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žitavské vinice

Obec: Úľany nad Žitavou/Černík
Mnoho milovníkov vína si predstavuje Nitriansku vinohradnícku oblasť ako
producenta jednoduchých vín. No časy sa menia a v posledných rokoch prichádza
na scénu jedno malé a netradičné vinárstvo z malebnej dedinky Úľany nad
Žitavou. Týmto zázrakom sa myslí vinárstvo Žitavské vinice a jeho jedinečné vína
odzrkadľujúce terroir regiónu. Jednoznačnou zbraňou vinárstva je produkcia prírodne
sladkých vín, ktoré vo svete vína patria medzi tie najlepšie. V posledných rokoch sa
vinárstvo viac a viac zameriava na limitovanú výrobu aj suchých vín, ktoré vynikajú
svojou noblesou a nekonečným životom. Otvoriť si fľašu vína od Žitavských viníc je
nielen pôžitok k jedlu, ale aj symfónia pre vaše zmysly.

Černík
Úľany nad Žitavou

Biele víno
Pinot Gris

Chardonnay

Devín

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Zrením na jemných
kvasničných kaloch
získalo úžasnú
komplexnosť
a eleganciu. Vôňa
je intenzívna a plná
ovocia, chuť je
bohatá a dokonale
harmonická.
Výnimočný
produkt!

Veľké víno z veľkého
ročníka. Vôňa je
maslová a skrýva
v sebe tóny hrušiek.
Chuť je okúzľujúco
plná a vďaka sviežej
kyselinke zároveň
príjemne svieža.

Devín, ako má byť!
Bylinkovo-korenistá
aromatika,
sprevádzaná
ovocnými tónmi
vinohradníckej
broskyne
a hrozienok.
Svieža chuť a finiš
kandizovaného
ovocia robia
toto víno
nezabudnuteľným.

33,– €

33,– €

33,– €

Rizling rýnsky

Tramín červený

Dezertné
víno

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Nádherná medovocitrusová vôňa,
elegantná a plná
chuť marhuľového
džemu a úžasná
bylinková dochuť
v znamení
prekrásnej zrelej
kyselinky.

Vôňa je príťažlivá,
ovocná s dominanciou
hrušiek a exotického
liči s náznakom
korenia. Chuť
je komplexná,
šťavnatá a krémová
zároveň s typickými
odrodovými znakmi
a prekrásnou
kyselinkou.

33,– €

33,– €

Podľa aktuálnej ponuky.

70,– €

Červené víno
Dunaj

Cabernet
Sauvignon
barrique

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Likérový a rodený Slovák.
Tento Dunaj je predstaviteľ
nových slovenských odrôd,
ktoré sú neskutočne
plné a v gastronómii
nenahraditeľné.
Odporúčame podávať
v prítomnosti vašich
zahraničných hostí.

Po deväťmesačnom zrení
v nových barikových
sudoch získalo víno
úžasnú a príťažlivú
ovocnú aromatiku. Ani
chuť nezaostáva a tá vás
dostane slivkovo-cédrovým
zakončením.

50,– €

Pinot
Noir
Akostné odrodové,
suché
Plné a veľmi koncentrované
víno. Elegantné a štýlové
s bohatou štruktúrou.
V chuti aj vôni môžeme
nájsť tóny jahodového
džemu a kvetov ako fialky,
orgován a ruže.

33,– €

33,– €

ChÂteau Belá

Obec: Mužla
Hoci vinárstvo Château Belá a hotel Château Belá sú dve samostatné firmy, vinárstvo
sídli v budove kaštieľa a dotvára tak jeho honosnosť. Jeho súčasťou sú totiž rozsiahle
pivnice, ktoré rodina Ullmannovcov vlastnila za prvej republiky. Enológ vinárstva,
Miroslav Petrech, má neustále plné ruky práce, takže stretnúť ho oddychovať je skoro
nemožné. S hroznom a vínom tu žije štyridsať rokov a firme Rivel Mužla, ktorej je
spoluvlastníkom, patrí v okolí Belej osemdesiat hektárov vinohradov. Na produkciu
toho najlepšieho „ryniaka“ používa špeciálne klony tejto najlepšej nemeckej odrody.
Doprajte si fľašu tohto vína a spoznajte ten pôžitok, ktorým sa obklopujú milovníci
Château Belá aj v Tokiu, Paríži a New Yorku.

