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 Bílá vína - místní region Kč

 česKá repuBliKa
    neuBursKé, pozdní sBěr, sedláK, velKé Bílovice 85
0,75l ryzlinK vlašsKý, pozdní sBěr, vican,  ořechová hora  480
0,75l pálava, pozdní sBěr, vican, KienBerg  480
0,75l tramín červený, pozdní sBěr, sedláK, velKé Bílovice 550
0,75l chardonnay,,dvě jména“,novotný – BíleK, čejKovice 590
0,75l sauvignon voc hort, znojmo 720

 němecKo
    ryzlinK BrauneBerg, Weingut Boujong mosela 85
0,75l ryzlinK plaisir, BamBerger, nahe 590
0,75l rulandsKé Bílé, BamBerger, nahe 590

 raKousKo
0,75l ryzlinK sandstein, josef fritz, Wargram 590
0,75l veltlínsKé zelené, steinfeder, Weingut sigl, Wachau 590

Bílá vína – ostatní evropsKé země

 itálie 
0, 75l rulandsKé šedé „grin“, friuli doc 590
0, 75l moscato d´asti „grimaldi“ asti, piemonte 590

 francie
0,75l petit chaBlis „domaine fourrey“, BurgundsKo 790
0,75l sancerre la mercy-dieu  aoc, domaine Bailly reverdy 1 190
0,75l chaBlis  aoc, domaine lupé cholet 1 490

Bílá vína – ostatní země světa

 chile
0,75l  chardonnay, haras de pique, maipo valley, Bio 590

 nový zéland
0,75l sauvignon Blanc, sileni, marlBorough 590

červená vína - místní region

 česKá repuBliKa
    merlot nature hort, znojmo 85
0,75l franKovKa, pozdní sBěr, pod mušlovem, vican 490
0,75l caBernet sauvignon, pod mušlovem, vican 490
0,75l svatovavřinecKé, oBelisK, Břeclav 580
0,75l rulandsKé modré, arte vini, šiBeniční hora, nový šaldorf 590
0,75l modrý portugal voc,  herzánovi 590

 němecKo
0,75l rulandsKé modré, Knipser, laumersheim, pfalz 890 

 raKousKo
0,75l zWeigelt classic, Weingut sigl, Wachau 690
0,75l merlot ried schilling herzBlut, Wein Wurm  690

červená vína – ostatní evropsKé země

 itálie
    primitivo luccarelli, puglia 85
0,75l montecampo chianti docg, tosKánsKo 480
0,75l  nero d avola „solea“ cantine cellaro, sicily 500
0,75l Barolo Buon padre docg viBerti, piemonte 2 200
0,75l Brunello di montalcino docg palagetto, tosKánsKo 2 200

 francie
0,75l château Belair – couBet, Bordeaux 720
0,75l rulandsKé modré, jean moreau, BurgundsKo 950
0,75l vacqueyras „château du trignon“ côtes du rhône 1 190
0,75l châteauneuf du pape, a.Brunel 1 590

 španělsKo
0,75l marqués de tomares crianza, rioja 790

červená vína – ostatní země světa

 chile
0,75l carmenère reserva errazuris, chile 550

 argentina
0,75l malBec reserve, sophenia, mendoza 720

růžová vína - místní region

 česKá repuBliKa
0,75l merlot rosé pozdní sBěr, hort, znojmo 580

 němecKo
    rulandsKé modré rosé, gh von mumm, rheingau 90   

perlivá vína & šampaňsKé

 perlivá vína
0,75l château radyně extra Brut, česKá repuBliKa 550
0,75l prosecco spumante doc montecampo, famiglia zonin, veneto, itálie 580
      95
0,75l crémant, aimery de limoux - languedoc, francie 790
     110
0,75l crémant Brut réserve rosé „luc pirlet“ limoux, francie 790
     110

 šampaňsKé
0,75l Bouché père & fils, cuvée reserve Brut 1 690
0,75l veuve clicquot Brut 2 190

vinná K arta

    0,15 l

na přání vám oBsluha posKytne menu s vyznačenými alergeny. všechny uvedené ceny jsou včetně dph.


