
Vinný lístek 
BÍLÁ VÍNA                       0,75 l 

Česká republika 

Müller Thurgau 2017 zemské  - Trpělka & Oulehla    295 Kč 

Pálava 2017 zemské - Trpělka & Oulehla    385 Kč 

Veltlínské zelené pozdní sběr 2017 - Georgios Ilias    460 Kč 

Ryzlink vlašský pozdní sběr 2017 - Georgios Ilias    475 Kč 

 

Francie 

Prestige AOC Picpoul de Pinet    460 Kč 

Polosuché, zářivá, světle žlutá barva se stříbřitými odlesky. Aroma hrušek a liči, 
plná ale osvěžující chuť zralých cirusů s delikátním finišem. 

Côtes – du – Rhône Blanc          460 Kč 

Čistá světle žlutá barva. Květinová vůně s tóny broskví a exotického ovoce 
(mango, lychee...). Štědrá, svěží chuť, kulatá a středně plná s lehce kořeněným 
závěrem.   

Condrieu Blanc    1892 Kč 

Jasná světle zlatá barva. Na nose prvotní vjem květinových aromat rychle 
ustoupí tónům broskve, meruňky a hrozna. Na patře se sametová textura setká 
s aromaty detekovanými již nosem. Dlouhý vrstevnatý závěr na svěží notu. 

 

Itálie 

Vermentino IGT           590 Kč 

Světle zlatá barva a pěkná viskozita. Výrazná komplexní vůně se stopami 
tropického ovoce. Na patře je dobře strukturované s vybalancovanou 
kyselinkou. 



Vinný lístek 
Langhe DOC Arnies    545 Kč 

Barva intenzivní slámově žlutá. Ve vůni se mísí tóny zralých hrušek, grapefruitu, 
lučního medu a stopou šafránu. Bohatá ovocitá chuť a pěknou mineralitou a 
dlouhým dozněním. 

 

Rakousko 

Neuland Grüner Veltliner    530 Kč 

Vysoce pitelný veltlín. Na nose zaujme kořeněná mineralita. V chuti pak grepová 
kyselinka s pepřovým finišem. Každá dopitá sklenka iniciuje chuť nalít si další.  

Riesling Fedrespiel Terassen    630 Kč 

Barva zářivě zeleno-žlutá se stříbřitýmy odlesky. Vůně žlutých broskví s 
nádechem pomerančové kůry. Chuť středně plná, tóny bílých jablek, jadrná 
kyselinka se citrusovo-minerálním závěrem. 

Gruener Veltliner Federspiel Frauenweingärten    590 Kč 

Barva jasná žlutozelená. Ve vůni tóny jemných lučních bylin, tropického ovoce, 
květového medu a nádech delikátního anýzu. Chuť šťavnatá, elegantní, tóny 
zralých žlutých jablek a jemná mineralita. Velmi dobře snoubitelné s širokou 
škálou pokrmů. 

 

Německo 

Grauburgunder Trocken Silber    385 Kč 

Šedé burgundské z německé oblasti jižní Pfalze. Příjemně zakulacené víno. Svým 
ovocným projevem, lehkým zbytkovým cukrem a nižším alkoholem udělá radost 
každý den. 

Chardonnay Trocken Silber    375 Kč 

Odrůdově čisté Chardonnay fermentované na nerezu. Svým nevtíravým 
projevem vhodný doplněk k široké paletě pokrmů či osvěžující aperitiv. 



Vinný lístek 
Weissburgunder Trocken Silber      375 Kč 

Bílé burgundské z německé oblasti Pfalze. Jedná se o rodinné vinařství 
produkující elegantní čistá vína. Nejinak je tomu i v případě této bílé burgundy, 
která představuje příjemné lehké víno pro každý den. 

Riesling Trocken Silber    385 Kč 

Příjemně minerální Riesling s ovocitými tóny a lehkou šťavnatou kyselinkou. 
Nižší alkohol a dobrá struktura z něj činí příjemného společníka pro mnohé 
příležitosti. 

Sauvignon blanc Feinherb Silber    385 Kč 

Pěkný nepřevoněný sauvignon. Přes jistou cudnost nabídne milovníkům této 
odrůdy typickou vůni listů černého rybízu se stopu kopřiv a harmonickou 
brosvově muškátovou chuť.   

