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0,75l / 1850,- Kč

Brunello di Montalcino 12 
Casale del Bocso DOCG / ITALIA/ Toscana

Intenzivní, rubínově červená barva. Bohatá, pikantní, ale 
harmonická chuť s dotekem lesních plodů a výraznou 
kořenitostí. Hladký a vyzrálý závěr. Víno zrálo ve dvou typech 
dubových sudů a dále pak v lahvích. 

Intensive, ruby red color. Rich, spicy, but harmonious taste 
with a touch of forest fruits and distinctive spiciness. Smooth 
and mature conclusion. The wine matured in two types of oak 
barrels and then in bottles.

0,75l / 499,- Kč 

Château Haut Domingue 12

Bordeaux rouge AOC / FRANCE / Bordeaux

Příjemná vůně vyzrálého ovoce a jarních květin, následovaná 
lehkým tónem minerálů a peckovitého ovoce. Harmonická, 
příjemně svěží chuť s náznaky minerality, zejména vápence, 
bílého pepře a čerstvých citrusů. 

Pleasant scent of mature fruit and spring flowers, followed 
by a light tone of minerals and sundried fruit. Harmonious, 
pleasantly fresh taste with hints of minerality, especially 
limestone, white pepper and fresh citrus.

0,75l / 569,- Kč

Carmenere Reserva 12

Santa Digna / CHILE / Central Valley

Má třešňově červenou barvu, odrůdová vůně s aroma moruše, 
máty a citrusových plodů, hlavně mandarinek. Elegantní chuť 
se sladkými tříslovinami a tóny kůže a koření.

It has a cherry red color, a variety of aroma of mulberry, mint 
and citrus fruits, especially mandarin. Elegant taste with sweet 
tannins and skin and spice tones.

0,75l / 849,- Kč

Campofiorin 12

Rosso del Veronese IGT / ITALIA/ Veneto

U vína dochází ke spojení svěžesti a jednoduchosti s půvabem, 
sílou a intenzitou. Je to bohaté, kulaté a sametové víno. Toto 
„Baby Amarone“ se vyrábí od roku 1964. Výborně doprovází 
zvěřinu nebo sýry. 

The wine blends freshness and simplicity with charm, strength 
and intensity. It is a rich, round and velvety wine. This „Baby 
Amarone“ has been produced since 1964. It is excellent for 
venison or cheeses.

0,75l / 419,- Kč

Montepulciano 12

d‘Abruzzo DOC / ITALIA/ Veneto

Rubínově červená s granátovými odlesky. Příjemná, ale 
intenzivní vůně s ovocnými tóny. Dobře vyvážená chuť s plným 
tělem, příjemnou tříslovinou a dostatkem kyseliny. 

Ruby red with garnet reflections. Pleasant but intense aroma 
with fruity tones. A well-balanced full-bodied taste, a pleasant 
tannin and plenty of acid.

0,75l / 499,- Kč

Cabernet Sauvignon 12 
Nederburg Paarl / RSA/ Western Cape

Projevuje se měkkými tříslovinami na patře s dobře vyváženou 
dubovostí a troškou vanilky. Převládají tóny borůvek s dotekem 
eukalyptu, máty, čokolády a lehce i kávy. 

Appears with soft tannins on the palate with well-balanced 
oakness and a little vanilla. Tone of blueberries with eucalyptus, 
mint, chocolate and light and coffee.

0,75l / 449,- Kč

Rosé d Ánjou AOP 12 
Guy saget / FRANCE / Val de Loire

Je to lososově zbarvené, středně plné a nasládlé až lehce sladké 
víno. Vůně jahod a příjemná, lahodná a ovocná chuť. Je 
dobrým aperitivem nebo vínem ke grilovaným rybám, salátům, 
desertům a sýrům s modrou plísní.  

It is salmon-colored, medium-sweet and sweet to slightly sweet 
wine. Fragrance of strawberries and a pleasant, delicious and 
fruity flavor. It is a good aperitif or wine for grilled fish, salads, 
deserts and blue-cheeses.

0,75l / 1499,- Kč

Châteauneuf-du-Pape 12

Cuvée du Vatican / FRANCE / Côtes du Rhône 

Temná červená barva, kořeněná vůně divokých bobulí. 
V chuti je středně plné, extraktivní, šťavnaté, ohnivé s pevnou 
tříslovinou. Aroma lesních plodů, koření, dřeva a černých 
peckovin.

Dark red color, spicy scent of wild berries. The taste is medium, 
full, extravagant, juicy, fiery with tannin. The aroma of forest 
fruits, spices, wood and black plums.

0,75l / 519,- Kč

Chianti Colli Senesi 12

Caspagnolo DOCG / ITALIA/ Toscana

Živočišná, harmonická vůně, s tóny koření, lesního podhoubí 
a zvířecí srsti. Sametová, šťavnatá a dobře vyvážená chuť 
navazuje na vůni. Je typická pro Chianti, objevují se tóny 
vyzrálého peckovitého ovoce.