Mužla

Biele víno
Rizling Rýnsky
Akostné odrodové
s prívlastkom, suché
Omamná vôňa marhúľ
a sušených lipových kvetov
je typická pre tento slávny
rizling z Belej. V chuti je
plnšie a pekne štruktúrované
s nesmierne bohatým
obsahom kyselín, ktoré
potláčajú dojem sladkosti.

40,– €

Červené víno
Cabernet
Sauvignon

Alibernet

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Chuť je extravagantne
mohutná, pripomínajúca
južanský typ Cabernetu,
s elegantným teplom,
čiernymi malinami
a morušou. Prekrásny
a neskutočne plný
predstaviteľ južného
Slovenska.

Po intenzívnej vôni
prechádza víno
na vyváženú
a koncentrovanú chuť
po kompóte a korenia
s krásnym dubovým
zakončením pochádzajúcim
z francúzskych barikov.

33,– €

33,– €

BOTT FRIGYES

Obec: Mužla/Nová Stráž
V súčasnosti máme na Slovensku len málo vinárov, ktorí sú úspešní a žiadaní
aj v zahraničí. Jeden z takých je aj malý vinár z Mužle a skvelý človek v jednom
Bott Frigyes. Frigyes spolu s manželkou Zuzanou sú milovníci tradícií a dobrých vín.
Preto sa pred vyše desiatimi rokmi rozhodli postaviť vlastné vinárstvo vo svojom
rodinnom dome a produkovať všetky vína zrejúce vo vlastných sudoch a z vlastných
viníc. Ich doménou sú tradičné odrody, ktoré sa na južnom Slovensku pestovali už
pred 100 rokmi. Jedinečnosť vín Bott Frigyes si nevedia vynachváliť v michelinovských
reštauráciách v Budapešti, kde majú stabilné miesto vo vínnej karte.

Nová Stráž

Mužla

Biele víno

Super granum

Riesling

Akostné odrodové, suché

Akostné značkové, suché

Ako jeden z mála „ryniakov“ na Slovensku pobudol
na hosťovaní v novom dubovom sude, ktorý
ho naučil plnosti a robustnému štýlu. Zároveň
nezabudol na pevné kyseliny a, samozrejme,
ovocnú chuť.

Plnosť vínu dáva autentická odroda Juhfark,
elegantný štýl Lipovina a robustné telo
s príjemnými kyselinkami zase prepožičiava
Furmint. Je to proste cuvée odrôd, ktoré boli
na juhu ešte pred tragickou filoxériou.

40,– €

40,– €

Červené víno
Podľa aktuálnej ponuky.

40,– €

Strekov 1075

Obec: Strekov
Vinárstvo bolo založené v roku 2001 a po niekoľkých rokoch úsilia táto malá
pivnica zavádza nové trendy v tradičnej výrobe vína a pestovaní hrozna. Boli prví
na Slovensku, ktorí začali s výrobou vína na Sur lie spôsob. Dnes je to asi najlepší
výrobca Alibernetu na celom Slovensku. Firma sídli v malebnej dedinke Strekov,
ktorá je známa hlavne vďaka svojej polohe a hroznu, ktoré tu kupujú aj najväčší
vinári z celého Slovenska. Vinárstvo riadi charizmatický vinár Zsolt Suto.

Strekov

Biele víno
Veltlínske
zelené

Chardonnay

Devín

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Víno zrelo v starých
dubových sudoch.
Bolo vyrobené
tradičnou metódou
bez použitia
selektovaných
kvasiniek, enzýmov
a iných prídavných
látok. Víno sa
produkovalo
z nelisovaného
hrozna (samotoku).

