Šumivé víno
Bohemia Sekt demi sec

0,1 l / 0,75 l

32 Kč / 220 Kč

polosuché
Bohemia Sekt
Proslulé šumivé víno, které si již více než 40 let získává milovníky vín svou
harmonickou jemně polosuchou chutí a svěží středně plnou květnatou vůní. Pro
jeho výrobu sekundárním kvašením francouzskou metodou Charmat jsou vybírána
vysoce kvalitní bílá vína a ta jsou do základního cuvée pečlivě sestavována podle
originální receptury.

Bohemia Sekt brut

0,75 l

240 Kč

extrasuché
Bohemia Sekt
Vysoce ušlechtilé šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí s příjemně
vystupujícími kyselinami a jemným dlouhotrvajícím perlením. Cuvée je připraveno
z vybraných nejjakostnějších vín bílých kultivarů révy vinné jižní Moravy. Hlavní
podíl v něm tvoří Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené. Odborníky je doporučován
jako aperitiv a neopakovatelné je jeho podávání ke studené snídani.

Bílé víno
Bílé víno

0,2 l

38 Kč

0,75 l

170 Kč

suché
Víno Mikulov

oblast Morava

Chardonnay
suché

Habánské sklepy jakostní oblast Morava
Barva je jiskrně zelenožlutá až nazlátlá. Ve vůni vystupuje jemný ovocný charakter
od citrusových plodů, žlutý meloun přes květ akátu až po vůni připomínající
ananas. V chuti se objevuje stejný výraz jako ve vůni a je v závěru doplněn chutí
lískového oříšku. Tato odrůda je v současnosti velmi atraktivní. Výborně doplní
plody moře, uzenou rybu, maso na rožni nebo steaky. Výtečné je k měkkým sýrům.

Rulandské šedé

0,75 l

280 Kč

polosuché
Habánské sklepy pozdní sběr Velkopavlovická podoblast
Vyšší, zlatavě žlutá barva, jemné aroma s tóny exotického a sadového ovoce, v
pozadí s nádechem koření a medu. Chuť je šťavnatá, svěží ovocně kořenitého
charakteru, s delším závěrem.

Červené víno
Červené víno

0,2 l

38 Kč

0,75 l

170 Kč

suché
Víno Mikulov

oblast Morava

Modrý Portugal
suché

Habánské sklepy jakostní oblast Morava
Modrý Portugal je v posledních letech velmi oblíbenou odrůdou. Barva bývá jemně
rubínová, vůně se pohybuje mezi jemnými květinovými tóny a ovocnými tóny
připomínající třešně či višně a peckoviny. V chuti je lehčí s menším obsahem
tříslovin a příjemnou, ovocnou dochutí. Je vynikající k těstovinám, italské kuchyni
a drůbeži. Výborně se snoubí se zrajícími a polotvrdými sýry.

Cabernet Sauvignon

0,75 l

280 Kč

suché
Víno Mikulov - Sommelier club pozdní sběr Mikulovská podoblast
Nižší granátová barva, středně intenzivní aroma pečeného ovoce, sušených švestek,
v pozadí s nádechem cedrového dřeva. Chuť je jemně kořenitá, ovocitá, s delším,
krásně suchým závěrem. Doporučujeme podávat ke steakům, biftekům, zkrátka k
pořádnému kousku masa.

INFORMACE O ALERGENECH OBSAŽENÝCH VE VÍNECH A SEKTECH, JSOU K DISPOZICI U OBSLUHY NA VYŽÁDÁNÍ ZÁKAZNÍKA.

