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SLOVENSKO / SLOVAKIA

Dunaj, Tajna vineyards & winery,     / 25,90 €
Nitrianska v.o., suché / dry
Víno plnej tmavo atramentovej farby. Na začiatku Vás ohúri 
intenzívna vôňa pripomínajúca čierne bobuľové ovocie, 
brusnice a višne v čokoláde. Krásnu aromatiku dopĺňajú 
jemné tóny tabaku a kávového zrna. V plnej chuti nájdeme 
tóny slivkového džemu a horkej čokolády.

TAL IANSKO / I TALY

Primitivo ´´ÁCANTO´´,       / 22,99 € 
Cantine Ionis, Puglia, suché / dry
Vynikajúce červené víno vyrobené z ručne zbieraného 
hrozna odrody Primitivo. Víno sa vyznačuje svojou
intenzívnou rubínovou farbou s fialovými nuansami 
a okúzľujúcim ovocným buketom, predovšetkým 
po višniach a slivkách, ktoré sú pre túto odrodu typické. 
Víno si vďaka riadenej fermentácií a školeniu v nerezových 
nádobách zachovalo veľmi svieži ovocný 
charakter nielen vo vôni, ale i v chuti.

ČI LE /  CH I LE

Merlot Classic,                        2,40 € / 16,99 € 
Viňa Montes, 
Colchagua Valley, suché / dry
Vôňa a chuť je výrazne ovocná s tónmi malín, ostružín, 
kombinovaná s typickou odrodovou korenitosťou. 
Príjemná vyváženosť trieslovín a kyseliny 
s mäkkým záverom. 

ARGENTÍNA / ARGENT INA

Malbec Reserva, Kaiken,      / 16,99 € 
Mendoza Valley, suché / dry
Malbec zaujímavej rubínovo červenej farby s fialovými odleskami. 
Buket vína je tvorený ovocnými tónmi černíc, kvetov a arómy café latté. 
Chuť je vďaka osem mesačnému zreniu vína v použitých francúzskych 
sudoch pekne harmonická s elegantne zakomponovanými tanínmi 
a takmer nepatrne sladkou dlhotrvajúcou dochuťou. 

0,1L / 0,75L



TAL IANSKO / I TALY

ŠUM I VÉ VÍNA / SPARKL ING WINE S

Prosecco Treviso DOC,          2,49 € / 17,99 €
Domus-Picta, 
Veneto, suché / brut
Prosecco s intenzívnou vôňou kvitnúcej wistérie a agátového kvetu.
Osviežujúca ovocná chuť je plná tónov mladých jabĺčok, 
citrusov a grapefruitov. Víno má vďaka výraznejšej kyselinke 
dobrú a pevnú štruktúru chuti, je príjemne osviežujúce 
a harmonické v dochuti. 

Vino Spumante                       2,49 € / 17,99 € 
Rosé Cuvée, Domus-Picta, 
Veneto, polosuché / dry
Tóny červeného bobuľového ovocia (maliny, jahody, ríbezle, čerešne) 
sú harmonicky spojené do jemne sladkastej chuti podporenej 
osviežujúcim intenzívnym perlením. Francúzsko/France

Champagne Black Label,       / 59,90 € 
Lanson, 
Reims, suché / brut               
Toto elegantné šampanské dozrieva 3 roky na kvasných kaloch. 
Víno svetlej, zlatistej farby s jemným perlením. Komplexná, harmonická 
a svieža vôňa s tónmi medu, lúčnych kvetov a dotykom toustovosti, 
ktorý je charakteristický pre víno vyrábané klasickou metódou. 
Suchá, čerstvá, ovocná a minerálna chuť je podporená tónmi čerstvých 
citrusov a komplexnou štruktúrou s pevným záverom.

F RANCÚZSKO / F RANCE

Champagne Black Label,       / 59,90 € 
Lanson, 
Reims, suché / brut
Toto elegantné šampanské dozrieva 3 roky na kvasných kaloch. 
Víno svetlej, zlatistej farby s jemným perlením. 
Komplexná, harmonická a svieža vôňa s tónmi medu, lúčnych kvetov 
a dotykom toustovosti, ktorý je charakteristický pre víno 
vyrábané klasickou metódou. Suchá, čerstvá, ovocná a minerálna chuť 
je podporená tónmi čerstvých citrusov a komplexnou štruktúrou 
s pevným záverom.