Bohatá, takmer až
krémová textúra
vína je umocnená
príkladnou
mineralitou, typickou
pre strekovské vína
a bohatou štruktúrou
kyselín. Do popredia
vystupuje plnosť
vína, ktorá až zakrýva
odrodový charakter.

Bohaté plné ohnivé
víno z prezretého
hrozna, ktoré v sebe
malo aj trocha
ušľachtilej botrytídy,
s korenistou až
medovou dochuťou.
Po dlhšom otvorení sa
vám v chuti ponúknu
tóny hrozienok
a orientálneho
korenia.

33,– €

33,– €

33,– €

Červené víno
Alibernet

Frankovka
modrá

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Vôňa sa nesie
vo výrazných
ovocných tónoch
s dominanciou
čiernych bobuľovín.
Chuť kopíruje
aromatické
vnemy, je čistá,
plná lekvárovitých
dotykov s príjemným
korenisto-bylinkovým
tónom.

Vo vôni i v chuťových
vnemoch možno
pozorovať príkladnú
rovnováhou
ovocnosti
a korenistosti.
Podmanivé ovocné
tóny sú sprevádzané
typickou strekovskou
zemitosťou. Klasická
strekovská Frankovka.

50,– €

40,– €

DOMIN & KUŠICKÝ
NATURAL ALIMENTÁRIA

Obec: Veľký Krtíš
Chceli by ste ochutnať niečo iné? Niečo blízke prírode? Tak neváhajte a preneste
sa do sveta vín spoločnosti Domin & Kušický, ktorí sú na Slovensku známi ako prví
nositelia certifikátu Bio víno. Toto malé rodinné vinárstvo sídliace vo Veľkom Krtíši
je zástancom tradičnej výroby a pestovania vína. Ako to najdôležitejšie si určili bio
pestovanie vo vinici, ktoré je náročnejšie a výsledný produkt je nezameniteľný.
Vysadili tradičné odrody a zamerali sa na tie najlepšie vinice v okolí. Tieto vína sú
ideálnym partnerom do gastronómie, a preto nesmú chýbať v našej ponuke.

Veľký Krtíš

Biele víno
Rulandské
Biele Bio
Akostné odrodové,
suché
Jemne chlebovinová
aróma so stopami
sušeného ovocia. V pohári
máme exkluzívne víno
s harmonizujúcimi
kyselinami a jemnou
horčinkou v optimálnej
rovnováhe s cukrom.

25,– €

Červené víno
Rulandské
modré Bio

Cabernet
Sauvignon Bio
Barrique

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Neskutočne plný Pinot
s harmonickou vôňou
kandizovaného bobuľového
ovocia, fialiek a jemného
korenia. Jeho pevná, ale
elegantná chuť sa môže
porovnávať aj s rodenými
červenými vínami
z Burgundska.

Nečírený a nefiltrovaný
Cabernet zo starého
vinohradu. Plnosť
a robustnosť odrody sa
krásne ukázala v ríbezľovočokoládovej vôni
a nekonečnej korenistej,
no pritom vyváženej
dochuti.

25,– €

25,– €

Marvla tindo

Obec: Levice/Tekov
Malé vinárstvo s produkciou okolo 9 000 litrov ročne vzniklo v roku 2009
a zameriava sa na výrobu odrodových akostných vín s prívlastkom a charakterom.
Pestovanie hrozna sa orientuje na tradičné odrody, ako je Rizling vlašský, Fetasca
Regala alebo Rulandské modré. Filozofiou vinárstva je maximálne využitie
potenciálu hrozna zozberaného vo vinohrade v okolí Tekova. Nechať prehovoriť
prírodu a čas, keďže byť svedkom procesu je viac ako byť jeho domnelým režisérom.

Levice

Biele víno
Rizling

vlašský

Rizling

rýnsky

Pinot Noir
Blanc de Noir

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Tento „vlašák“ zo
žemberovských
viníc je krásnou
ukážkou
kombinácie pôda,
podnebie, odroda
a vinár, čiže slova
terroir. Vôňa
pevná a minerálna
s robustným telom
a dobrou kyselinou
v závere dochuti.

