Víno rozlévané
Rozlévaná bíla 0,1 l
Chardonnay, jakostní, polosuché - v.s. Valtice
Pinot Grigio del Veneto, suché - Itálie
Sauvignon, kabinet, suché – František Mádl

23,26,30,-

Rozlévaná růžová 0,1 l
Merlot rosé, jakostní, suché – v. s. Valtice
Zweigeltrebe rosé, jakostní, suché – V. Tetur

25,30,-

Rozlévaná červená 0,1 l
Carbenet Sauvignon, jakostní, suché – v. s. Valtice
Frankovka, jakostní, suché – František Mádl
Colli rosso, suché – Lazio, Itália

23,25,30,-

Víno jakostní bílé

Chardonnay

0,75 l

210,-

Suché Je moderní víno ze světového sortimentu. Jeho vůně je ovocná
s jemnými podtóny citrusů. V chuti je svěží, elegantní, plné a harmonické.
Hodí se k výraznějším úpravám drůbeže a měkkým sýrům.
Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

Rulandské šedé

0,75 l

210,-

Suché Původ této odrůdy můžeme hledat ve Francii. Dříve byla známa pod
názvem Burgundské. Víno je s výrazným odrůdovým buketem, jemnými
kořenitými podtóny a plnou extraktivní chutí. Má zlatožlutou barvu, někdy
s vyšší intenzitou. Hodí se k výraznějším úpravám masa a tvrdým sýrům.
Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

Pálava

0,75 l

210,-

Polosuché Vůně vína je intenzivně květinová, s tóny čajové růže a vanilky.
Chuť je elegantní, kořenitá a výrazná. Víno doporučujeme ke kořenitým
jídlům a k uzeným a pařeným sýrům.
Vinné sklepy Valtice, řada Chateau

Víno jakostní růžové
Merlot rosé

0,75 l

Suché Víno s nádherně lososovou barvou. Vůně je svěží, ovocná s tóny
červeného bobulového ovoce. Chuť je plná, vyvážená se svěží a hravou
kyselinkou. Skvěle se hodí ke všem jídlům letní kuchyně, můžete si je
vychutnat i jako příjemné letní osvěžení.
Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collecti

210,-

Víno jakostní červené
Cabernet Sauvignon 0,75 l

210,-

Suché Patří mezi vysoce kvalitní odrůdová vína s typickým buketem, který
připomíná černý rybíz, někdy i s travnatou příchutí. Hodí se k výrazným úpravám
zvěřiny a sýrům s ušlechtilou plísní.
Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

Dornfelder

0,75 l

210,-

Suché Dornfelder je nová moderní odrůda, pocházející z Německa. Má výraznou
rudou až nachovou barvu. Vůně je ovocná, velmi intenzívní, chuť je jemná
a příjemně sametová. Celkově působí velmi jemným a harmonickým dojmem. Hodí
se k drůbežímu masu, těstovinám a sýrům.
Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

Rulandské modré

0,75 l

Suché Víno má červenou barvu temného granátu. Vůně je výrazná, ovocná,
připomínající povidla. Chuť je příjemná, harmonická s tříslovinou. Hodí se ke
kořenité úpravě mas, huse a kachně, k výrazným sýrům.
Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

210,-

Víno bílé s přívlastkem
Müller Thurgau
kabinet

0,75 l

240,–

Suché Víno zaujme svěží žlutozelenou barvou a příjemným odrůdovým aromatem,
připomínajícím rozkvetlé ovocné keře, doplněné jemným muškátovým buketem. Je
osvěžující chuti, i když nepůsobí kysele. Doporučujeme k pečené i smažené
drůbeži, s rýží nebo bramborem.
Vinařská obec Velké Bílovice, „Malý vinař“ František Mádl

Rulandské šedé
kabinet

0,75 l

330,–

Suché Svěží, ale přesto plné víno s jemným odrůdovým charakterem. Kyselina
není agresivní, a tak je víno dobře pitelné. Doporučujeme podávat k drůbeži s rýží
a ovocem, skvěle se hodí také k pečené krůtě.
Vinařská obec Velké Bílovice, „Malý vinař“ František Mádl

Sylvánské zelené
pozdní sběr

0,75 l

380,–

Suché Vůně vína připomíná zralé ovoce s jemnými květinovými tóny. Chuť je
plná, harmonická s dlouhou dochutí. Víno doporučujeme k platýzovi na slanině,
kuřeti na bazalce a k polotvrdým sýrům.
Vinařská obec Dolní Dunajovice, Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

Hibernal
pozdní sběr

0,75 l

380,–

Suché Méně známá aromatická odrůda pocházející z Německa. Ve vůni můžeme
najít tóny lipového květu a ananasu. Chuť je plná, harmonická a příjemně sladěná.
Doporučujeme k rybám, drůbeži a k sýrům ementálského typu.
Vinařská obec Lednice, Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

