
Vinná karta



J.P.CHENET ICE EDITION
Francouzský sekt polosuchý, jedinečný sekt, 
který se pije na ledu. Region: Francie.
Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost.
(8-10°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

J.P.CHENET SPARKLING BRUT
Francouzský sekt extra suchý, vyrobený 
přírodním procesem kvašení. Region: Francie.
Doporučujeme pro jakoukoliv příležitost.
(8-10°) 
Obsahuje siřičitany (A-12)

BOHEMIA PRESTIGE BRUT
Šumivé víno, jiskrný vzhled, příjemně zelenkavě zlatavá barva 
a jemné dlouhotrvající perlení. 
Osvěžující jemná vůně citrusových plodů
Obsahuje siřičitany (A-12)

BOHEMIA SEKT DEMI
Šumivé víno s jemně polosuchou chutí 
a středně plnou květnatou vůní.
Obsahuje siřičitany (A-12)
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VILLA ITALIA PROSECCO FRIZZANTE
Šumivé víno bílé suché. Region: Veneto - Itálie. 
Charakter: slámově žlutá barva, ovocná a nepatrně 
aromatická vůně, čerstvá a vyvážená chuť.
Doporučujeme k rybám, k italským těstovinám.
(8-10°) 
Obsahuje siřičitany (A-12)

LAMBRUSCO BELLISSIMO BIANCO IGT
Lehce perlivé polosladké víno bílé. 
Druh révy: směs odrůd. Region: Itálie. 
Charakter: jemná ovocná vůně, svěží chuť. 
Doporučujeme k dezertům a sladkostem. 
(8-10°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

LAMBRUSCO BELLISSIMO ROSSO IGT
Lehce perlivé polosladké víno červené. 
Druh révy: směs odrůd. Region: Itálie. 
Charakter: jemná ovocná vůně, svěží chuť. 
Doporučujeme k hlavním pokrmům, pečením a drůbeži.
(8-10°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

LA BAUME SAUVIGNON BLANC
Révové víno suché bílé. Druh révy: Sauvignon Blanc. 
Region: Francie. Charakter: atraktivně zlatá barva 
se zelenkavými odlesky. Aromatický buket vůně limetek, 
růžového grapefruitu, s dotekem chřestu. 
Doporučujeme k bílému masu, rybám, těstovinám a sýrům. 
(10-12°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

ZONIN REG. PINOT GRIGIO VENEZIE IGT
Révové víno suché bílé. Druh révy: Pinot Grigio. 
Region: Veneto - Itálie.
Charakter: harmonické, čerstvé sametové chuti a ovocné vůně.  
Doporučujeme ke světlým masům, rybám, zeleninovým salátům, 
těstovinám a rizotu.
(10-12°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

KIWI CUVEÉ SAUVIGNON BLANC
Révové víno suché bílé. Druh révy: 100% Sauvignon Blanc. 
Region: Francie. Charakter: světle žlutá barva, velmi výrazná 
květinová vůně, rozvíjející se do exotického ovoce. 
Doporučujeme k mořským plodům, salátům 
nebo jako aperitiv. 
(10-12°)
Obsahuje siřičitany (A-12)
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PALAIS DE FRANCE MEDIUM SWEET WHITE
Révové víno polosladké bílé. Druh révy: Ugni Blanc, Colombard, 
Semilion a Sauvignon Blanc. Region: Francie.
Charakter: barva krásně žlutá se zelenými odlesky. Kytice květinových 
vůní, ovocná a kulatá. Doporučujeme k předkrmům, drůbežímu masu 
a čerstvým sýrům. 
(10-12°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

HIBERNAL VBV
Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, suché. Region: Morava 
poloblast Velkopavlovická. Charakter: žlutozelená barva s květinovou 
vůní. Chuť  je harmonická s příjemnou kyselinkou a 
rozinkovou dochutí. Doporučujeme k předkrmům, drůbežímu masu a 
čerstvým sýrům. 
(10-12°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

PÁLAVA VBV
Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, bílé, suché. Region: Morava 
poloblast Velkopavlovická. Charakter: žlutozelená barva s jemnou 
vůní rozinek a lučního medu. Chuť  je bohatá s tóny medu, květnatá s 
dlouhou dochutí. Doporučujeme k husím nebo kachním játrům, 
kuřecímu masu, výrazným sýrům, dezertům. 
(10-12°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

