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VINNÝ LÍSTEK
ZÁMECKÝ DVŮR ČERNOUSY
-

-

VINNÝ LÍSTEK
-

ROZLÉVANÁ VÍNA
ITÁLIE

Chardonnay I.G.T.- suché
Vinařství Borga – Veneto

0,1 l

26,- Kč

0,1 l

26,- Kč

0,1 l

26,- Kč

0,75 l

265,- Kč

0,75 l

250,- Kč

0,75 l

390,- Kč

Rosato I.G.T.- suché
Vinařství Borga – Veneto
Merlot I.G.T.- suché
Vinařství Borga – Veneto

ŠUMIVÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Bohemia Sekt - demi
Vinařství Bohemia Sekt – Starý Plzenec
Jakostní šumivé bílé víno Demi Sec je vlajkovou lodí sektů v České republice.
Pyšní se tradiční, jemně polosuchou chutí a svěží, středně plnou vůní květů.
Připravuje se podle originální receptury za použití těch nejkvalitnějších bílých
vín. Nesmí chybět u oslav, speciálních událostí ani u radovánek z každodenních
maličkostí - zkrátka je ideální pro každou příležitost.

Rotkäppchen Sekt
Vinařství Rotkäppchen – Německo
Plná a ovocná vůně s temperamentní a živou perlivostí. Příjemná polosladce
ovocná chuť. Již od roku 1856 je vinařství Rotkäppchen Sparkling winary
synonymem pro nejvyšší kvalitu s maximální pozorností pro detail. Objevte
nejoblíbenější německé šumivé víno.

Sekt Kraus – brut
Vinařství Kraus - Mělník
Šumivé víno vyrobené klasickou metodou kvašení v lahvi z odrůdy Ryzlink
rýnský. Tradiční technologie výroby poskytne jemné a dlouhotrvající perlení
vína. Chuť je svěží, převládá ovocitý projev odrůdového charakteru. Kvasinkový
podtón je velmi jemný. Víno je vhodné jako vynikající aperitiv.

-

VINNÝ LÍSTEK
-

ŠUMIVÁ VÍNA
ITÁLIE

Prosecco Treviso frizzante D.O.C.
Vinařství Borga - Veneto

0,75 l

290,- Kč

0,75 l

460,- Kč

Dokonalé, čerstvé, suché a jemně šumivé prosecco ze severoitalského Veneta.
Nádherná ovocnost, svěžest a živost ho předurčují pít plnými doušky.

Prosecco Valdobbiadene Superiore D.O.C.G. - brut
Vinařství Althe‘a - Veneto
Velmi jemné prosecco s dlouhým perlením a brilantní slámově žlutou barvou s
nádechem zelené. Jeho vůně demonstruje širokou škálu ovocných vůní, včetně
náznaků zeleného jablka a citrusových plodů, doprovázené příjemným
náznakem chleba.

ŠUMIVÁ VÍNA
FRANCIE

Champagne Millésimé 2005 Premier cru – brut
Vinařství Duménil - Champagne

0,75 l

1220,- Kč

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 používají ročníky výjimečných kvalit. V průměru jen
tři ročníky z deseti.

BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Tramín červený jakostní - suché
Zámecké vinařství Bzenec - Bzenec

0,75 l

235,- Kč

0,75 l

270,- Kč

Na první nádech upoutá aroma lístků čajových růží. Chuť je plná
a harmonická.

Chardonnay zemské - polosuché
Vinařství ZD Němčičky - Němčičky
Víno upoutá bohatou vůní zralého banánu, doplněné harmonickou a příjemně
nasládlou chutí.

-

VINNÝ LÍSTEK
-

BÍLÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Pálava pozdní sběr– polosladké
Vinařství Bílkovi – Velké Bílovice

0,75 l

345,- Kč

0,75 l

360,- Kč

0,75 l

365,- Kč

0,75 l

370,- Kč

0,75 l

380,- Kč

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

Rulandské šedé pozdní sběr - polosuché
Nové Vinařství - Drnholec
Zelenožluté víno s minerální, kořenitou až zemitou vůní a stejně tak
zemitou až minerální chutí, avšak v počátku je možno cítit citrusové plody.

Ryzlink vlašský pozdní sběr- suché
Vinařství Mikrosvín - Mikulov
Víno zlatavé barvy se zelenkavými odlesky. Vůně jemně ovocně-bylinná spojuje
tóny zralých hrušek a sušeného heřmánku. Jemná vápenná linka na pozadí
umocňuje minerální projev. Chuť je středně plná, s citrusovou kyselinkou.
Dochuť je delší, s velmi příjemnou perzistencí.