Riesling PurSchiefer Karlsberg           555 Kč 

PurShiefer je nejsušší Riesling z produkce vinařství Agritiushof. Typická 
mineralita se rafinovaně snoubí s citrusově pikantní kyselinkou a tóny sušeného 
peckovitého ovoce. Puristický Riesling z Oblasti Mosel-Saar s méně než 4g 
zbytkového cukru. 

Riesling Rotschiefer    555 Kč 

Rotschiefer neboli červená břidlice; riesling pojmenovaný po podloží na němž 
vyrůstá a které mu dává opulentní mineralitu. Zářivě zlato-žlutá barva, a ovocný 
buquet s tóny kdoulí a hrušek. V chuti dominuje mineralita dobře 
vybalancovaná s jemnou kyselinkou a příjemným zbytkovým cukrem. 
 

 

 

 

 

 



Vinný lístek 
PERLIVÁ VÍNA BÍLÁ            0,75 l 

 

Sekt Bohemia Demi    320 Kč 

Sekt Bohemia Brut    320 Kč 

 

Francie 

Extra Brut Piquepoul Methode Traditionnelle    595 Kč 

Moderní vinifikace při kontrolované teplotě a tradiční fermentace v láhvi dává 
vzniknout velmi příjemnému sektu. Jeho delikátní elegance a pevná struktura 
přinese milovníkovi šumivých vín velmi příjemé překvapení: jemnou ovocitost s 
nádechem čeného rybízu, malin a borůvek. 

 

Itálie 

Prosecco Millesimato DOC    605 Kč 

Na pohled zaujme slámově žlutou barvou a jemným, persistentním perlením. 
Vůně je jemná a elegantní. Chuť je živá - svěží s tóny jablek a medu s dobrou 
kyselinkou 

 

Německo 

Riesling Sekt    620 Kč 

Rarita z oblasti Saar-Mosel. Sekt vyrobený klasickou metodou sekundárního 
kvašení v lahvi z čistého Rieslingu. Na nose příjemné tóny angreštu, jablek a 
citrusů. V chuti pak opulentní mineralita, šťavnatá ovocitost se stopou líslových 
oříšků a  karamelu.  

 



Vinný lístek 
ČERVENÁ VÍNA            0,75 l 

Česká republika 

Modrý Portugal 2016  - Trpělka & Oulehla    365 Kč 

Frankovka pozdní sběr 2015 - Trpělka & Oulehla    425 Kč 

 

Francie  

Chateau Coutreau    545 Kč 

Ovocné klasické Brodeaux patřící v nabídce k vínům v zajímavém poměru kvalita 
cena. Toto víno potřebuje čas na rozdýchání, výraznější taniny se po nadechnutí 
vína ohladí a víno je příjemně kouřové a animální. 

Preambule Rouge    425 Kč 

Velmi temně rudá barva. Vůně je plná a bohatá - zralé červené ovoce, třešňová 
zavařenina. Na patře se víno rozvíjí od ovocitě nasládlých tonů, přes lehce 
lékořicové taniny k elegantnímu finiši. 

Côtes – du – Rhône    450 Kč 

Velmi krásná intenzivní barva s granátovými odlesky. Na nose zaujme aroma 
zralých třešní a čeného ovoce, v chuti pak sametové taniny a minerální charkter 
se stopou lékořice a muškátového oříšku. 

 

Itálie 

Chianti Classico    677 Kč 

Vino Chianti Classico z prestižního vinařství Castello di Bossi se skládá ze 100% z 
odrůdy Sangiovese, které bylo sklízené v září a strávilo 6 měsíců na sudu 
barrigue typu. Barva vína je příjemně hluboká a zářivě rubínová. Ve vůni 
narazíte na tóny sladkých toastů, po chvíli stopy dubu a mix ovoce. Celkově má 
víno krásně strukturované tělo s příjemným vyvážením taninů a alkoholu. 
Krásné Chianti classico z krásného koutu Toskánska. 