AFRICAN WINERY CHARDONNAY
Révové víno suché bílé. Druh révy: Chardonnay. 
Region: jižní Afrika. 
Charakter:  dobře vyvážené víno příjemné chuti a vůně. 
Doporučujeme ke krůtímu a drůbežímu masu, rybám a omáčkám. 
(8-12°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

TINAZZI BARDOLINO CHIARETTO DOP
Révové víno suché růžové. Druh révy: 70% Corvina, 20% Molinara, 
10% Rondinella. Region: Veneto - Itálie. 
Charakter:  jemná růžová barva s odlesky, 
ovocná a elegantní vůně s květinovými tóny růže. 
Doporučujeme k lehkým pokrmům, bílému masu, těstovinám a rizotu.
(9-10°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

CABERNET MORAVIA ROSE VBV
Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, růžové, polosuché. 
Region: Morava, podoblast Velkopavlovická. Charakter:  výrazná vůně 
drobného lesního ovoce, smetanově ovocné tóny v chuti.
Doporučujeme ke grilovaným úpravám masa, 
letním salátům a ovocným dezertům. 
(9-11°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

REDWOOD PARK CHARDONNAY
Révové víno suché bílé. Druh révy: Chardonnay. 
Region: Kalifornie - USA.
Charakter: příjemné víno hroznové lehké chuti.
Doporučujeme k rybím pokrmům, mořským plodům. 
(8-12°)
Obsahuje siřičitany (A-12)
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KIWI CUVEÉ PINOT NOIR
Révové víno suché červené. Druh révy: Pinot Noir. Region: Francie. 
Charakter: granátově červená barva se zlatavými okraji. 
Ovocná, dobře vyvážená zakulacená chuť.
Doporučujeme k masitým pokrmům, sýrům a všem příležitostem. 
(14-16°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

REDWOOD PARK RUBY CABERNET
Révové víno polosuché, červené. 
Druh révy: Ruby Cabernet.
Region: Kalifornie - USA. 
Charakter: výrazně silné chuti, typické pro tento druh.
Doporučujeme k pečením, ke zvěřině a sýrům.
(16-18°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

PALAIS DE FRANCE MEDIUM SWEET RED
Révové víno polosladké červené. Druh révy: Black Grenache, Carignan.
Region: Francie. 
Charakter: barva rubínově červená s dobrou intezitou. 
Velmi ovocná vůně sytých tónů černého rybízu a maliny. 
Doporučujeme k drůbeži, pečenému tofu, salátům a sýrům. 
(15-17°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

DORNFELDER VBV
Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, červené suché. 
Druh révy: Black Grenache, Carignan. Region: Morava, podoblast 
Velkopavlovická. Charakter: tmavě granátová barva, 
příjemná ovocná vůně s tóny třešní, višní a hořké čokolády. 
Doporučujeme k těstovinám a pečenému masu. 
(16-18°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

ZONIN REG. MONTEPULCIANO D´ABRUZZO DOC
Révové víno suché červené. Druh révy: Montepulciano.
Region: Abruzzo - Itálie. 
Charakter: víno, které docílilo vysoké dokonalosti, plné tělnaté chuti. 
Doporučujeme k pečeni, tmavým masům 
a kořeněným pizzám.
(16-18°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

AFRICAN WINERY PINOTAGE CINSAULT
Révové víno suché červené. Druh révy: Pinotage/Cinsault.
Region: jižní Afrika.  
Charakter: plné víno výrazné chuti a vůně vhodné 
pro jakoukoliv příležitost.
Doporučujeme k těstovinám a pečenému masu. 
(16-18°)
Obsahuje siřičitany (A-12)

SUNRISE CABERNET SAUVIGNON
Révové víno suché červené. Druh révy: Cabernet Sauvignon. 
Region: Chile Central Valley - Jižní Amerika. Charakter: vysoká kvalita 
vína svou barvou s paletou ovocných tónů a aroma.
Doporučujeme k červeným masům, sýrům, 
grilovaným kořeněným masům. 
(16-18°)
Obsahuje siřičitany (A-12)
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Rosso Nobile al Cioccolata

Aromatizovaný vinný nápoj s velmi 
koncentrovanou a výraznou vůní čokolády.

 V chuti plné, hutné. 
Doporučujeme k pečeným masům, zvěřině, 

jehněčímu masu, těstovinám 
a lahůdkovému sýru. 

TIP - zkuste i jako horký nápoj, kdy se 
rozvine krásná vůně schované čokolády.
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