Veltlínské zelené
pozdní sběr

0,75 l

380, –

Suché Víno má žlutou barvu, se zelenými podtóny, je svěží jemně kořenité
s vanilkovým nádechem, v chuti má mandlově medovou dochuť. Doporučujeme
podávat ke studeným obloženým mísám, šunce. Dobře doplní pokrmy z kuřecího
masa.
Vinařská obec Starovičky, Vinařství Baloun

Tramín červený
pozdní sběr

0,75 l

Suché Víno má zelenožlutou barvu. Vůně je velmi čistá a jemná. Najdeme v ní
květinové a kořenité aromata s dominantním prvkem růže a zralých citrusových
plodů. Chuť nezaostává za vůní. Je překvapivě svěží a ovocná s medovými tóny.
Doporučujeme podávat k úpravám drůbeže s ovocem, také k lehkým ovocným
dezertům a asijské kuchyni.
Vinařská obec Klentnice, Vinařství Baloun

480, –

Rulandské šedé/Chardonnay
pozdní sběr
0,75 l

460, –

Suché Víno má zlatou barvu, vůni vyzrálých tropických plodů s podtóny karamelu,
chuti plné, ale zároveň svěží. Příjemně pitelné, vhodné pro širší společnost a dlouhé
večery. Vhodné ke krůtímu masu i lehkým úpravám vepřového na grilu nebo
k vyzrálému camembertu s jablky.
Vinařská obec Popice, Vinařství Sonberk

Pálava
výběr z hroznu

0,75 l

390, –

Polosladké Barva světle zelenožlutá, velmi jemná, elegantní a noblesní vůní
tropického ovoce a typickou – nezaměnitelnou kořenitou chutí s tóny skořice a
badyánu. Výborné k široké škále sýrů s bílou plísní, teplých úprav kozích sýrů.
Vinařská obec Popice, Vinařství Gotberg

Ryzlink rýnský
pozdní sběr

0,75 l

Polosuché Vůně vína připomíná lipový květ s jemnými tóny zeleného jablka. Chuť
je plná, harmonická s vyváženou kyselinkou. Víno doporučujeme k telecímu ragú,
kaprovi po Třeboňsku a k sýrům ementálského typu.
Vinařská obec Valtice, Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

380, –

Víno růžové s přívlastkem
Frankovka rosé
kabinet

0,75 l

240,–

Suché Víno velmi jemné lososové barvy. Ve vůni je možné najít tóny malin a
třešní nebo třešňové kostky, na konci vůni hruškového kompotu. V chuti jsou
nejpatrnější třešně a maliny. Vhodné na jarní a letní posezení u salátů nebo ovocné
zmrzliny.
Vinařská obec Velké Bílovice, „Malý vinař“ František Mádl

Víno červené s přívlastkem
Rulandské modré
kabinet

0,75 l

250,-

Suché Buket přezrálých malin, ostružin a černých třešní je v chuti doplněn tóny
marmelády ze zahradního a lesního ovoce. Výborně doprovází hovězí závitky na
víně s parmazánovými očky. Skvělé je také k misce lesního ovoce s čerstvou mátou.
Vinařská obec Přítluky, Vinařství Vinselekt Michlovský, řada Latitude 49

Svatovavřinecké
kabinet

0,75 l

230,-

Suché Jemné višňovo-peckové aroma s buketností sušených švestek harmonizuje
s jižní ovocností. Doporučujeme k ragú z pernaté zvěřiny na česneku, špagetám po
neapolsku.
Vinařská obec Přítluky, vinařství Vinselekt Michlovský, řada Latitude 49

Dornfelder
pozdní sběr

0,75 l

290,–

Polosuché Víno nádherně tmavě višňové barvy s fialovými záblesky. Vůně je
ovocná, připomínající marmeládu a višně v čokoládě. Chuť je krásně sladěná, plná
s dlouhou dochutí. Doporučujeme k vepřové panence, k tmavým kouskům krůtího
masa a k jemnějším sýrům. Zkuste i v kombinaci s kvalitní hořkou čokoládou.
Vinařská obec Valtice, Vinné sklepy Valtice, řada Gastro Collection

Cabernet Moravia
pozdní sběr

0,75 l

Suché Odrůda Cabernet Moravia vyžaduje kvalitní teplé polohy i pečlivé práce ve
vinici (redukce počtu hroznů, například), jinak jsou výsledky poměrně nezajímavé.
V posledních letech se konečně daří získávat vína plně prezentující její potenciál
a toto, přímo od otce odrůdy (Lubomír Glos ji totiž vyšlechtil), je ukázkovým
příkladem. Tmavě ovocná a kořenitá vůně, výrazná, vrstevnatá, s potenciálem
dalšího vývoje. Suché, kořenité a pěkně ovocné v chuti, výborná stavba i délka.
Seriózní Cabernet Moravia a velmi povedené červené z Moravy.
Vinařská obec Moravská Nová Ves, Vinařství Glos

