
SEKTY

0,75 l Bohemia Sekt demi sec 299 Kč

Bohemia Sekt demi sec je symbolem sektu v tuzem-

sku. Již více než 40 let získává milovníky sektů svou 

harmonickou jemně polosuchou chutí a svěží středně 

plnou květnatou vůní. Pro jeho výrobu sekundárním 

kvašením metodou Charmat jsou vybírána vysoce 

kvalitní bílá vína a ta jsou do základního cuvée pečlivě 

sestavována podle originální receptury.

0,75 l Bohemia Sekt brut 299 Kč

0,75 l  Mionetto Prosecco D.O.C. Brut 349 Kč

Špičkové Prosecco apelace D.O.C. Treviso v katego-

rii Brut. Vyniká svou svěžestí, jemným dlouhotrvajícím 

perlením a  svěží chutí s  tóny jablka a  citrusu. Mio-

netto je od roku 1887 symbolem kvalitního Prosecca 

a v současnosti je nejoblíbenějším Proseccem v italské 

gastronomii.

Ideální pro každou denní dobu, vynikající svěží víno, 

lehké a všestranné.

BÍLÁ VÍNA

0,75 l Pálava 249 Kč

Světle žlutá barva, typicky odrůdová, jemně kořenitá 

vůně s tóny zralého exotického ovoce a koření. Velmi 

pěkná, svěží a  zároveň kořenitá chuť se zbytkovým 

cukrem v závěru.

Moravské zemské víno.

0,75 l Chardonnay 249 Kč

Barva vína je světle zlatožlutá. Vůně je velmi intenziv-

ní, svěží, připomínající citrusy a grepy. Bohatý chuťový 

vjem je extraktivní, odrůdově čistý.  Příjemně pikant-

ní a  dynamická kyselinka dělá víno svěží a  pitelné, 

s dlouhou perzistencí.

Moravské zemské víno.

0,75 l Sauvignon 249 Kč

Světle žlutá barva se zelenými refl exy, výrazné aroma 

připomínající zelené ovoce s podtónem lučních květin, 

chuť je svěží, středně plná s  ovocným charakterem 

a středně dlouhou dochutí.

Moravské zemské víno.

PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA

0,75 l Tramín červený výběr z hroznů 469 Kč

Citronově žlutá barva, expresivní aroma s  tóny zralé-

ho tropického ovoce a  květin především růže. Chuť 

je bohatá s velmi dobře vyváženým poměrem kyselin 

a zbytkovým cukrem. Dlouhý kořenitý závěr.

RŮŽOVÁ VÍNA

0,75 l Frankovka rosé 249 Kč

Lososově růžová barva, elegantní aroma drobného 

ovoce a kompotu z malin a jahod. Chuť je osvěžující, 

ovocná, připomínající jahody či višně ve smetaně.

Moravské zemské víno

ČERVENÁ VÍNA

0,75 l Modrý Portugal 249 Kč

Nižší rubínová barva, decentní vůně višňového kompo-

tu a kakaového prášku. Chuť je středně plná, příjemně 

suchá, s tóny peckovin a hořké čokolády, delší závěr.

Moravské zemské víno.

ROZLÉVANÁ VÍNA, CENA ZA 0,2 L:

Veltlínské zelené 59 Kč

Svatovavřinecké 59 Kč