Neskutočný
a pritom taký
slovenský rizling.
Vôňa lipového čaju
s malým náznakom
petroleja. Chuť je
pevná, no pritom
chrumkavá aj
vďaka dobrej
kyseline. Keďže
trocha pobudlo aj
v sude, získalo tým
na elegancii.

Blanc de Noir
je viac-menej
na Slovensku
raritou. Je to
víno z modrej
odrody a vyrobené
metódou bieleho
vína bez nakvášania.
Preto aj tá
zaujímavá vôňa
sladkého ovocia
a plná elegantná
dochuť. Musíte
skúsiť!

25,– €

25,– €

33,– €

Červené víno
Pinot Noir

Dornfelder

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Znova jeden
z najkrajších
Rulandov modrých
na našom území.
Pri jeho dospievaní
pobudol v novom
slovenskom
dubovom sude,
a tak získal
na robustnom
elegantnom tele.
Nebojte sa, ani
stopy lesného
ovocia nechýbajú.

Vôňa vína
prechádza
od sladkých tónov
ovocia až k tmavým
tónom čokolády
a korenia. Chuť
nezaostáva, ba
naopak, je dobre
zaguľatená a pýta si
partnera vo forme
dobrého jedla zo
slovenskej diviny.

33,– €

33,– €

MRVA & STANKO

Obec: Trnava
Spoločnosť VÍNO MRVA & STANKO bola založená v roku 1997 so zámerom výroby
vysokokvalitných vín z najlepších vinohradníckych oblastí z celého Slovenska. Jej
vznik bol podmienený dvoma kamarátmi, a to rešpektovaným enológom Vladimírom
Mrvom a kreatívnym marketingovým manažérom Petrom Stankom. Kombinácia
práve týchto dvoch veličín dala svetu naše asi najúspešnejšie vinárstvo v histórii
samostatného Slovenska. Dlhé roky vyrábali vína z hrozna pochádzajúceho
z najlepších polôh v našej krajine. V súčasnosti prevádzkujú jednu z najmodernejších
pivníc v strednej Európe a stali sa vlastníkmi tradičných viníc s veľkou históriou.

Trnava

Biele víno
Chardonnay

Rizling

rýnsky

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Vôňa arašidových
orieškov a včelích plástov.
Chuť vína je noblesne
ovocne delikátna,
prepletená sviežimi
kyselinami, s presvedčivou
a dlhou ovocnou chuťou.

Víno zelenožltej farby
jemnejšieho odtieňa
s príťažlivou vôňou,
najmä lipových kvetov,
zrelých jabĺk a agátového
medu, obohatenou
o jemnú medovú
korenistosť. Chuť vína
je štruktúrovane ovocná.

40,– €

40,– €

Rulandské
šedé

Tramín

červený

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Výrazná vôňa liči
a žltého melóna
prechádza do tónov
broskýň a banánov.
V chuti je víno bohato
medovo-ovocné,
s ovocnosťou najmä
zrelej marhule.

Neprekonateľná výrazná
aromatika korenia
a citrusov. Chuť vína
je medovo-ovocná
s lahodnými ovocnými
kyselinami, interesantnou
korenistosťou a príjemnou
sladkastou dochuťou.

40,– €

40,– €

Biele víno

Ružové víno

Sauvignon

Cabernet
Sauvignon
rosé

Akostné odrodové s prívlastkom, suché

Akostné odrodové, suché

Víno s výrazným chuťovým vnemom
s dominujúcou chuťou egrešov, žihľavového
extraktu a dužiny grapefruitu, s vábivými
kyselinami a vyrovnanou, jemne korenistou
dochuťou.

Víno iskrivo ružovej farby, výrazne ovocnej
príťažlivej vône sladkého ovocia, najmä lesných
jahôd a malín. Chuť vína je šťavnato ovocná
s ríbezľovo-žihľavovým lemom.