360,–

Modrý Portugal
pozdní sběr

0,75 l

410, –

Suché Optimálně vyzrálé hrozny z 24 let staré vinice s cíleně redukovanou sklizní
daly základ vínu s mohutnou barvou, povidlovým aroma a vyváženou konstruktivní
chutí, která příjemně zharmonizovala zráním vína v dubovém sudu. Doporučujeme
k jídlům z červeného masa a zrajícím sýrům.
Vinařská obec Velké Pavlovice, Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice,
řada Ch. C. André

Cabernet Sauvignon
pozdní sběr

0,75 l

440, –

Suché Víno pochází převážně z mladých vinic. Výborné půdní a klimatické
podmínky cíleně redukovaná sklizeň zaručují optimální dozrávání hroznů, co se
projevuje ve výrazné ovocité vůni i v mohutné konstruktivní chuti. Dalším zráním
v lahvi může přecházet do elegantní sametovosti. Hodí se k pikantním jídlům ze
zvěřiny a k hovězím biftekům.
Vinařská obec Velké Pavlovice, Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, řada Ch.
C. André

André
pozdní sběr

0,75 l

440, –

Suché Víno s vůní lesního ovoce, se strukturovanou taninovou chutí. Hodí se
podávat ke grilovaným nebo pečeným červeným masům.
Vinařská obec Velké Pavlovice, Šlechtitelská stanice Velké Pavlovice, řada Ch.
C. André

Merlot
výběr z hroznů

0,75 l

410, –

Suché Barvě tmavě červená s granátovými odlesky, vůně příjemně nasládlá s tóny
exotického koření. V chuti najdeme sušené ovoce a sladké třísloviny v závěru.
Doporučujeme ke zvěřině, anebo tvrdým uzeným sýrům.
Vinařská obec Valtice, Moravíno Valtice

Víno šumivé
Bohemia Sekt
demi sec

0,75 l

280, –

Příjemná svěží barva s dlouhotrvajícím perlením, svěží, středně plná, květnatá vůně
a typická jemně polosladká chuť. Doporučujeme jako aperitiv, k zeleninovým
i masitým předkrmům, krémovým polévkám, rybám a sýrům s modrou plísní.
Česká republika

Bohemia Sekt
brut

0 ,75 l

Světle žlutá barva s bohatým perlením, středně plná, svěží, ovocná vůně
a osvěžující, harmonická, středně plná chuť. Doporučujeme jako aperitiv, ke
studeným i teplým předkrmům, rybám i různým druhům sýrů.
Česká republika

280,–

Bohemia Sekt
nealko

0,75 l

280,-

Za harmonicky vyváženou chuť vděčí nealkoholický Bohemia Sekt nákladnému
a šetrnému způsobu výroby, při kterém zůstávají nejlépe uchovány aromatické
látky, které jsou sektu a vínu vlastní. Výchozí surovinou jsou vybraná ročníková
vína z těch nejlepších klasických vinařských regionů. Alkohol se vínům odebírá za
vakua. Vakuum umožňuje tento proces již při nízkých teplotách, které jsou nezbytné
pro zachování chuti výsledného produktu. K odalkoholizovanému produktu se
přivádí kvasná kyselina uhličitá, díky níž se v nápoji dosahuje typického perlení.
Česká republika

Prosecco „Terra Serena“ DOC
0,75 l

250,-

Bíle šumivé víno z hroznů vinné révy Glera ( Prosecco ) vypěstovaná na vinicích
italské vinařské oblasti Veneto – Treviso.
Itálie, Veneto

Robby Bubble

0,75 l

100,-

Dětské „šampáňo“, vyrobené z přírodních surovin, s vysokým podílem ovocných
složek, bez alkoholu. Vyrábí se ve variantách tropik, višeň, jablko, broskev
a jahoda.

Champagne
Moët & Chandon
Brut Imperial

0,75 l

1 900,–

Brut Impérial je vyvážená směs tří odrůd vína, která odhaluje posloupnost
elegantních a harmonických dojmů, svěží zralosti, jemných a vytříbených linií,
navozujících pocit pohody a příjemného rozpoložení. Má jemný vinný buket
s nádechem limetky a květu vinné révy.
Oblast Champagne, vinařství Moët & Chandon, Francie

Moët & Chandon
Brut Imperial rosé

0,75 l

Moët & Chandon Rosé Impérial má celistvou a ovocnou chuť díky přidání Pinot
Noir do směsi a dlouhé době zrání. Toto víno s výrazným aroma je ideální podávat
s rybou na delikátním kořeněném základě. Moët & Chandon Rosé Impérial je
dokonalé k lososu, kuřeti, jehněčímu stehnu, hovězímu filé, srnčímu masu a ke
zvěřině vůbec. Vhodně doprovodí i červené ovocné dezerty.
Oblast Champagne, vinařství Moët & Chandon, Francie

Změna ročníku vín vyhrazena.

1 900,–