Animal, harmonic scent, with tones of spice, forest mite and 
animal hair. The velvety, juicy and well-balanced flavor builds 
on the scent. It is typical of Chianti, the tones of mature 
peccock fruit appear.



0,2 / 475,- Kč
0,75l / 1875,- Kč

Moët&Chandon Imperial Brut 12

12 
Alergeny oxid siřičitý o koncentraci nad 10 mg/kg a siřičitany

0,75l / 599,- Kč

Villa Antinori Bianco 12 
Toscana IGT / ITALIA / Toscana

Svěží vůně s dotykem ananasu, broskví a mandlí. Středně plné 
víno s příjemnou kyselinou, která umocňuje pevnou kostru.

Fresh smells touching pineapple, peach and almonds. 
A medium-sized wine with a pleasant acid that strengthens the 
solid skeleton.

0,75l / 699,- Kč 

Gavi di Gavi 12

del Comune di Gavi DOCG / ITALIA / Piemonte

Vůně zralého bílého ovoce, bílých třešní a jablek s jemnými 
tóny koření a vanilky. Víno s výraznou kyselinou a pevnou 
strukturou. Dlouhý závěr s aroma zralých rynglí, citrusů, 
zelených jablek a mandlí.

The scent of ripe white fruit, white cherries and apples with 
gentle tones of spices and vanilla. Wine with a distinctive 
acidity and a firm structure. A long finish with the aroma of 
citrus, green apples and almonds.

0,75l / 1399,- Kč

Chablis Premier Cru 12

La Chantrerie / FRANCE / Chablis

Příjemná vůně vyzrálého ovoce a jarních květin, následovaná 
lehkým tónem minerálů a peckovitého ovoce. Harmonická, 
příjemně svěží chuť s náznaky minerality, zejména vápence, 
bílého pepře a čerstvých citrusů.

Pleasant scent of mature fruit and spring flowers, followed 
by a light tone of minerals and sundried fruit. Harmonious, 
pleasantly fresh taste with hints of minerality, especially 
limestone, white pepper and fresh citrus.

0,75l / 399,- Kč

Laroche Chardonnay 12

la Chevaliere / FRANCE / Languedoc- Roussillo

Sladká, příjemně ovocná a vyzrálá vůně s aroma tropického 
ovoce, lučního medu a sladkého koření, zejména vanilky. 
Přímá, vyrovnaná a čistá chuť s náznaky marcipánu, čerstvého 
máslového pečiva a čerstvých hrušek.

Sweet, pleasantly fruity and mature scent with aroma of tropical 
fruit, meadow honey and sweet spices, especially vanilla. Straight, 
balanced and pure taste with hints of marzipan, fresh butter pastry 
and fresh pears.

0,75l / 429,- Kč

Chardonnay 12 
Nederburg / RSA / Western Cape 

Bohatá vůně zralých citrusů a čerstvého másla. Lahodné víno 
s plným tělem, dotekem dubovosti a vanilky.Víno se hodí 
k drůbeži, smetanovým omáčkám a tučnějším rybám, jako jsou 
losos a platýz.

Rich scent of ripe citrus and fresh butter. Delicious full-bodied 
wine, touching dubiness and vanilla. Wine is suited to poultry, 
cream sauces and more fatty fish such as salmon and platy.

0,1 / 69,- Kč
0,75l / 399,- Kč

Prosecco Cielo D.O.C. frizzante 12

0,75l / 368,- Kč

Chardonnay del Veneto 12  
Preludio IGT / ITALIA / Veneto

Typická, příjemná a odrůdově charakteristická vůně 
s tóny smetany, zralých broskví a čerstvého másla. Lehká, 
nekomplikovaná, svěží a odrůdově typická chuť s aroma 
máslových hrušek, zralých jablek a bílého rybízu.

Typical, pleasant and varied characteristic aroma with tones 
of cream, ripe peaches and fresh butter. Light, uncomplicated, 
fresh and varietally typical aroma of butter pears, ripe apples 
and white currant.

0,75l / 499,- Kč

Sauvignon Blanc Reserva 12

Santa Digna / CHILE / Central Valley

Má zlatou barvu, bohatou vůni s aroma připomínající zralé 
tropické ovoce, doplněné tóny jablka a fenyklu. Hladká chuť 
s dobrou strukturou, vyrovnanou kyselinou delším závěrem.

It has a golden color, a rich scent with an aroma reminiscent of ripe 
tropical fruit, accompanied by tones of apple and fennel. Smooth 
flavor with a good texture, balanced with long-lasting acid.

0,75l / 679,- Kč 

Pinot Grigio Villa Canlungo 12

Green Label Giulia IGT / ITALIA / Friuli 

Ušlechtilá, komplexní, plná a odrůdově typická vůně, kde 
dominuje aroma červených jablek, zralého bílého rybízu 
a květu černého bezu. Elegantní, charakteristická a šťavnatá 
chuť s tóny červeného jablka 

A noble, complex, full and varietally typical fragrance, 
dominated by the aroma of red apples, ripe whitecurrant and 
black-bloom blossom. Elegant, characteristic and juicy flavor 
with tones of red apple


