
Bílá vína 
 

 
Chardonnay                                                                                                                     240,- 
polosladké, Zapletal                                                                                                                       
            Moravské zemské víno. Oblast Morava, podoblast Velkopavlovická, obec Velké Bílovice. 
             Plné odrůdově výrazné aromatické víno, ovocného charakteru a zelenožluté barvy.  
             Ve vůni tóny trávy a kopřiv, přecházející do chuti podpořené jemnou kyselinkou. 

 l  
 
Rulandské šedé                                                                                              290,- 
pozdní sběr, polosuché, Zapletal                      
             Jakostní víno s přívlastkem. Pozdní sběr. Oblast Morava, podoblast Velkopavlovická,  
             obec Velké Bílovice, trať Nová Hora. 
             Příjemné svěží víno s ovocnou stopou a výraznou chutí.  
             Víno je elegantní, dominují zde citrusové plody, bílé květy a hrušky.  
             Následuje krásná hra kyseliny a struktury vína, je velmi šťavnaté a minerální. 

 l  
 
Riesling Reserve                                                                                            420,- 
suché, Aigner                                                    
             Víno je na začátku sušší, kukuřičná příchuť, čajové lístky, poté nástup ovocité  
             grapefruitové, zeleno broskvové chuti. Je to typický rakouský Riesling. 

 l  
 
Gruner Veltliner Privat                                                                                   580,- 
suché, Aigner                                                    
            Úžasné komplexní víno středně zeleno-žluté barvy, úžasné minerality, 
             lehce nasládlé žluté jablko s čerstvým ananasem a mangem, příjemná  
             ovocitá dochuť. 
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Červená vína 
 

 
Merlot Domus Vini                                                                                          320,- 
suché                                                                                                                                             
            Lehčí ovocný styl vína ze severní části Itálie.  
             Víno má rubínově červenou barvu a chuť nazrálého ovoce. 

 l   
Frankovka                                                                                                       340,- 
suché, Zapletal 
             Jakostní víno s přívlastkem. Pozdní sběr. Oblast Morava, podoblast Velkopavlovická,  
             obec Velké Bílovice, trať  Nová Hora. 
             Víno granátové barvy, ve vůni fialky a višně, jemně projevující se tóny máty peprné.  
             Chuť je hebká, ovocná, se středně dlouhým závěrem. 

 l   
Zweigelt                                                                                                           390,- 
suché, Aigner                                                                                                                
             Víno tmavě červené barvy, ve vůni s tóny švestkových povidel, v chuti plné  
             s vyzrálými tříslovinami a tóny ostružin a černých lesních plodů. 
             Doporučujeme ke kořeněným masům, biftekům, těstovinám a sýrům holandského typu.  
             Víno leželo 6 měsíců v dubových sudech. 

 l  
 
  
Rùžová vína 

 
 

Zapletal zweigelt rose kabinetní                                                                   290,- 
             Krásná růžová barva připomínající maliny či třešně, intenzivnější ovocné aroma  
             černého rybízu, malin a lesních jahod. Chuť je středně plná, svěží, šťavnatá,  
             ovocného charakteru s překvapivě delší dochutí. 
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