40,– €

40,– €

Červené víno
Cabernet
Sauvignon

Frankovka
Modrá

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Chuť vína je noblesne
štruktúrovaná, hlboká,
s ovocnosťou tmavého
bobuľového ovocia,
delikátne korenistá,
s nádhernými ovocnokoňakovými tónmi
a bohatou štruktúrou
kyselín a tanínov.

Vôňa hlavne čerešní
a sliviek s interesantným
korenisto škoricovým
vnemom. Chuť vína
je šťavnato ovocná,
s dominanciou kôstkového
ovocia a škorice, podporená
súhrou jemných kyselín.

60,– €

40,– €

Pinot Noir

Rulandské modré
Akostné odrodové
s prívlastkom, suché
Elegantné a štruktúrované
víno z noblesnej odrody
Pinot Noir. Vôňa je
plná čerešní a fialiek
s korenistou stopou.
Chuť je nezvyčajne svieža
a znova ovocná. Ideálne
k pečenému prasiatku.

40,– €

karpatská perla

Obec: Šenkvice
Karpatská perla je úspešná sofistikovaná firma, na ktorej vína sa dá spoľahnúť.
Od založenia firmy v roku 1991 sa kvalitou produkcie zaradili medzi top producentov
Slovenska. Na tejto pozícii zotrvávajú vďaka výnimočnosti vín a ich dobrému pomeru
kvality a ceny. Vinárstvo je vo vlastníctve manželov Šebovcov, ktorí sú potomkami
starých vinohradníckych rodov z Modry a zo Šenkvíc. Jedinečnosť ich vín pochádza
z viníc Suchý vrch a Noviny, ktoré patria medzi tie najlepšie polohy na našom území.
Jeden z posledných úspechov je ocenenie Vinárstvo roka 2012.

Šenkvice

Biele víno
Devín

Pinot
Blanc

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Vo vôni môžete cítiť vôňu
lipového medu, kvet bazy
čiernej i muškátový kvet.
V plnej a šťavnatej chuti
sa snúbi korenistosť
s medovou sladkosťou,
ako aj tóny grapefruitu
a prezretej mandarínky.

Víno z honu Grefty má
iskrivú zelenožltú farbu
a sviežu ovocnú vôňu
záhradného ovocia
pripomínajúcu zelené
jablko a hrušku. Chuť
je výrazne citrusová
a elegantná.

25,– €

25,– €

Rizling

rýnsky

Aurélius

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, polosladké

Vo vôni nachádzame
tropické ovocie, limetku
a medové plásty. Je veľmi
plné a má predpoklady
na dlhodobé zrenie vo
fľaši. Ideálne k ázijským
špecialitám.

Intenzívna aróma lipového
kvetu a medových
plástov. Vybalansovaná
a harmonická chuť okrem
rafinovanej sladkosti
odkrýva aj tóny agátového
medu, lipového čaju
a náznak tropického ovocia.

25,– €

25,– €

Červené víno
Alibernet

Frankovka
modrá

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Má atramentovo fialovú
farbu, krásnu vyzretú
vôňu a výnimočnú chuť.
Čučoriedky, černice aj
makový závin a za tým
robustné, ale dokonale
uhladené telo.

Vôňa je ovocno-korenistá
s tónmi škorice,
červeného bobuľového
ovocia, sušenej slivky
či horkej čokolády.
V chuti je to vyvážené
víno, harmonické
a korenisté.
Víno zrelo 8 mesiacov
v barikových sudoch.

33,– €

25,– €

Pinot
Noir
Akostné odrodové
s prívlastkom, suché
Vo vôni vynikajú tóny
čierneho bobuľového
ovocia, najmä čerešní
a višní. Chuť horkej
čokolády a pevná štruktúra
tanínov dotvára
jeho plnosť. Víno vyzrievalo
12 mesiacov vo veľkom
dubovom sude.

