ZÁMECKÝ DVŮR ČERNOUSY,
Vinný lístek

ŠUMIVÁ VÍNA/SPARKLING WINES
ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC

Sekt Kraus
450 Kč

0,75l Vinařství Kraus, Mělník, zemské/quality wine, brut

Šumivé víno vyrobené klasickou metodou kvašení v lahvi z odrůdy Ryzlink rýnský. Tradiční technologie výroby poskytne
jemné a dlouhotrvající perlení vína. Chuť je svěţí, převládá ovocitý projev odrůdového charakteru. Kvasinkový podtón je
velmi jemný. Víno je vhodné jako vynikající aperitiv.
ITÁLIE/ITALY

Prosecco Treviso frizzante D.O.C.
280 Kč

0,75l Vinařství Borga, oblast Veneto

Dokonalé, čerstvé, suché a jemně šumivé prosecco ze severoitalského Veneta. Nádherná ovocnost, svěţest a ţivost ho
předurčují pít plnými doušky.
BÍLÁ VÍNA/WHITE WINES
ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC

Müller Thurgau
0,75l Vinařství Mádl, Velké Bílovice, zemské/quality wine, suché/ dry

195 Kč

Odrůda s typickým muškátově broskvovým aroma, s niţším obsahem kyselin. Vhodné k předkrmům, zeleninovým polévkám i
hlavním jídlům, k rybám a bílým měkkým sýrům.

Tramín červený
0,75l Vinařství Skoupil, Velké Bílovice, jakostní/quality wine, suché/ dry

210 Kč

Víno jemné zlatoţluté barvy se zelenkavými odlesky. Víno je svěţí, s jemnou kyselinkou a decentní kořenitostí. Ve vůni se
objevují tóny fialky, kosatce a rebarbory.

Chardonnay
0,75l Vinařství ZD Němčičky, Němčičky, zemské/quality wine, polosuché/medium dry

245 Kč

Víno upoutá bohatou vůní zralého banánu, doplněné harmonickou a příjemně nasládlou chutí.

Rulandské šedé
0,75l Nové Vinařství, Drnholec, pozdní sběr/late harvest, suché/dry

320 Kč

Zelenoţluté víno s minerální, kořenitou aţ zemitou vůní a stejně tak zemitou aţ minerální chutí, avšak v počátku je moţno cítit
citrusové plody.

Ryzlink rýnský
330 Kč
Zářivě zlatavá barva. Víno nabízí květinovou vůni s nádechem akátu a lipového květu. V chuti najdeme citrusy, sušené
meruňky a sladké koření.
0,75l Vinařství Moravíno, Valtice, pozdní sběr/late harvest, suché/dry

Pálava
0,75l Vinařství Bílkovi, Velké Bílovice, pozdní sběr/late harvest, polosladké/ medium sweet

335 Kč

Barva vína je světle zlatá s jemným slámovým podtónem. Vůně je svěţí, povzbudivá. Nabízí tóny zralého letního jablka a
čajové růţe. Chuť je zakulacená, plná, nasládlá. Sušené jablko a jeho nasládlost, šťáva broskví se prolíná s chutí citrusů.

RŮŢOVÁ VÍNA/ROSÉ WINES
ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC

Cuvée Rosé
195 Kč

0,75l Vinařství Mádl, Velké Bílovice, zemské/quality wine, suché/dry

Velmi pěkně strukturované cuvée odrůd Zweigeltrebe 50% a Frankovka 50%. Ve vůni převládá lesní jahoda a v chuti lehce
smetanové tóny. Víno osvěţí v teplých letních dnech. Výborně doprovodí pokrmy z ryb a mořských plodů.

Zweigeltrebe rosé
195 Kč

0,75l Vinařství Skoupil, Velké Bílovice, kabinetní/kabinett, polosladké/semi-sweet

Ve vůni naleznete lesní plody a medové tóny. Chuť překvapí výraznými tóny jahod a ostruţin se smetanovo-jogurtovou
dochutí a jemnou kyselinkou.
ČERVENÁ VÍNA/RED WINES
ČESKÁ REPUBLIKA/CZECH REPUBLIC

Zweigeltrebe
0,75l Vinařství Mádl, Velké Bílovice, zemské/quality wine, suché/ dry
195 Kč
Jemně strukturované lehčí červené víno. Ve vůni převládá zralá švestka a černá višeň. V chuti je jemné s nízkou stopou
tříslovin, které rafinovaně ukrývá chuť lesního ovoce podpořená příjemnou lehoučkou kyselinkou. Skvěle se hodí ke grilování
a k sýrům tvrdší konzistence.

