ROCCA DEI FORTI PROSECCO D.O.C. BRUT

735,0,15 l 165,-

CHAMPAGNE DEVAUX
CUVÉE D

2350,145,-

Veneto

Champagne

Víno má světle žlutou barvu a svěží aromatickou
chuť. Hrozny použité pro výrobu Prosecca
pochází ze speciálně vybraných vinic regionu
Veneto.
Wine with pale straw-yellow color and crisp
aromatic ﬂavor. Grapes used for making Prosecco
come from hand-picked vineyards the Veneto
region.

Kombinace elegantního Chardonnay s Rulandským
modrým zaručuje svěžest, aroma kandované
pomerančové kůry s tóny koření, kávy a vanilky
a dlouhou dochuť. Můžete jej zakoupit také
v dárkových kazetách, a to ve velikostech 0,75 l
a 1,5 l.
The combination of elegant Chardonnay and Pinot
Noir guarantees freshness, an aroma of canned
orange zest with hints of spices, coﬀee and vanilla
and a long-lasting aftertaste. It can also
be purchased in a gift box, in sizes 0.75l and 1.5l.

ROCCA DEI FORTI PROSECCO D.O.C. ROSÉ

735,-

RIESLING WENERSBACH
Pfalz

950,0,15 l 195,-

Světlejší stříbrná barva se zelenými odlesky , vyšší
viskozita. Těžké, vápencové půdy předurčené pro
minerální až slané Ryzlinky, nabízejí květnaté tóny,
bílé broskve a sušené meruňky.
Lighter silver color with green reflections, higher
viscosity. Heavy, limestone soils for mineral and
saltwater ribbons offer flowery tones, white
peaches and dried apricots.

0,15 l 165,-

Veneto
Růžové víno vyrobené z hroznů Glera a Pinot Nero
s jemnými tóny a intenzivní květinovou a ovocnou
vůní. Barva je světle růžová s jemnými
a elegantními perličkami ve skle. Na patře
je svěží, jemné a živé. Prosecco DOC Rosé má
příjemnou a vyváženou chuť, ideální k mořským
plodům a sushi.
Viniﬁed as a Rosé wine from Glera and Pinot Noir
that give it delicate tones and a bouquet of strong
ﬂoral and fruity notes. Inside the glass it appears
soft pink in color with a ﬁne and elegant perlage.
Fresh, soft and vivacious on the palate. Prosecco
D.O.C. Rosé is pleasant and well balanced, perfect
for reﬁned shellﬁsh dishes and sushi.

CANTINA
FRATELLI REVELLO BARBERA Dʼ ALBA D.O.C.

970,195,-

Piedmont
Tmavě rubínová barva a intenzivní aroma
připomínající vůni vařených švestek a zralých
ostružin. V chuti dominuje červené bobulové
ovoce a pevné taniny.
Dark ruby color and intense aroma, reminiscent
of cooked plums and ripe blackberries. Red
berries and solid tannins dominate the wineʼs
ﬂavor.

ALDEGHERI SANTAMBROGIO 1280,VALPOLICELLA RIPASSO D.O.C.
CLASSICO SUPERIORE
Veneto
Vynikající víno s hlubokou granátovou barvou.
Aroma švestek a višní vyčnívá z komplexního
buketu. Robustní víno s dlouhým ovocným
koncem.
Excellent wine with a deep garnet color. Complex
bouquet with plum and sour cherry aroma, robust
body and a long fruity ﬁnish.

CALAMURI PRIMITIVO
“STARÉ VINICE”

1280,-

Puglia
Calamuri je vlajková loď vinařství Menhir Salento.
Hrozny pocházejí z 80 let starých vinic. Toto víno
získává každoročně ocenění na nejprestižnějších
světových soutěžích.
Calamuri is the flagship of the Menhir Salento
winery. The grapes come from 80-year-old
vineyards. This wine receives an award at the
world's most prestigious competitions every year.

POUILLY - FUISSÉ
AUX CHAILLOUX

1350,145,-

LYNGROVE PLATINUM PINOTAGE

1190,-

Stellenbosch

Bourgogne
Zlatistá barva naznačuje vyzrálost hroznů a zrání
vína v nových v nových sudech. Opojná vůně u chuť
je plná zralého tropického ovoce, např. banánů
s určitou dávkou vanilky a medových plástů.
Jemné zrání v nových sudech umocní vůni i chuť
této ovocné plné odrůdy.
The golden colour indicates the ripeness of the
grapes and the aging of the wine in new barrels.
The heady scent and taste is dominated by ripe
tropical fruits, for example bananas with a share
of vanilla and honeycombs. Gentle aging in new
barrels enhances the scent and ﬂavour of this
fruity, full-bodied variety.

DOMAINE LA BOUTINIÈRE GIGONDAS LA LOUISANNE

1450,145,-

Côtes-du-Rhone
Bohatá rubínová až tmavě purpurová barva. Víno
nabízí široký rozsah vůní a chutí. Od ovocného
- sušené švestky, fíky, šťavnaté ostružiny
až
po kořeněné - rozmarýn, zelený pepř
a lékořice.
Rich ruby to dark purple color. Wine oﬀers a wide
range of scents and ﬂavors. From fruit - dried
plums, ﬁgs, juicy blackberries to spicy - rosemary,
green pepper and liquorice.

DOMAINE LA BOUTINIÈRE CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

1520,145,-

Côtes-du-Rhone
Červeno-černá barva, opojná vůně a hřejivá,
kořenitá chuť jsou typickými znaky vín z oblasti
řeky Rhôny. Ve víně je zastoupeno množství vůní
a chutí, které se rozvíjí ve sklenici až po několika
minutách či hodinách.
A dark red color, heady aroma and warm spicy
ﬂavor are typical attributes of Rhône wines
Highly aromatic with ﬂavors fully evolving over
time in the wineglass.

Víno zrálo 15 měsíců ve francouzských
a amerických dubových sudech, z toho 30% bylo
nových. Aroma je borůvkové s nádechem čokolády
a koření. Má sametovou a vyváženou chuť zralého
ovoce.
Thise wine was aged for 15 months in a combination
of French and American oak barrels of which
30% were new. Dark blueberry aroma with hints
of chocolate and spices. The flavor of ripe fruit
is velvety, complete and balanced.

RIOJA ATHUS "CRIANZA”

970,-

Rioja
Označení "Crianza" znamená krátké ležení
v dubovém sudu. V tomto případě se jedná o 12
měsíců, a to 70 % v americkém dřevě a 30 %
ve francouzském dřevě. Konečné víno je zceleno
ze dvou odrůd, a to Tempranillo 90 % a Mazuelo 10
%. Ležením se zjemnila barva do rubínového tónu.
Bohaté aroma zralých lesních plodů – ostružin,
lesních jahod a divokých malin.
The label "Crianza" indicates that the wine has
spent a short time in oak barrels. In this case 12
months, namely 70% in American wood and 30%
in French wood. The final wine is made from two
varieties, namely Tempranillo 90% and Mazuelo
10%. The lees soften the colour of the wine to obtain
its ruby tone. Rich aroma of ripe forest berries –
blackberries,wild strawberries and wild
raspberries.

