VÍNA

SLOVENSKÉ
A PREDSA
CHUTIA
SVETOVO

PIJEME
SLOVENSKÉ

Sauvignon blanc, suché
Tajna Vineyards & Winery
Tajná (Vrábeľský rajón)
Príjemný voňavý soviňón z Tajnej, plný ovocných
tónov najmä broskyne a egrešov. V chuti svieži
s príjemnou kyselinkou. Vhodný ako aperitív,
k ľahkým šalátom a rybám.......................... 2,19/0.10 l
15.99 € / 0,75 l fľ

PODPORTE S NAMI...
prácu slovenských vinárov.
Pripravili sme pre Vás výber vín
z rôznych regiónov Slovenska.

Chardonnay, sladké
Nichta Winery
Čajkov (Tekovský rajón)
Svetovo obľúbené šardoné s výrazným citrusovým
prejavom. V chuti taktiež ovocné, ale s výrazne
sladkou chuťou. Ideálne v kombinácii s pikantnými
jedlami alebo len tak v kruhu priateľov.. ..... 2,19/0.10 l
15.99 € / 0,75 l fľ
Cabernet Sauvignon Rosé, polosladké
Velkeer Winery
Veľký Kýr (Žitavský rajón)
Už dôverne známy ružový kabernet upúta svojou
príjemnou vôňou jahôd. V dochuti dominuje
sladkosť a smotanovo jahodová dochuť.
Úžasný v kombinácii s lososom,
cestovinami ale aj ako aperitív................... 2,19/0.10 l
15.99 € / 0,75 l fľ
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SI OBĽÚBILI

Zweigeltrebe, suché
Víno Miroslav Dudo
Modra (Modranský rajón)

REYA Riesling, polosladké
Mosel, Nemecko

Zamatová vôňa bobuľového ovocia je typickým
prejavom tohto zweigeltu. To najlepšie z vinohradu
sa ukrýva v jedinečnej chuti tohto vína. Ochutnajte
ho v kombinácii s hovädzím steakom, vyzretými
syrmi, alebo s grilovaným mäsom............... 2,19/0.10 l
15.99 € / 0,75 l fľ

Atraktívny Rizling s intenzívnou vôňou sušeného
tropického ovocia. Hroznová chuť s jemnou
kyselinkou a šťavnatým telom. Hladký, stredne dlhý
medový záver. Výborný partner k orientálnej kuchyni
ale aj jedlám z hydiny v pikantnej úprave. Taktiež
výborný k sladkým pokrmom a dezertom.... 2,19/0.10 l
15.99 € / 0,75 l fľ

Vína obsahujú siričitany.

Niečo osviežujúce?
Prosecco! Ľahké a jemné.
Priamo z chránenej oblasti Treviso.

Vína obsahujú siričitany.

“La Gioiosa, kvalita a energia vášne.”
Takto by sme mohli opísať značku venetského
vinárstva Villa Sandi zo severu Talianska.
Predstavujeme vám biele a ružové jemné šumivé
vína, v ktorých sa bublinky získavajú metódou Charmat
(nazývanou tiež Martinotti) - čiže druhotným kvasením
pod tlakom v nerezovej nádobe. Bublinky vo víne sú tak
jemné a vína pôsobia hladkým a mierne
perlivým dojmom. A vďaka nízkej úrovni
zbytkového cukru chutia mierne
nasladlo a príjemne vyvážene.
14,99 €

Hodia sa k šalátom, k dezertom
alebo sa ich oplatí piť
len tak pre radosť.

0,75 l fľ.

14,99 €
0,75 l fľ.

LA GIOIOSA FRIZZANTE
biele, šumivé, suché

14,99 €
0,75 l fľ.

LA GIOIOSA FRIZZANTE ROSÉ
ružové, šumivé, suché

APEROL
SPRITZ
Aj nealko

4,49 €
0,12 l

V ponuke alkoholický
aj nealkoholický
Aperol Spritz!
Vyskúšajte.

