Champagne

Šumivé vína / Sparkling wines

Francúzko

Taliansko

Dom Pérignon, brut, 0,75l

225,00 €

Dom Pérignon sa právom radí na vrchol medzi luxusnými šampanskými.
Zároveň je najpredávanejšou značkou Cuvée Prestige Champagne na svete.
Ak máte naozajstný dôvod na oslavu, nemôžete zvoliť lepšie. Prvotriedne
šampanské s vlastnou identitou. Kompletná a dobre definovaná štruktúra s
jemnou konzistenciou. Výnimočne bohatá aróma a chuť. Prestížne aperitívne
šampanské, ideálne ako doprovod kanadského homára pečeného v pancieri,
mušlí a morských rýb.

Champagne Boizel, Blanc de Noirs Brut, 0,75l

105,00 €

Intenzívna zlatá farba s jantárovým odleskom a jemným perlením. Bohatá
aromatika dozretého ovocia ako hruška, malé červené bobuľové ovocie,
marhuľa a čerstvo upečená brioška. V chuti svieže a texturované. Príjemná
harmónia medzi ovocnosťou a medovým tónom.

Moet & Chandon, brut, 0,75l

89,00 €

Moët Chandon Brut Imperial je tvorený vyváženou zmesou troch odrôd vína.
Brut postupne odhaľuje elegantné a hormonické dojmy, svieža zrelosť, jemné
a vycibrenej línie, ktoré navodzujú pocit pohody a príjemného rozpoloženia.
Ide o suché víno svetložltej farby so zeleným nádychom tvorenej zmesi
Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Vôňa je jemne vinná s nástupom
hrozien a kvetov lipy. Chuť má jemne vyváženú, zanecháva pocit šťavnatej
harmónie.

Val d´Oca,
Prosecco Valdobbiadene Superiore Brut Nature, 0,75l

35,00 €

Brilantná zelenožltá farba. V aromatike vystupujú biele kvety, jablká. Chuť
je harmonická, vyvážená s perzistentnou dochuťou.

Valdo, Floral Edition Rosé Brut, 0,75l

26,00 €

Jasne ružová farba s odtieňom ružových lupeňov. Elegantná aromatika
ruží, malín a jahôd. V chuti veľmi príjemné perlenie, s očarujúcimi
ovocnými tónmi.

Hamsik Winery,
Prosecco Millesimato Valdobbiadene Superiore Brut, 0,75l

24,00 €

Tento klenot medzi proseccom je vyrábaný z najkvalitnejšieho hrozna,
jeho elegantný buket charakterizuje ruža a jazmín. Ovocná chuť s
pretrvávajúcou sviežosťou pripomína jablká, hrušky, ananás a banány.
Toto víno je skutočným zosobnením jedného ročníka, uspokojí aj
náročných znalcov. Predstavuje dokonalý príklad elegantného vína, ktoré
možno dosiahnuť pri zachovaní dôkladného a odborného prístupu vo
výnimočnom vinárstve.

Slovensko
Hubert L´Original, brut, rosé, de Luxe 0,75l

18,00 €

Biele vína / White wines

Brut:

Neutíchajúce jemné perlenie, decentná biskvitová vôňa a delikátna chuť
sú nedostižnými prednosťami tohoto moku, tak veľmi pripomínajúceho
rodné Francúzsko. Je nositeľom tradície značky Hubert. Dominantný je v
počte získaných ocenení za kvalitu. Je vhodný ako aperitív, k rôznym
druhom rýb a hydiny ako aj studeným predjedlám a zeleninovým šalátom.
Rosé:

Delikátny sekt pre pravé dámy, ocenia ho však aj páni, ktorí majú radi
korenisté chute. Je ideálny pre posedenie s priateľmi. Jemný a svieži
ovocný buket spraví z prípitku malú udalosť. Výborne sa hodí k mäsu,
špeciálne zvýrazní chuť hovädzieho mäsa, Kombinácia s predjedlami
z lososa vyvoláva ohňostroj chutí.

Slovensko
Repa Winery, Müller Thurgau, suché

18,00 €

0,75l

Príjemne aromatický po bielom dužinatom ovocí, ako biely egreš, alebo
citrusy s jemne muškátovou koncovkou. Chuť je svieža s dostatkom
kyselín a jemným zvyškovým cukrom.

