(BíCávína
Pinot grigio Goccia DOC
Santa Anna- Veneto
'Veimi jemné 6ífé víno odrůáy 1{ufanáskj šedé, připravené jedinečnou
metodou qravitačniho lisouani, t/(.zv. samotoku. CDíf?ytomuto šetrnému
způsobu nabizi eleqantni ovocné nuance s dominantními tóny vyzrárycli
liruše/(.a másloooti dochuti.

Sauvignon DOC
Ritterhof - Trentino Alto Adige
(j3arva zlata. jlroma vína je výrazné, intenzivní a k9mpfe~ní s
tóny vyzráfélio ovoce a sušenycii Ryětin. Ovocnému vjemu
dominuje černý ry6íz, angrešt a stopa minerality. Itrerá sRyěfe refleltruje
místo původu tohoto vyniRgjícílio Sauvignonu. Cliuť je sametová, jemná
až tiedoáimá. 'VyniRgjící k9mpfe~nost piecházi až /(.nek9nčící dochuti.
Závěr vína podporuje znamenitá f?ysefinRg, Itrerá propůjčuje absolutni
svěžest.

Gavi di Gavi DOCG
Bava - Piemonte
'Víno připravené z tradiční reqionálni odrůdy Cortese, světfe žluté 6arvy
ajemné vůně po ž{utýcfi melounech; s 6yfink9vo-Ryětinovým aroma.
'Vínoje ueimi suché s áefi/(.átní a svěží chuti, harmonické s dobrou
strukturou. Podféliá přesným praoidlům pro způsob a místo pěstování a
přípra'V), jenž mu zajišťuje jeho jedinečnost.

Chardonnay IGT

""0,-

Mandrarossa - Sicilia
(j3ífévíno Odrůáy Cliardonnay soětle zlataoé, až žluté 6arvy. Ovocné a
intenzivní, se svěží vůní ananasu, grepové /(.ůrya qotickjlio ovoce. Na
vCídné aroma naváže p[nější chuť příjemnou f?ysefink9u a dlouhotrvajici
perzistenci. (j)íf?yjedinečné poloze a Sicifskjmu podnebi; je toto víno plné
života.

Bianco del Salento IGT
Feudi San Marzano - Puglia
Víno siámooě žluté 6arvy s oáfesRy zlaté. }lroma vína je výraznější
převážně ovocné s tóny zrarycfi 6rosftpí a passion-fruit. V závěru se
projevuje fefiRj náznak, mandarinek. V cfiuti je fefifij a svěží s dobrou
dochuti.

Frascati Superiore Antica Roma DOC
Silvestri- Lazio
'Velmi známé 6íCé víno Itálie ze zóny Frascati v 6fízksJsti cŘjma,
připravené z odrůd' :Ma{vasia 6ianca di candia, :Ma{vasia áef Lazio a
qreco. Slámooě žluté víno s fefiRjm aroma s tónem vani{Ry. Sametově
fie6fij a vyvážené. Cfiuť je velmi šťavnatá s tóny zralého ovoce a
nádechem. hroznového cukru, /?Jetýzanechává příjemný dojem. PoCovina
révy prochází zráním na nerezooycti tancich, druhá polovina v suáecfi

barrique.

Vermentino di Sardegna La Cala DOC
Sella & Mosca - Sardegna
illíCéjisftrné víno oárůcfy vermentino původem. z ostrova Sardegna,
pěstované na vinicícfi v 6fízksJsti mořsfijfio pobieži. Víno jemně zlataoé
6arvy se zefen/(gvými oáfesRy a efegantním ovocným aroma zefenýcfi
ja6feft s pozadim ftpětu alij.tu. Na cfiuti osvěžující s perzistentní
RyseCinksJu,minerálni; s tóny jemného ksJření a mandli: P,fegantní v ceCé
déice svého projevu.

