ROZLIEVANÉ VÍNA - WINES BY THE GLASS

ŠUMIVÉ VÍNO - SPARKLING WINE
REYA Prosecco
Taliansko, Treviso DOC, Frizzante, biele, semi seco
Sladšia atraktívna chuť s jemným perlením a
harmonickým, stredne dlhým záverom.

1,5 dcl

2,60 €

BIELE VÍNA - WHITE WINES
NICHTA Circum Veltlínske zelené
Slovensko, Nitrianska oblasť, suché/dry
Svieža a vyvážená chuť s tónmi letného jabĺčka a sušenej
marhule.

1,5 dcl

NICHTA Circum Muškát moravský
Slovensko, Nitrianska oblasť, polosuché/off-dry
Atraktívna chuť s tónmi sušeného ananásu a sladším,
korenisto medovým záverom.

1,5 dcl

2,60 €

2,60 €

RUŽOVÉ VÍNO - ROSÉ WINE
NICHTA Circum Frankovka modrá Rosé
Slovensko, Nitrianska oblasť, polosladké/medium
sweet
Sladšia, ovocná chuť s bohatým ovocným prejavom.

1,5 dcl

2,60 €

ČERVENÉ VÍNO - RED WINE
NICHTA Circum Frankovka modrá
Slovensko, Nitrianska oblasť, suché/dry
Výrazná, korenistá chuť s nádychom čiernych ríbezlí
a čučoriedok so sladšími tanínmi a jemnou perličkou.

1,5 dcl

2,60 €

OVOCNÉ VÍNO – FRUIT WINE
PADÁR Víno z čiernych ríbezlí Exclusive
Slovensko, sladké/sweet
Intenzívna sladká chuť po čiernych ríbezliach.

1,5 dcl

2,20 €

ŠUMIVÉ VÍNA – SPARKLING WINES

REYA Prosecco
Taliansko, Treviso DOC, Frizzante, biele, semi seco
Zlatistá farba Prosecca s limetkovým odleskom. Intenzívna
vôňa jablkového pyré, pomarančovej kôry a kvetín. Sladšia
atraktívna chuť s jemným perlením a harmonickým, stredne
dlhým záverom.

SANTA MARGHERITA Prosecco di Valdobbiadene
Superiore Brut
Taliansko, Valdobbiadene DOCG, biele, Brut
Príťažlivá vôňa s tónmi kvitnúcej jablone a citrusových
plodov. Hladká ovocná chuť s nižšou dozážou a minerálnym
záverom.

TERRA SERENA Prosecco Rosé Millesimato Brut
Taliansko, Treviso DOC, ružové, Brut
Atraktívna ovocná vôňa zrelých jabĺk, hrušky, lesných jahôd a
malín doplnená jemnými tónmi lúčnych kvetov. Chuť je svieža,
ovocná so šťavnatou kyselinkou. Delikátne ružové Prosecco s
harmonickou štruktúrou a príjemným ovocným záverom.

0,75l

13€

0,75l

22 €

0,75l

14 €

BIELE VÍNA - WHITE WINES

SLOVENSKO - SLOVAKIA
BERTA Rizling vlašský Single Vineyard
Južnoslovenská oblasť, suché/dry
Víno so sviežim a intenzívnym aromatickým prejavom
zeleného jablka a zrelej hrušky, s jemným minerálnym
prejavom. Chuť je šťavnatá, ovocná a vyvážená.

VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ Tramín červený
BIO
Stredoslovenská oblasť, suché/dry
Zelenožltá farba a ovocno-korenistý buket sú typickými
znakmi tohto bieleho vína. Chuť vína je plná citrusových
plodov, manga a žltého melóna.

J&J OSTROŽOVIČ Special Collection Víno kráľovnej
Alžbety
Tokaj, polosuché/off-dry
Atraktívna ovocná vôňa doplnená tónmi maslových
hrušiek, mandaríniek s kvapkou agátového medu Chuť je
ovocno medová, vyvážený pomer kyselinky a zvyškového
cukru, jemne minerálne v závere.

ELESKO Pálava 2
Malokarpatská oblasť, polosladké/medium sweet
Vôňa tropického ovocia, broskyne a ruží s dotykom
bieleho korenia. Chuť je plná, sladšia, ovocno-kvetinová s
muškátovými tónmi v dochuti.

0,75l

16 €

0,75l

22 €

0,75l

19 €

0,75l

18 €

RUŽOVÉ VÍNA - ROSÉ WINES

SLOVENSKO - SLOVAKIA
VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ Dominus Rosé BIO
Stredoslovenská oblasť, suché/dry
Dominus Rosé cuvée odrôd Hron, Merlot, Cabernet
Sauvignon, ktorý tu dominuje. Svieže a delikátne ružové víno
s vôňou kôstkového ovocia a kvetín. V chuti suché s
príťažlivým ovocným prejavom a pikantnou kyselinkou.

0,75l

15 €

ČERVENÉ VÍNA - RED WINES
SLOVENSKO – SLOVAKIA
GOLGUZ Frankovka modrá
Malokarpatská oblasť, suché/dry
Vôňa kôstkového ovocia, škorice, kakaa a horkých mandlí.
Chuť je postavená na kôstkovom ovocí, jemne korenistá s
dobrou tanínovou štruktúrou.
STREKOV 1075 Corpus
Južnoslovenská oblasť, suché/dry
Cuvée Alibernet a Dunaj. Intenzívna vôňa zrelých čerešní,
sliviek a korenia. Chuť je šťavnatá, ovocná s jemnou
tanínovou štruktúrou.
VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ Dominus BIO
Stredoslovenská oblasť, suché/dry
Cuvée odrôd Cabernet Sauvignon, Merlot a Hron. Intenzívna
vôňa kôstkového ovocia, čiernej ríbezle a mletej papriky.
Harmonický prejav chute dopĺňa prirodzená štruktúra a
termický charakter.
BERTA Alibernet
Južnoslovenská oblasť, suché/dry
Zrelé višne, ríbezle a stopa praženej kávy s čučoriedkovo
korenistým prejavom. Chuť je komplexná s pevnou
štruktúrou trieslovín a šťavnatosťou zrelých višní.

0,75l

17 €

0,75l

22 €

0,75l

27 €

0,75l

16 €

OVOCNÉ VÍNA – FRUIT WINES

SLOVENSKO - SLOVAKIA
PÁDAR Víno z čiernych ríbezlí Exclusiv
Červené, sladké/sweet
Intenzívna ovocná vôňa a sladká chuť po čiernych
ríbezliach.
MILURON Brusnicové víno
Červené, sladké/sweet
Intenzívna ovocná vôňa a sladká chuť po brusniciach.

0,75l

13 €

0,75l

13 €