Karpatská Perla, Rizling vlašský, suché

15,00 €

0,75l

Víno má zlatistú farbu so zeleným odleskom. Výrazná a priama ovocnokvetinová vôňa sa snúbi s lahodnou chuťou. Telo vína je podporené
peknými malokarpatskými kyselinami.

de Luxe:

Tajna Vineyard&Winery, Rizling vlašský, suché

Vyznačuje sa vyváženým pomerom cukrov a kyselín, oku lahodiacou
zelenožltou farbou a dynamickým perlením. Vytvára vhodnú kombináciu
s nákypmi a sladkými piškótovými jedlami.

Víno žlto-zelenej farby so zlatistou iskrou zaujme príjemným buketom
čerstvo pomletých jabĺk a vlašských orechov. Svieža lahodná chuť
s mäkkou ovocnou notou je vyvážená jemnými tónmi agátu.

Tajna Vineyard&Winery, Pinot Blanc, polosuché

0,75l

0,75l

24,00 €

24,00 €

Moderný, uhladený, odrodovo čistý ,,Burgund biely" očarí svojou svetlou
žltozelenkastou farbou a pôvabným buketom dozrievajúceho letného
ovocia. Chuť vína je šťavnatá a stredne dlhá, intenzitou i charakterom
v rovnováhe s vôňou.

Rakúsko
Zámocké vinárstvo, Rizling rýnsky, polosuché

0,75l

25,00 €

Víno má brilantný odtieň žltozelenej farby. Čerstvo rozkvitnutá lipa
a akoby marhuľový med vo vôni. Vďaka ideálnemu balansu medzi
obsahom kyselín a zvyškového cukru pôsobí elegantne s dobrou
budúcnosťou na vyzrievanie vo fľaši.

Domin&Kušický, Sauvignon blanc BIO, suché

0,75l

24,00€

V „modernom“ Sauvignone sa prelínajú tóny broskýň a marhúľ, tropické
ovocie s obľúbeným žihľavovým „chvostikom“.

Domin&Kušický, Pinot blanc BIO, suché

0,75l

28,00 €

Typické Rulandské biele, ale pikantnejšie, z jemného podielu ušľachtilej
botrytídy (cca 10 až 15 % bobúľ) na strapcoch hrozna. Chvíľu zrelo na
jemných kaloch metódou sur lie. Víno vyzrievaním nadobudlo harmóniu,
guľatosť a krémovitosť. Decentná aromatika pinotu naplní všetky vaše
zmysly aj keď sa zaraďuje medzi neutrálne odrody.

Domin&Kušický, Pinot gris BIO, suché

0,75l

25,00€

Mohutné v tele, ohnivé, s vyšším obsahom alkoholu, vytrvalé, s vysokým
zrecím potenciálom a napriek tomu kvetinkové.

Domin&Kušický, Chardonnay BIO, suché

0,75l

26,00€

Víno je suché s výraznejšími kyselinami. Dobre sa snúbi s morskými
rybami, so sladkovodnými rybami, k bielym mäsám hydiny a k neutrálnym
čerstvým syrom typu mozarella a iné.

Weingut Zull, Grüner Veltliner, suché

24,00€

0,75l

Ako názov napovedá, ide o víno pre naše túžby a nálady. Sprievodca k
akejkoľvek príležitosti, je to ideálne letné víno. Veltlínské zelené uchváti
vďaka sviežej aróme rozvitnutých kvetov, doplnenej štipkou citrusov. V
chuti je víno čisté, vyrovnané s dominanciou čerstých jabĺk a citrusových
plodov. Spolupráca kyseliniek a tanínov je veľmi príjemná, nerušivá,
doplnená ľahkým záverom. Víno je ideálnym aperitívom, vynikne aj pri
šalátoch alebo k ľahkým predjedlám.

Domӓne Wachau,
Grüner Veltliner Dürnstein Smaragd, suché

0,75l

39,00 €

Veltlín s brilantnou jasnou zelenožltou farbou. V nose je subtílny, jemný,
hravý s vôňou zrelého jablka, machovky, jemného korenia a papáje.
V ústach je víno výrazné, šťavnaté s ovocnými príchuťami a peknou
rovnováhou medzi živou kyslosťou a elegantnou štruktúrou.

Nemecko
Dr.Loosen, Riesling suché, 0,75l

18,00 €

Vôňa kvetov a listov ako dozvuk po tropickej búrke robí víno veľmi
zvodným spolu s jemným anízovým dozvukom. Toto víno je ako postupne
sa otvárajúca kniha, kde s každou stranou ukazuje svoju novú
charakteristiku.

Rebenhof, Riesling Trocken, suché, 0,75l

29,00 €

Riesling plný citrusovej arómy a prezretých hrušiek doplnený typickou
mineralitou z oblasti Mosel. Toto polosuché víno ma iba 10% alkoholu.
Zvyškový cukor je vyvážený príjemnými kyselinkami.

