Milý pocestný...
ochutnaj týchto pár skvostov z pivnice našej vínnej
a vedz, že viac vzácnych mokov Ti v dobe krátkej pripravíme.
Biele vína
EUR

Šebo

Rizling Rýnsky, neskorý zber, 2009
20,75
0,75l
Nádherná zlatá farba s jantárovým okrajom. V jeho bohatom a expresívnom bukete nachádzame
rozmanité stopy po kandizovanom ovocí. Chuť vína je taktiež koncentrovaná s kvapkou medu v závere.
Sauvignon, neskorý zber, 2008
22,40
0,75l
Reduktívne zelená farba vína ponúka intenzívne, perfektne kombinované arómy čerstvo pokosenej trávy
a tropického ovocia, ktoré pretrvávajú aj v chuti. Dochuť vína je dlhšia.
Rulandské biele, neskorý zber, 2009
15,95
0,75l
2,20
0,10l
Vyznačuje sa žlto zelenou farbou a decentnou vôňou citrusov a lúčnych kvetov.
Jeho chuť je harmonická so sviežimi kyselinkami .

Mrva & Stanko
Pálava, výber z hrozna, 2007
25,00
0,75l
Žltý až zlatistý odtieň vína s podmanivou vôňou ruží, orgovánu, lemovanou medovo-korenistými vnemami.
Chuť je robustne ovocná, po prezretom tropickom ovocí s medovo-ovocnou dochuťou.
Tramín červený, výber z hrozna,
2009
24,90
0,75l
Víno má zelenožltú farbu, výraznú ovocno-kvetinovú arómu. Nachádzame v nej tropické ovocie, limetku a
medové plásty. Je veľmi plné a má predpoklady na dlhodobé zrenie vo fľaši.
Chardonnay, výber z hrozna, 2009
26,22
0,75l
Intenzívna aromatika bielych kvetov a sušeného ovocia, ktoré sú dokonale vyvážené s jemným
minerálnym podtónom. Jeho chuť je plnšia, pevne stavaná s dlhšou dochuťou.

Pavelka
Veltlínske zelené, neskorý zber, 2009
21,00
0,75l
Víno je zelenkavo – zlatistej farby a pripomína ovocnú vôňu citrusových plodov s jemnou mandľovou
chuťou.

Janoušek
Rizling Vlašský, neskorý zber, 2009
26,00
Víno má intenzívnu žlto-zelenú, iskrivú farbu. Vo vôni sa strieda aróma viničového kvetu
a jemne žltého melóna. Chuť vína je medovo-figová, plná tropických chutí.

Šebo

0,75l

Ružové víno
Slovensko

Svätovavrinecké ružové, prívlastkové, suché, 2009
12,00
0,75l
Víno svetlej pivonkovo ružovej farby, s neuveriteľne plnou a osviežujúcou arómou lesných malín. V chuti
je víno pekne vyvážené a šťavnato ovocné s výraznejšou dochuťou malín a ruží.

Argentína
Lo Tengo Torrontes, 2007
22,90
0,75l
Víno mladej svetlo žlte a iskrivej farby. Vo vôni čisté a jednoduché, prevládajú ovocné citrusové tóny.
Stredne plné telo, s nevtieravými, neutrálnymi kyselinkami a osviežujúcou dochuťou.

Bodega Norton

Austrália
Koonunga Hill, Penfolds
Chardonnay, akostné odrodové, 2006
22,00
0,75l
Svetložltá farba vína, vo vôni ponúka arómy prezretého ovocia, sladkej vanilky a jemný nádych toastu na
záver. Chuť vína je opulentná, krémova so sviežou kyselinkou. Chuť karamelu pociťujeme v dochuti.

Vinedos Emiliana

Chile
Chardonnay, akostné odrodové, 2009

15,00
0,75l
2,00
0,10l
Hlboká slamovožltá farba s harmonickým buketom zanechávajúce tóny broskyne a banánu, doplnené
o florálne nuansy. Chuť vína je jemná, ale pevná doplnená o živú kyselinku v závere.
Sauvignon blanc, Reserva, akostné odrodové, 2010
24,50
0,75l
Víno intenzívnej, slamovožltej farby so zeleným odleskom. V jeho výraznej vôni prevláda exotické
ovocie a citrusové plody. V jeho chuti je dobre vyvážená kyselinka s ovocnosťou.
Francúzsko
Burgundsko, Mersault, Chateau de Blagny
Akostné odrodové AOC, 2007
75,00
0,75l
Víno disponuje s nádherným buketom čerstvého ovocia, bielych kvetov a kandizované exotické ovocie,
ktoré sa elegantne dopĺňajú s nevtieravou mineralitou. Dochuť vína je perzistentná
Chablis, Albert Bichot
Akostné odrodové AOC, 2009
42,00
0,75l
Otvorená a plnšia, tymito slovami by sa dala najlepšie charakterizovať vôňa tohto nádherného vína.
Svieža, až mentolová chuť vína je charakteristická bohatou mineralitou.
Alsasko, Riesling Reserve
Akostné odrodové, AOC, 2008
23,00
0,75l
Víno žiarivej, zlatistej správy s delikátnou arómou Golden jabĺk a orieškov na pozadí. V chuti elegantná,
dobre vyvážené s korpulentnou mineralitou. Dochuť vína je dlhá.
Bordeaux, Clarendelle
Akostné odrodové, AOC, 2007
25,00
0,75l
Víno krištáľovo čistej, zelenožltej farby s charakteristickou, intenzívnou vôňou pripomínajúce čerstvé
broskyne. V jeho elegantnej chuti nachádzame podmanivú a lahodnú kyselinku.
Nový Zéland