Frankovka
260 Kč

0,75l BMVinařství, Tvrdonice, pozdní sběr/late harvest, suché/ dry

Barva vína je tmavě rubínová s fialovými odlesky. Vůně je kořenitá, typicky odrůdová s tóny sušených švestek a arónií. V
chuti se objevují hřejivé tóny čerstvé marmelády, višní v čokoládě, perníku s povidly doplněné o typickou kořenitost.

Merlot
360 Kč

0,75l Vinařství Baloun, Velké Pavlovice, pozdní sběr/late harvest, suché/dry

Ve vůni se snoubí tóny jarní rozkvetlé louky, červené papriky a višňového kompotu. Víno je velmi jemné, sametové s niţším
obsahem kyselin, připomínající chuť přezrálých višní a třešní.
ITÁLIE/ITALY

Chardonnay IGT
5l Vinařství Borga, oblast Veneto, bílé, suché

5l

1000 Kč

5l

1000 Kč

5l

1000 Kč

Rosato IGT
5l Vinařství Borga, oblast Veneto, růţové, suché

Merlot IGT
5l Vinařství Borga, oblast Veneto, červené, suché

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZAHRANIČNÍCH VÍN

CHAMPAGNE

Champagne Millésimé 2005, premier cru
1250 Kč

0,75l Vinařství Duménil, oblast Champagne, brut

60% chardonnay,20% pinot noir, 20% pinot Meunier. Víno zlatavé barvy s jemným perlením. Intenzivní vůně po švestkách a
kdoulích. Plná minerální chuť lískových oříšků s dlouhou perzistencí. Ročníková vína mohou být směsí různých odrůd a vinic,
ale musí pocházet ze stejného roku. Vína mají velký potenciál a lépe vypovídají o charakteristikách jednotlivých let. Pro
výrobu těchto vín se pouţívají ročníky výjimečných kvalit. V průměru jen tři ročníky z deseti.
BÍLÁ VÍNA/WHITE WINES
NĚMECKO/GERMANY

Schiefer Riesling
560 Kč

0,75l Vinařství Villa Huesgen, oblast Mosel, suché/dry

Svěţí a šťavnatý Ryzlink s čistou a komplexní chutí připomínající meruňky, broskve s lehkým náznakem citrusů. Jemná a
typická mineralita charakterizuje tento terroir. Víno je křupavé na patře a dobře vyváţené s výbornou dochutí.
FRANCIE/FRANCE

Bourgogne Chardonnay AOC
0,75l Vinařství Domaine des Verchéres, oblast Bourgogne - Mâconnais, suché/dry

570 Kč

Barva vína je světle zelená se zlatavými odlesky. Na nose upoutá intenzivní vůně bílých květů a hrušek, které je velmi
charakteristické pro tuto odrůdu.
ČERVENÁ VÍNA/RED WINES
FRANCIE/FRANCE

Côte du Rhône Villages AOC
390 Kč

0,75l Vinařství Lavau, oblast Côtes du Rhône, suché/dry

Víno hluboké rubínové barvy. Vůně třešní a švestek s květinovými, kořeněnými tóny, zakončené známkami sušeného ovoce.
Na chuti je víno suché se středně plným tělem s vyváţenou kyselinkou a tříslovinou. Chuť tmavé slivky a třešní s kořeněnými
a zemitými tóny. Středné dlouhá dochuť.

Château de Musset AOC
0,75l Château de Musse, oblast Bordeaux – Lalande de Pomerol, suché/dry

560 Kč

Barva vína je světle zelená se zlatavými odlesky. Na nose upoutá intenzivní vůně bílých květů a hrušek, které je velmi
charakteristické pro tuto odrůdu.
CHILE

Syrah „Antu“
0,75l Vinařství Montgras, oblast Colchagua, suché/dry

570 Kč

Hluboká rubínově červená barva s fialovými odlesky. Velkorysá vůně zralých ostruţin, švestek a zelených oliv s nádechem
vanilky. S kulatou a šťavnatou chutí toto víno ukazuje třísloviny, které mu dodávají okouzlující přilnavost v ústech.