Nový Zéland
Sileni, Sauvignon blanc Cellar Selection, suché, 0,75l

23,00 €

V aromatike sa pekne ukazujú tóny čiernych ríbezlí a citrusového ovocia
s podtónom egrešov. Chuť je vyvážená, má príjemnú sviežosť a dlhú
dochuť.

Taliansko
Colterenzio, Pinot Grigio Classic, suché, 0,75l

29,00 €

Svetlá, svetložltá farba s atraktívnou vôňou citrusových plodov, broskýň
a medového melónu. Stredne bohaté, ovocné a priame v chuti s kopou
ovocných tónov a pikantnou kyselinkou v závere.

Villa Maria,
Sauvignon blanc Private Bin Organic, suché, 0,75l

27,00€

Biele víno iskrivej žltozelenej farby. Vôňa je svieža, aromatická. Odhaľuje
kvet bazy a grepovú dužinu. Suchá a expresívna chuť je svieža,
zaguľatená. Pripomína broskyňu a čierne ríbezle. Záver je stredne dlhý a
minerálny.

USA
Michael Mondavi Family, Chardonnay Spellbound, suché 0,75l 38,00 €
SPELLBOUND Chardonnay ukazuje vo vôni celú škálu exotického ovocia
v podobe ananásu, banánu, guave a kiwi. Ovocné arómy sú vyvážené
chuťovými stopami vanilky a créme brulée.

Francúsko
Laroche, Chablis Premier Cru La Chantrerie, suché, 0,75l

59,00 €

Jasnožltá farba s jemným odleskom. Intenzívna a elegantná aromatika,
ovocné, so stopami mandlí a orieškov. Perfektne vyvážené
s dlhodozrievajúcim a harmonickým záverom.

Ružové vína / Rosé wines
Červené vína / Red wines
Slovensko
Karpatská Perla, Frankovka modrá rosé, suché, 0,75l

18,00 €

Ružové víno jemnej jahodovej farby. Vo vôni vás očaria intenzívne tóny
lesných jahôd. Je to príjemné osviežujúce víno šťavnatej ovocnej chuti
s peknými kyselinami.

Domin&Kušický, Dominus Rosé BIO, suché, 0,75l

20,00 €

Víno má iskru, je svieže, má svoj neopakovateľný šarm. Nechajte sa
unášať vôňami, farbami a chuťou výborného ružového biovína.

Chateau Rúbáň, Cabernet Sauvignon rosé, polosuché, 0,75l 22,50 €
Brilantne číre víno živej malinovoružovej farby, výrazne ovocnej
príťažlivej vône červeného ovocia, najmä lesných jahôd. Chuť vína je
šťavnato ovocná až jahodovo lekvárová so smotanovým podtónom
a harmonickou štruktúrou kyselín.

Nemecko
Villa Wolf, Pinot noir rose, 0,75

18,00 €

Dychberúca svetlá ružová farba s kryštálovými odleskami. Chuť je
zamatová a guľatá so stopami dozretých malín, jahôd, lesného ovocia
a koncetrovaným záverom.

Slovensko
Karpatská Perla, Frankovka modrá, suché,

0,75l

18,00 €

Víno má krásnu rubínovočervenú farbu. Vo vôni nájdete odrodový buket
skorých čerešní. V chuti rezonujú tóny kôstkového ovocia s peknými
tanínmi. Víno vyzrievalo vo veľkých dubových sudoch po dobu 14
mesiacov.

Mrva & Stanko, Frankovka modrá, suché,

0,75l

26,00 €

Víno tmavočervenej farby bordového odtieňa, s decentnou odrodovou
ovocnou vôňou, hlavne čerešní a sliviek. Chuť vína je šťavnato ovocná,
s dominanciou kôstkového ovocia, podporená súhrou jemných kyselín
a tanínov, s korenisto zamatovou dochuťou.

Chateau Belá, Rulandské modré, suché, 0,75l

54,00 €

Moderovaný rubínovočervený vzhľad. Rozmarná vôňa zrelých
čerešní,sliviek a bieleho korenia. Komplexná,suchá chuť s harmonickými
tanínami,stredne plným telom a šťavnatým ovocným charakterom.
Korenisto – minerálny záver. Skvelý Pinot s potenciálom na vyzrievanie
do 6 až 7 rokov.

Vladimír Hronský, Sauvignon Rouge ( Merlot ), suché, 0,75l 21,00 €
Bordovo – červený farebný odtieň, korenistá ovocná vôňa s nádychom
malín a borievok so štipkou bieleho korenia. Stredne plnú chuť zvýrazňujú
tóny sliviek, suchých orechov a makovíc s nenápadným dotykom dreva na
podnebí. Švihácky Merlot zrel po dokvasení 6 mesiacov v tisíclitrovom
sude.