120,-

Trebbiano ď Abruzzo DOC
Famese - Abruzzo
Víno vyro6ené z traáičnícfi odrůd' regionu, 'Irebbiano a :Ma{vasia
slámooě ž{uté 6arvy s intenzivním aroma světCéfioovoce, 6rosftpí, šoestek,
a ftpětů. V cfiuti fefifij, svěží s citrusovými nááecfiy. Jemné a velmi fefifij

Moli Bianco IGT
Di Majo Norante - Molise
Svěží jisftrná barva soětlé sfámy. }lroma áeCilij.tní, svěží s náznaRy
citrusavýcfi plodů a CimetksJvýcfiftpětů. Lefifij svěží víno s áeCilij.tní
RyseCinksJus citrusovými áoteRy a tóny Limoncella

Soave Classico DOC
Domini Veneti - Veneto
Známé a o6fí6ené víno z o6fasti 'Veneto pocfiázející z nejfepšícfipo[ofi
pro Soave. rBarvaje světlá až siámooá s nenápadnou a decentni vůní. 0/
cfiuti suché a příjemné sjemnou mandlovou fiořčin/~s)Ua oelice příjemnou
svěžestí. Projevuje se i ovocný charakter, zejména zralá ja6[Rg.

v

Cercená vína
Montepulciano ď Abruzzo DOC
Farnese -

Abruzzo

'Víno vyrá6ěné z tradični oárůáy regionu Jl6ruzzo, :Montepufciano s
výraznou temnější baroou a intenzivním, 60fiatým aroma černýcfi plodů,
zejména třešní a šveste{ 'V cfiuti suché a stiedně p[né s výraznou
ovocností ajemným taninem. Je áefší v áocfiuti s náznakem pomád

Primitivo di Puglia IGT
Feudi San Marzano - Puglia
Červené víno opět z jeáné z nejstaršícfi k9ntinentá[nícfi rév, oárůáy
Primitivo. Půvoání itafsltá réva s jižans/ijm charakterem, šťavnatým
ovocným aroma po sušenýcfi fesnícfi plodedi, intensivní baroou s jemně
naJiafověEými tóny a plnou cfiutí sjemnou tiisiooinou, 6ofiatou ovocností
a pevnou páteří v pozuoiněm závěru.

Valpolicella Clasicco Superiore DOC
Domini Veneti - veneto
rBarvavína je ru6ínová sjemným ovocným aroma a čistou jisl(rou. Cfiuť
je příjemně nazrálá, suchá a perzistentni. s pozadim červenéhoovoce a
Itůry třešňovéfio stromu. cdltový dojemje příjemně fiarmonic/ij, s pinou
cfiutí a stále živou rysefink9u, zak9mponovanou v pevné třísfovině.
Brunello di Montalcino DOCG
Cinelli Colombini-Toscana
Jeáno z největšícfi vín ltá[ie produkooané čistě z ItfasicRj traáiční
oárůáy Sangio'vese. Prime Donne je vínem žensRj rury a je to vfajk9vou
Iodi vinařství. Baroa je ru6ínová a zráním přecfiází do cihlové. Opojné
aroma evoltuje nespočet vůni; k9řen~ 606ufové ovoce, třešně, višně,
cedrové dieuo, ta6át Itůži a traáiční %sRgnsRj 6yfinRy. 0/ cfiuti mistrně
'vy6afancované s pevnou k9strou a sirným tiislem. :Mofiutné, vefiRj
rBrund[o, RJerémá až nekončici áocfiuť

Chianti Classico DOCG
Villa Cema - Toscana
X{asicf?j a veimi tradiční Cfiianti (fassico. !Barva vína je ru6ínová.
)lroma je výraznější s tóny zrarycfi třešní a višni, s nádechem ta6á{u a
cedrového dieoa. 0/ cfiuti bohaté ovocné a p{né s dobrou tiistooinou,
kJerá se zráním za{ufácuje.