Vinný lístek 
Brunello    1955 Kč 

Brunello di Montalcino jakožto pojem toskánského vinařství není třeba dlouze 
představovat. Jedná se o opěvovaná, velmi silná vína, která jsou k nalezení u 
půvabného městečka Montalcina. Brunella musí splňovat mnohé striktní 
podmínky, například odrůdové čistoty. Jedná se o jedna z nejprestižnějších vín 
na italské vinné mapě. Víno Renieri je jako vzorník vůní a chutí, které 
dohromady vytváří krásný obraz vína plného tmavě červených a černých 
bobulových plodů. V druhé vlně pak přichází stopa vanilky a dalších bohatých 
tercierních tónu jako je tabákový list apod. Taniny jsou zjemněné a poddajné 
dvanácti měsíci strávenými na sudu barrique a dalšími dvěma lety, kdy víno 
dozrávalo v 500 litrových dřevěných sudech. Víno je neobyčejné nejen díky své 
bohatosti a elegantní rovnováze, ale především i díky své chuťové variabilitě a 
délce v dochuti, která přetrvává velmi velmi dlouho. Opravdový chuťový 
požitek.  

Morellino di Scansano Tempo    545 Kč 

Barva rubínově červená. Vůně zemitá, rustikální s pěknou ovocitostí. Na patře je 
dobře strukturované, taniny příjemně vyvážené alkoholem a kyselinkou. 
Středně dlouhý sympatický závěr 

Barolo DOCG Bricco Rocca    1395 Kč 

Hrozny tohoto vína pocházející z Bricco Rocca ve výšce 250m nad mořem. 
Barolo granátově červené barvy s typickými oranžovými odlesky kombinuje 
kořenité tóny dřeva, zjemněné velice elegantním aroma květin. Plné rustikální, 
výrazné víno silného těla. Ve víně jsou výrazné, ale příjemně kulaté třísloviny a 
chutí se linou stopy višní a zralého fialového ovoce. 

Langhe DOC Nebiolo    675 Kč 

Mladší bratr Barola: víno podstatně jemnější na jazyku oproti klasickému Barolu 
pocházejícího ze stejné odrůdy. Veškeré práce na vínech tohoto vinařství 
probíhají ručně a díky tomu je z vín cítit poctivost a jakási rodinná preciznost. 
Nebbiolo je světlší barvy, tím více ale překvapí výrazným charakterem a 
celkovou komplexností. 

 



Vinný lístek 
Barbera d’Alba DOC    590 Kč 

Barbera temné, rubínově rudé barvy. Na nose potěší svůdnými vůněmi zralého 
červeného ovoce a koření. Široká a hebká chuť, plné tělo s osvěžující kyselinkou 
a delikátním závěrem. 

Cubardi IGT Salento    640 Kč 

Víno složením 100% z odrůdy Primitivo, Toto víno strávilo rok a půl na sudu typu 
barrique. Vedle výrazných tónů ovoce jsou patrné chutě tabáku, čokolády a 
kávy. Nádherná ukázka opulentního výrazného vína z jihu Itálie a zároveň 
jednoho z exkluzivních vín tohoto vinařství.  

 

Španělsko 

Tobia Selección Tinto- RIOJA    530 Kč 

Barva jiskřivě jasná. Intensivní přímočaré aroma zralého ovoce, hrozinek a 
náznak mentolu. V chuti kulaté, dobře strukturované s jemnými taniny. 

Oscar Tobia Tinto Reserva - RIOJA    675 Kč 

Intensivní jasná barva zralých třešní. Komplexní, elegantní aroma: sušené 
švestky, borůvky, černý pepř, hřebíček. Tělnatá sametová chuť se stopami 
tabáku a černé čokolády. Dobře vyvážené s dlouhým dozníváním 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinný lístek 
RŮŽOVÁ VÍNA            0,75 l 

 

Francie 

Clairet                                                    420 Kč 

Zářivá čistá barva tmavě růžového květu. Ve vůni dominují tóny malin a rybízu. 
Chuť je sametově ovocitá, svěží, vyzývající k dalšímu doušku. 

 

Španělsko 

Alma Tobia Rosando Fermentado en Barrica     615 Kč                                          

Avantgardní vysoce oceňované rosé. Každá ze tří separátně vinifikovaných 
složek strávila 5 měsíců na novém Francouzském dubu. Jiskřivá jahodově 
červená barva. Intensivní elegantní aroma zralého červeného ovoce s náznakem 
mentholu a kávy.  

 

Německo 

Dornfelder Rosé Slber                        385 Kč 

Suché sytě růžové víno s odstíny zralého melounu, lehký buket hroznů a lučních 
květin, chuť je osvěžující - "křupavá"  s příjemnou notou hořké mandle v závěru.  

 

 

 

 

 
 