Tajna Vineyard&Winery, Dunaj, suché, 0,75l

Tmavý atramentovo – fialový farebný odtieň, bohatá vôňa prezretých
sliviek, višní a brusníc dáva priestor na kúsok tmavej čokolády. Mohutné,
v chuti i na tele pekne vyzrievajúce dlhé víno s bohatým extraktom zrelého
bobuľového ovocia a sladkými tanínmi zrelo v nových dubových sudoch,
aby sa naplno rozvinul ohnivý potenciál veľkého ročníka.

Domin&Kušický, Cabernet Sauvignon, BIO, suché,

Francúzko

35,00 €

0,75l

26,00 €

Maison Louis Jadot,
Bourgogne – Couvent des Jacobins, suché,

0,75l

Stredne plné telo ukazujúce tóny červeného bobuľového ovocia,
s nástupom korenistosti a zemitosti. Veľmi prístupné už ako mladé so
sviežou príjemnou chuťou.

Baron Philippe Rothschild,

Farba vína je atraktívne rubínovočervená s vôňou intenzívnej ovocnosti po
čerešniach, višniach, slivkách, čiernom ríbezlí... V chuti výrazne pikantné,
zároveň jemné s noblesou a šarmom. Má plné telo z dôvodu použitých
technologických postupov, metódou sur lie – víno ležalo na jemných
kaloch. Jeho výrazné kyseliny v mušte sa aj preto prirodzene odbúrali po
dobu 12 mesiacov. Na krátku chvíľu putovalo do navínených sudov pre
jemné doladenie, zaoblenie a mikrooxidáciu.

Rothschild Réserve Graves Rouge Mouton Cadet, suché, 0,75l

Domin&Kušický, Dominus BIO, suché, 0,75l

Cabernet Sauvignon Grand Barossa, suché, 0,75l

35,00 €

37,00 €

28,00 €

Rubínovo červená farba. Vôňa s tónmi čiernej ríbezle a kôstkového ovocia.
Harmonická chuť s integrovanými tanínmi a stredne plným telom.
Mandľovo - korenistý záver.

Austrália
Château Tanunda,
36,00 €

Tmavočervená farba s bohatou viskozitou. Intenzívna vôňa kôstkového
ovocia, čiernej ríbezle a mletej papriky. Harmonický prejav chute dopĺňa
prirodzená štruktúra a termický charakter. Dlhý, hladký záver. Skvelé k
hovädzím líčkam na víne.

Povznášajúca aromatika čiernych ríbezlí, černíc a vanilky je skombinovaná
s intenzívnym, tmavým bobuľovým ovocím v chuti. Záver je dlhý,
s príjemnými tanínmi získanými 16 – mesačným zrením v nových
a použitých francúzskych barikoch.

Fedor Malík a syn, Hrom ( Hron ), suché,

Tyrrell' s Wines, Shiraz Rufus Stone, suché, 0,75l

0,75l

61,00 €

Majestátny slovenský novošľachtenec, plný ovocných lekvárov,
višní,čierneho korenia a čokolády. Rok vyzrievaný na kaloch v nových
barikových sudoch.

38,00 €

Bohatá a hlboká červená farba indikujúca intenzitu vína. V nose je plné
dozretých sliviek, višní a stopou bieleho korenia a sladkej vanilky. V chuti
je plné jemného ovocia avšak pekne vyvážené s drevom a kyselinkami.

Argentína
Viña Doña Paula, Doña Paula Estate Malbec, suché,

0,75l

26,00 €

Intenzívna fialová farba. V nose aromatika tmavého ovocia, fialiek
a korenia s grafitovými tónmi a jemnou mineralitou. Výborná vyváženosť
s peknou koncentráciou a štruktúrou v ústach. Taníny sú jemné
a perzistentné.

Dezertné
J&J Ostrožovič, Tokajský výber 5- putňový, sladké, 0,375l

43,00 €

Víno so vzácnym zlatožltým jantárom vo vzhľade, opojnou arómou
sušených fíg, hrozienok a vanilkového struku, ponorených v lipovom
mede. V bohatej expresívnej chuti sa stretávajú najväčšie túžby
vinohradníka a vinára, ktoré potvrdzuje ekvilibria vyvolaná časom zrenia
v sudoch z hlbokej tufovej pivnice, v harmónii ovocnej kyselinky
a sladkého hroznového cukru ručne zberaných cibéb z nášho honu
Makovisko.