Marlborough, Villa Maria Estate Sauvignon Blanc, 2009

36,50
0,75l
Víno reduktívnej žltozelenej čírej farby. Vôňa intenzívna ovocná hlavne po tónoch bielej broskyne a
egrešov. V chuti vína sa objavujú jedinečné tóny čiernych ríbezlí a herbálna dochuť.
Taliansko
Sicília, Alastro Planeta
Grecanico-Chardonnay, IGT, 2007
22,00
0,75l
Čistá zlatožltá farba vína so sviežou vôňou prezentovanou jarnou kyticou kvetín a byliniek doplnenú
o mineralitu v závere. Chuť vína je plnšia, šťavnatá so sviežimi plodmi egrešov. Dochuť vína je dlhá,
perzistentná.

Červené vína

Slovensko

Šebo

EUR

Alibernet, neskorý zber, suché, 2007
25,00
0,75l
Víno tmavej červeno-bordovej farby s ovocnou štruktúrou vône a chute, ktorá pripomína tóny
bobuľového ovocia, lesných malín a horkej čokolády. V elegantnej chuti dominuje príjemná ovocná
trieslovina.
Rulandské modré, neskorý zber, suché, 2007
19,42
0,75l
2,60
0,10l
Víno intenzívnej fialovo-červenej farby, bohatej vône s tónmi sušených sliviek, černíc a kúskov
čokolády. Plná chuť s primeraným obsahom sladkých tanínov predurčuje víno na vyzrievanie vo fľaši.

Janoušek
Zweigeltrebe, neskorý zber, 2008
26,00
0,75l
Intenzívna aróma červených ríbezlí a malín sú obohatené o ľahké nuansy vanilky a kávy. V chuti je
plnšie, intenzívne s príjemnými dlhšie citeľnými, sladkastými tanínmi. Dochuť je perzistentná.

Pavelka
Paves, značkové akostné, barrique, 2007
39,67
0,75l
Intenzívna rubínovo červená farba s korenistým náznakom škorice a klinčekov sú citeľné vo vôni. Chuť
vína je oblá, dobre vyvážená, krémová, ktorú v závere zvýrazňuje dlhá, korenistá dochuť.
Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, 2009
21,90
0,75l
Víno intenzívnej farby, vôni i chuti. V jeho vôni nachádzame sušené slivky s čistým náznakom exotického
korenia. V chuti dominuje pekný, sladkastý obsah tanínu, ktorý zaručí vynikajúci pôžitok.
Neronet, akostné odrodové, 2009
26,40
0,75l
Intenzívne farebné, harmonické, vhodné do kupáží. Je špecifickej chuti po višniach či sušených slivkách.

Mrva & Stanko
Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, 2009
28,20
0,75l
Víno koncentrovanej chuti podporenou príjemnými tanínmi s výbornou štruktúrou.
Dunaj, neskorý zber, 2008
26,00
0,75l
Víno tmavej rubínovo-granátovej farby. V jeho koncentrovanej vôni sa tvoria tóny zrelých čiernych
ríbezlí a sušených sliviek s korenistým záverom. Chuť vína je opulentná a hlbšia so sladkastými tanínmi.
Frankovka Modrá, neskorý zber, 2008
26,20
0,75l
Víno živej rubínovo-červenej farby, bohatej vône s dôstojným dubovo-korenistým, až slivkovoškoricovým charakterom. Perzistentná ovocná chuť vína zaujme harmóniou kyselín a príjemným tanínom.

Argentína
Malbec, Akostné odrodové, 2009
26,00
0,75l
Tmavá, višňovo červená farba, ktorá vo vôni ponúka zaujímavú kombináciu čierneho a červeného ovocia
s ľahkým nádychom dymu na pozadí. V jeho stredne plnšej chuti nachádzame jemný toasting a vanilkovú
dochuť.
Privada, Reserva, Bodega Norton Akostné odrodové, barrique, 2007
38,50
0,75l
Víno hlbokej, červenej farby s vôňou prezretého ovocia, tabaku a dažďového lesa. V chuti je víno
zamatové, sladko korenisté. Víno sa prezentuje jedinečnou dĺžkou, osobnosťou a eleganciou.