Ryzlink rýnský VOC - suché
Vinařství Moravíno - Valtice
Typicky světle žluté víno s živou jiskrou, v buketu upoutají příjemně ovocité
tóny s lehkým nádechem bergamotů a kandované dýně. Harmonické, odrůdově
typické víno. Přiměřeně živé a lahodné víno s příjemnou kyselinkou a jemně
kořenitou dochutí.

Sauvignon pozdní sběr - suché
Vinařství Na Soutoku - Břeclav
Chuť je lehká, velmi šťavnatá a osvěžující, s pikantní kyselinkou a dlouhým,
odrůdově typickým závěrem. Díky extrémně šetrné technologii zpracování
působí Sauvignon čistým a dobře vyhraněným dojmem s překvapivě plnou
strukturou a komplexností a tím neustále nabádá k dalším douškům.

-

VINNÝ LÍSTEK
-

BÍLÁ VÍNA
NĚMECKO
Riesling - suché
Vinařství Villa Huesgen - Mosel

0,75 l

535,- Kč

0,75 l

550,- Kč

0,75 l

230,- Kč

0,75 l

320,- Kč

Svěží 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 vyvážené s
výbornou dochutí.

FRANCIE
Chardonnay AOC - suché
Vinařství Les Vignerons de Mancey – Burgundsko, Mâconnais
Svěží 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 vyvážené s
výbornou dochutí.

RŮŽOVÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Cuvée rosé zemské - polosuché
Vinařství F. Mádl – Velké Bílovice
Velmi pěkně strukturované cuvée odrůd Zweigeltrebe 50% a Frankovka
50%. Ve vůni převládá lesní jahoda a v chuti lehce smetanové tóny. Příemné,
osvěžující víno.

Gryllus rosé kabinetní - suché
Vinařství Špalek – Nový Šaldorf
Víno světle růžové barvy. Na nose Vás upoutá jemná vůně višní a malin.
Svěží ovocitá chuť doplněná příjemnou kyselinkou. Vyrobené z odrůd
Zweigeltrebe, Svatovavřinecké a Cabernet Sauvignon., pěstovaných v BIO
režimu.

-

VINNÝ LÍSTEK
-

ČERVENÁ VÍNA
ČESKÁ REPUBLIKA

Zweigeltrebe pozdní sběr - suché
Vinařství F. Mádl – Velké Bílovice

0,75 l

285,- Kč

0,75 l

280,- Kč

0,75 l

360,- Kč

0,75 l

260,- Kč

0,75 l

410,- Kč

0,75 l

370,- Kč

Víno je po jednom až dvouletém ležení, kdy dosahuje sametové chuti. Víno
je plné a dlouhé. V chuti připomíná ostružiny s višněmi.

Frankovka pozdní sběr – suché
BMVinařství - Tvrdonice
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 výběr z hroznů - suché
Vinařství Baloun – Velké Pavlovice
Ve vůni se snoubí tóny jarní rozkvetlé louky, červené papriky a višňového
kompotu. Víno je velmi jemné, sametové s nižším obsahem kyselin,
připomínající chuť přezrálých višní a třešní.

ITÁLIE
Primitivo Puglia I.G.T. - suché
Vinařství Feudi Salentini - Puglia
Víno rubínově červené barvy s fialovými nádechy. Opravdu intenzivní vůně
připomíná červené ovoce konzervované v alkoholu, švestkový džem,
lékořici a sušené ovoce. Na patře je plné, hladké a vyvážené.

FRANCIE
Côte du Rhône Villages AOC – suché
Vinařství Lavau – Côte du Rhône
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 vyváženou kyselinkou a tříslovinou. Chuť
tmavé slivky a třešní s kořeněnými a zemitými tóny. Středné dlouhá dochuť.

CHILE
Crianza D.O.Ca – suché
Vinařtsví Conde Valdemar – Rioja
Víno intenzivní, čisté a jasné červené barvy. Na nosu dominuje vůně zralého
ovoce, v kombinaci s kořeněnými tóny jako je vanilka a hřebíček. Velmi
výrazné víno. V ústech je masivní, dobře strukturovaný, silné, zaoblené a s
velmi dlouhou a trvalou dochutí.

