VÍNNA KARTA/WINE LIST
Pretzelmayer
0,75 l/10,0€ Irsai Oliver
Aromatické víno s muškátovým tónom, ktorý ja často doplnený jemnou
korenitosťou. Víno má nižší obsah kyselín a je veľmi svieže.
0,75 l/10,0€ Muškát Moravský
Víno zlato-žltej farby, ktoré prekvapí plným muškátovo-medovkovým buketom.
Svieža a ľahká ovocno-korenistá chuť vína pripomína zrelé bobuľky hrozna a
tropické ovocie s kúskami muškátového orieška.
0,75 l/10,0€ Pesecká Leánka
Víno má jemnú kvetinovo-ovocnú vôňu. Aróma sa prenáša aj do chuti. Svieže,
jemné, sladkasté víno s ovocnými tónmi pripomínajúcimi marhule.
0,75 l/12,0€ Sauvignon
Akostné odrodové víno suché s prívlastkom kabinetné,
chránené označenie pôvodu, ročník 2011. Farba vína je
zeleno-žltá. Vôňa vína silne pripomína žihľavu, lúčne
trávy, čierne ríbezle či egreš. Výnimočný buket je svieži
a dlhý. Chuť je hladká, svieža, korenistá, plná, výrazne
ovplyvnená vôňou. Chuť Sauvignonu je veľmi
atraktívna a nezameniteľná.
0,75 l/15,0€ Pálava
Akostné odrodové víno polosuché s prívlastkom
neskorý zber, chránené označenie pôvodu, ročník 2012. Víno elegantnej
zlatožltej farby, charakteristickej tramínovej vône pripomínajúcej ruže s
vanilkou. V chuti je víno plné s nižším obsahom kyselín, zamatové s dlho
trvajúcou dochuťou.
0,75 l/10,0€ Cabernet Sauvignon Rosé
Akostné odrodové víno suché s prívlastkom kabinetné, chránené označenie
pôvodu, ročník 2012. Víno príjemnej ružovo-lososovej farby s jemnou vôňou
ríbezlí. Chuť vína je lahodne ovocná po čiernych ríbezliach a lesných jahodách.
0,75 l/15,0€ Alibernet
Akostné odrodové víno suché s prívlastkom neskorý zber, ročník 2012. Víno
tmavočervenej – rubínovej farby, sýtej arómy so silným vnemom a s plnou
ovocnou vôňou po čiernych ríbezliach a žihľave. Chuť obohacujú tóny tóny
čierneho bobuľového ovocia a žihľavy za prítomnosti dreva a korenia.

0,75 l/12,0€ Dunaj
Akostné odrodové víno suché s prívlastkom kabinetné, chránené označenie
pôvodu, ročník 2012. Víno krásnej rubínovej farby. V chuti a vôni nájdeme tóny
prezretých čerešní a višní, ktoré prechádzajú do príjemných čokoládových
tónov.Odroda Dunaj pochádza z trojitého kríženia odrôd (Muškát Bouchet x
Oporto) x Svätovavrinecké.
0,75 l/16,0€ Dornfelder
Víno charakterizuje vyššia farebná intenzita, plnosť a bohatý ovocný charakter.
Dominujú rubínové aj granátové tóny s nádychom do fialova. Samotné víno má
výraznú ovocnú arómu, v ktorej prevažujú tóny zrelých lesných jahôd
a bobuľového ovocia. Chuť je plná, extraktívna, perzistentná. Zaobaľuje v sebe
arómy višní, kúsky čokolády a jahôd.

Domin a Kušický
0,75 l/15,9€ Rulandské šedé bio
Akostné víno suché s prívlatskom neskorý zber, chránené označenie pôvodu,
ročník 2014. Šetrným priamym lisovaním a jemným odkalením (surlie) sme
vyrobili príjemne harmonické víno so sekundárnou aromatikou.Rulandské šedé
je asi nájznámejšou odrodou v rodine Pinotov, ktoré pestujeme. Tento klon má
rôznofarebné bobule od jemne ružovo-hnedej až po modro-šedú, preto aj
názov „šedý“. V našom víne sa to prejavuje zlatožltou farbou, delikátnou vôňou,
jemne kvetinkovou, až citrusovou v chuti. Pri dĺžke zrenia – rok aj tri mesiace sa krásne zaguľatilo.
0,75 l/18,9€ Tramín Červený bio
Akostné víno suché s prívlastkom výber z hrozna, chránené označenie pôvodu,
ročník 2013. Parametre tohto Tramínu po dvojročnom zrení dávajú vínu
guľatosť, krémovitosť a vysoký extrakt. Toto zlatožlté víno je vo vôni plné arómy
žltých ruží a agátov z okolitej prírody a z nich naplnený medový plást v dochuti.
Dominujú aj tóny sušeného ovocia a korenia. V chuti je rovnako silné, plné,
extraktívne zanechávajúce dlhotrvajúci chuťový vnem na jazyku. Guľatosť v
chuti potvrdzuje aj vyváženosť zvyškového cukru s celkovou kyselinkou.
0,75 l/18,9€ Cabernet Sauvignon bio
Akostené víno suche s prívlastkom výber z hrozna, ročník
2012. Farba vína je atraktívne rubínovočervená s vôňou
intenzívnej ovocnosti po čerešniach, višniach, slivkách,
čiernom ríbezlí... V chuti výrazne pikantné, zároveň jemné
s noblesou a šarmom. Má plné telo (celkový extrakt 28,8g/l)
z dôvodu použitých technologických postupov – 72 hod.
naležanie a metódou surlie – víno ležalo na jemných kaloch.
Jeho výrazné kyseliny v mušte sa aj preto prirodzene odbúrali
po dobu 12 mesiacov. Na krátku chvíľu pobudlo v navínených
sudoch pre jemné doladenie, mikrooxidáciu.

0,75 l/19,9€ Rulandské modré
Akostné víno suché s prívlastkom výber z hrozna,
chránené označenie pôvodu D.S.C., ročník 2011.
Ponúkame veľký Pinot z výnimočného ročníka.
Vyniká nielen analytickými parametrami, ale aj
hlbokými dojmami pri ochutnávaní. Malinovotehlové farebné záblesky, vysoký extrakt a
alkohol, ale nižšie kyseliny z prezretia posúvajú
toto víno z našich zemepisných šírok do diaľav
optimálnych
pre
červené
víno.
Vyniká
hodvábnosťou a vláčnosťou tela s bohatou
impresiou vnemov z kytice lesných prezretých
bobúľ.