ČI LE /  CH I LE

Sauvignon Blanc       / 16,99 € 
´´Classic´´, Montes, 
Casablanca Valley, suché / dry
Starostlivo vybrané hrozno poskytuje najkrajšie arómy 
a ovocnosť typické pre túto odrodu. Atraktívne vône 
exotického ovocia, broskýň, ananásu, egreša 
a trávy získalo víno vďaka chladnejšej klíme údolia Casablanca.

NOVÝ ZÉL AND / NE W ZEL AND

Sauvignon Blanc,       / 24,80 € 
Babich,
Marlborough, suché / dry
Dlhé a neskoré dozrievanie hrozna počas krátkych 
slnečných dní a chladných nocí, v kombinácii s rýchlym 
spracovaním hrozna po zbere s riadenou fermentáciou 
v nerezových tankoch sa spoločne podieľajú na typickej 
senzorike tejto skvelej odrody, ktorá sa stala ambasádorom
novozélandského vinárstva na celom svete. Ostrá vôňa zelenej 
trávy, egrešov a tropického ovocia je doplnená plnou chuťou 
maracuje a bielych broskýň. Jemné kyselinky sa postarali 
o výraznú dlhotrvajúcu dochuť.

Müller Thurgau,                      2,30 € / 16,49 €
Víno Hubinský, 
Malokarpatská v.o., suché / dry
Vôňa je limetkovo svieža, korenisto kvetinková, ktorá sa 
postupne rozvíja a dopĺňajú ju nasládle krémovo biskvitové tóny. 
Harmonická chuť, je svieža, má štíhle telo s bohatou chuťou. 
V dochuti korenisto minerálne tóny a štavnatá kyselinka.

Rizling vlašský FRESH,                     / 17,99 €
Tajna vineyards & winery, 
Nitrianska v.o., suché / dry
Rizling vlašský jasnej zelenej farby so zlatistým odtieňom. 
Pikantná ovocná až korenistá vôňa pripomína zmes zelených jabĺk, 
čerstvo natrhaných citrusov, ktorú umocňuje v stredne dlhej, 
impulzívnej chuti svieža kyselinka.

TAL IANSKO / I TALY

Pinot Grigio ´´Riff´´ DOC,    2,30 € / 16,49 €
Alois Lageder, 
Friuli, suché / dry
Víno plné ovocných a kvetinových vôní z oblasti Friuli 
s pevným a mohutným telom benátskych vín je vďaka kyselninkám 
z oblasti Alto Adige veľmi príjemným aperitívom.

RAKÚSKO / AUSTRIA

Grüner Veltliner Terrassen BIO,      / 18,49 € 
Weingut Jurtschitsch, 
Kamptal, suché / dry
Vo vôni nachádzame pokosenú trávu so stopami bieleho korenia. 
GrüVe fascinuje skvelou chuťou ovocia, 
po ktorom nasleduje korenistá dochuť.

NEMECKO / GE RMANY

Riesling ´´Hattenheimer                    / 23,99 € 
Schutzenhaus´´, Schumann-Nägler,
Rheingau, suché / dry
Opisujú ho ako vynikajúce polohové víno z vinohradu 
Hattenheimer Schutzenhaus. Silné a čisto štruktúrované rieslingy 
sa urodia v ťažkej ílovitohnilitej pôde. Vo vôni cítime výrazné 
banánové tóny, dozreté broskyne a sušené ovocie. 
Na jazyku cítime výrazné minerálne chute. 
Je šťavnatý a silný s pekne vyváženými kyselinami.

SLOVENSKO/ SLOVAKIA

Rosé Cuvée,                      2,30 € / 16,49 €  
Pavelka&syn,
Malokarpatská v.o., suché / dry
Cuvée z odrôd Cabernet Sauvignon a Frankovka modrá 
sa zrodilo z hrozna dopestovaného v našich viniciach na južných
svahoch Malých Karpát. Víno je lososovej farby, ktoré 
Vás zaujme malinovou, ríbezľovou a jemne žihľavovou arómou. 
Chuť je šťavnatá s ovocnou kyselinkou.

Cabernet Sauvignon rosé,      / 20,99 €
Chateau Rúbaň, 
Južnoslovenská v.o., polosuché / semi dry
Rizling vlašský jasnej zelenej farby so zlatistým odtieňom. 
Pikantná ovocná až korenistá vôňa pripomína zmes zelených jabĺk, 
čerstvo natrhaných citrusov, ktorú umocňuje v stredne dlhej, 
impulzívnej chuti svieža kyselinka.

B I ELE VÍNA /  WH I TE WINE S

RUŽOVÉ VÍNA / ROSÉ WINE S

0,1L / 0,75L

0,1L / 0,75L SLOVENSKO / SLOVAKIA 0,1L / 0,75L