Bodega Norton, Mendoza

Austrália
Shiraz-Cabernet, Akostné odrodové, 2007
36,50
0,75l
Víno atramentovej červenej farby. Vo vôni sa prejavuje sladké korenie, zrelé čierne ovocie a nádych
dymu na pozadí. V chuti koncentrované so stopami bobuľového ovocia a klinčekov. Dochuť vína je
perzistentná.
BIN 28 Kalimna, Penfolds, Shiraz, akostné odrodové,
45,00
0,75l
Víno rubínovej farby s typickou odrodovou vôňou čiernych ríbezlí, lesných plodov a čierneho korenia.
Harmonickú chuť s tónmi dreva dopĺňajú vyvážené kyseliny a mäkké triesloviny.

Penfolds, Koonunga Hill

Chile
Vinedos Emiliana Cabernet Sauvignon, Akostné odrodové , 2009
17,00
0,75l
Farba vína je fialovočervená s komplexnou arómou lesného ovocia a exotického ovocia. Pevné a zrelé
taníny vytvárajú peknú štruktúru intenzívnej chuti. Dochuť vína sa postupne rozvíja.
Syrah, Winemaker´s Selection, Akostné odrodové, 2006
31,50
0,75l
Tmavá, fialovočervená farba vína. Vo vôni nám ponúka tóny čiernych ríbezlí a prezretej slivky spolu
s barikovou stopou čokolády. Chuť vína je šťavnatá, až senzačná s príjemne perzistentnou dochuťou.

Francúzsko

Médoc, Chateaux Potensac, akostné značkové, AOC,1999
Najväčšie a najznámejšie víno v severnom Médocu. Elegantné a klasické.
Burgundsko, Vosne Romanée, akostné značkové, AOC, 2002
Je to bohaté, hladké, štýlové a komplexné víno so zamatovou štruktúrou.
Bordeaux, Clarendelle Akostné odrodové, AOC, 2004
Víno má krásnu arómu po prezretom ovocí. Je klasické a v chuti vyvážené s
ovocným záverom. Príjemná kyselinka, intenzívna farba a dobrá koncentrácia
mu dávajú vysoký potenciál.
Languedoc-Roussillon, G. Bertrand Syrah, akostné odrodové , 2007

99,25

0,75l

131,10

0,75l

28,00

0,75l

20,00
2,80

0,75l
0,10l

Tmavá, fialovočervená farba vína. Vo vôni nám ponúka tóny čiernych ríbezlí
a prezretej slivky spolu s barikovou stopou čokolády. Chuť vína je šťavnatá, až senzačná
s príjemne perzistentnou dochuťou.
Južná Rhôna, Chateaneuf du Pape, Vieux Clocher, akostné značkové, AOC
57,50
0,75l
Intenzívna granátovo červená farba vína. Vo vôni intenzívna,
s parfumovaným prejavom sliviek a prezretých višní s korenistým podtónom.
V chuti intenzívne s jemnými tanínmi a dlhou dochuťou.
1717 Vacqueras, Arnoux et Fils, akostné značkové,
73,90
0,75l
Víno temnej granátovočervenej farby s krásnou vôňou zrelých višní, lesných jahôd
a vanilkou na pozadí. Chuť vína je komplexná, koncentrovaná s prevahou višní a čokolády v závere.
Južná Afrika

Stellenbosch, Kadette, Kanonkop, akostné značkové, 2008

29,00
0,75l
Atramentová, rubínovo červená farba vína. Vo vôni prezreté, ovocné arómy striedajú korenisté. Chuť
vína je prezentovaná prezretými čiernymi ríbezľami a stopou dubového dreva, ktoré zväčšujú
charakter vína.
Nový Zéland

Marlborough, Villa Maria Estate Pinot Noir, 2008

36,50
0,75l
Víno granátovo červenej farby s prevládajúcou vôňou čerešní a jemným nádychom čierneho korenia.
V chuti komplexné, s vyváženými trieslovinami a harmonickou kyselinkou. Dochuť vína je dlhšia.
Španielsko
Akostné odrodové, DOC, 2005
24,90
0,75l
Intenzívna rubínovo červená farba vína s granátovo červeným odleskom. Vo vôni pociťujeme elegantné
tóny malín a ruží. V chuti pevné s jemným nádychom animálnej stopy kože. Dochuť dlhšia.
Montsant, Fra Guera Crianza
Akostné značkové, DO, 2004
30,50
0,75l
Víno je na úvod prezentované rubínovo červenou farbou. V jeho vôni pociťujeme červené bobuľové
ovocie s náznakom vanilky na pozadí. Chuť vína je pekne vyvážená a taníny sú vo víne uhľadené,
sladkasté.

Rioja, El Coto Crianza

Taliansko
Chianti Classico, Lamole di Lamole Akostné odrodové, DOCG, 2007
28,50
0,75l
Svetlorubínová farba so strednou intenzitou. Aróma vína je ovocno-florálneho charakteru. Chuť je plná
sekundárnych nuáns z bariku ako vanilka, kokos a dymu. Dochuť vína je perzistentná.
Santa Cristina, Marchesi Antinori Akostné odrodové, IGT, 2007
17,50
0,75l
Rubínovo – červená farba s fialovým nádychom. Vôňa po čerstvom ovocí s jemným kvetinovým nádychom.