Chianti Classico Eticeta "BLU" DOCG
Lamole di Lamole - Toscana
Jeáno z nejznámějšícfi červenýcli vín Itáfie půoodem ze srdce íJos/(sínsRg"
obiasti nazývané chianti classico , rozprostirajici se mezi městy Siena a
pforencie. Odrůda sanqiooese, kJerá tvoří toto víno, je vůbec jednou z
nejstaršícfi a nejáůCežitějšícfi ita/Svcfi odrůd' révy vinné. p{né víno v sytě
ru6ínové 6arvě, intensivním ovocným aroma peckooin; ry6ízu ajemným
nádechem ušCecfitiféfiodieoa. Na cfiuti pevné s tvrdou páteří a
tiisiooinou, jenž je pro tento árufi vína typicV'
Malvasia Nera "SUD" IGT
Feudi San Marzano- Puglia
1(u6ínově červené až jemně najiafověfé víno z révy 9vta{vasia nera, s
intensivním aroma černýcfi Cesnícfip{oáů a sušeného ovoce. Na cfiuti
p{nějš~ v pozadi s jemnou hroznovou sfáá~sti Cfiuť věrně násieduje
vůni svou ovocností a áotváří ceC{ový dojem v jemnýcfi nuandcfi pooidei
a marmelád.
Tanca Farra DOC
Sella & Mosca - Sardegna
Jfarmonicf?j spojení nejvýznamnějšícfi oárůáy Sardinie, Cannonau a
nejslavnějši mezinárodni oárůáy Ca6ernet Sauviqnon. Baroa vína je
ru6ínová s oáCesli,ygranátové. o/ýrazné velmi fiřejivé aroma připomíná
~uřovost, 606u{ové ovoce, mo{Rg, a vani{{u. 0/ cfiuti je vysoce eCegantní
sjemným tanninem a á{oufiým fifádivým ~ncem.

1(ůžové víno

"'0,-

Oleandro Alghero rosé DOC
Sella & Mosca - Sardegna
1(ůžové víno vyro6ené spojením odrůd Ca6ernet Sauvignon a Ca6ernet
Franc. !Barvaje Iehce narůžooělá s oáCesli,yfia{~vé. jlroma ctí
odrůdooost. Projevuje se nádecb cassisu s ostatním 606u{ovým ovocem. 0/
cfiuti je svěží s piijemnou li,ysefin~u, veimi Cefif?ja jemné.

v

Sumiuá vína
Lambrusco Rosso Amabile IGT
Chiarli - EmiIia Romagna
Červené jemně perlivé víno tvořené odrůdou Lambrusco, s rubinovou až
Iehce nafiaiooěiou barvou a intensivnim ovocným aroma. Cfiuť následuje
vůni svou ovocnosti s tóny Cesnícfi plodů a R,pmpotovanéfio ovoce, s
příjemně nasfádfým závěrem

9,5 Cold Wine
Astoria- Veneto
Šumivé víno připravené siožitou metodou Ryašení moštu při nízRjcfi
teplotách, /?Jerádala vínu své jméno)) studené víno Tento proces má za
tuisledek, intenzivní a 60fiaté ovocné aroma s tóny 6rosRyí a firoznů.
'Velmijemné až smetanové petieni doprovází osvěžující cfiuť plná života.
:NízRj o6safi a{R,pfio{upodtrfiuje CefiR,psta svěžest.
li

~z(évaná vína 0,2

•

c.

(j3ífá vína:
Cliaráonnay (])OC / (j3orgo dei Saggi
Prascati supperiore (])OC / Siioestri
Červená vína:
?rter{ot (])OC/ (j3orgo dei Saggi
?rtontepu{ciano (])OC/ Famese
o a/?Juá{nícfiročnícícfi našicfi vín,

o/ás informuje náš personáť

Lahoe vína mají o6jem O,75[

qrappa a destiláty
qrappa Oro / CRjJner0,04{
Jlquavite dl Wi{{iams / CRjJner0,04{
Limoncello / Lazaroni

0,04{

qrappa riserva / ::M.arcati0,04{