25,– €

Pavelka & syn

Obec: Pezinok
Keď sa v roku 1995 pustili do podnikania a na šiestich hektároch vinohradov
sa zamerali na kvalitu, vďaka vtedy takmer neexistujúcej ponuke kvalitných
slovenských vín sa firme rýchlo podarilo získať si meno. V súčasnosti obrába
35 ha vinohradov, z toho vyše polovice vlastných, a zamestnáva 17 ľudí. Sudy má
v prenajatej farskej pivnici v centre Pezinka. Pavelka sa tiež preslávil tým,
že ako prvý na Slovensku vyrobil červené cuvée vyzrievané v dubových sudoch,
ktoré dodnes nesie meno Paves.

Pezinok

Biele víno
Chardonnay

Rizling rýnsky

Pinot Blanc

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Úžasné svieže víno,
ktoré je jemne
aromatické. Vo
väčšine znakov
pripomína
Rulandské
biele. Víno je
harmonickejšie
s vysokou
intenzitou
aromatických látok.

Farba vína je
jemná, zlatistá.
Buket sa vyznačuje
vôňou lipového
kvetu, zrelého
hrozna, v chuti
je víno výrazné
a plné. Klasický
predstaviteľ tejto
najslávnejšej bielej
odrody.

Táto odroda
bola zberaná
redukovaným
zberom zo starého
honu Tále. Víno je
príjemnej zlatožltej
farby s bylinnou až
vanilkovou vôňou,
plnou a zamatovou
chuťou.

25,– €

25,– €

25,– €

Červené víno
Alibernet

Cabernet
Sauvignon

Paves cuvée

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné značkové,
suché

Neprekonateľná
tmavofialová
farba vína, ktoré
patrí medzi
najrobustnejšie
na našom území.
Ešte k tomu plná
vôňa maku, ríbezlí
a horkej čokolády.
Chuť je ťažká, no
pritom taníny sú
pekne uhladené.

Cabernet s výraznou
chuťou višní,
sušeného ovocia,
sliviek a ostatného
drobného
bobuľového
ovocia. Po dlhšom
predýchaní
v pohári je toto
víno pripravené
na súboj aj s vínami
z Nového sveta.

Víno vás očarí
neopakovateľnou
vôňou bobuľového
ovocia a plnosťou,
ktorú získalo
zrením v barikových
sudoch. Keď v roku
1997 prvýkrát toto
víno vyrobili, bolo
prvé svojho druhu
na Slovensku.

25,– €

25,– €

33,– €

Janoušek

Obec: Pezinok
V súčasnosti jedna z najúspešnejších značiek vína na našom domácom trhu.
Založené bolo v roku 2006 Romanom Janouškom, ktorý dodnes šéfuje
celej pivnici. Zaujímavosťou je, že vinárstvo za svoje krátke obdobie získalo približne
600 ocenení na Slovensku i vo svete. Špecialitou tejto pivnice je hlavne výroba
plných červených vín, kde využívajú hrozno pochádzajúce z južného Slovenska.
Vrelo odporúčame návštevu tohto dynamického malého vinárstva.

Pezinok

Biele víno
Rizling

rýnsky

Rulandské

šedé

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

V čistej vôni dominujú
prezreté maslové hrušky,
decentne doplnené
elegantnou arómou
lipového kvetu, jemne
ponorenou v mede
z lúčnych kvetín. Chuť
je ovocno-medová
s petrolejovým profilom
vína.

Vôňa banánov v čokoláde
a hruškového kompótu.
V chuti sa vám predstaví
svieže ovocné telo
s tropickým nádychom
a jemnou kvapkou
pomarančovej kôry. Skúste
ho s pečenou úpravou
hydiny.

25,– €

Frankovka
modrá

25,– €

Cabernet
Sauvignon

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Vo vôni sa prelínajú
arómy čierneho korenia,
horkej čokolády a lesného
bobuľového ovocia. Chuť je
šťavnatá, plná čučoriedok
a šťavnatých malín
a všadeprítomnej čiernej
čokolády.

Vo vôni sa stretli pri
priateľskom dišpute čierne
maliny s čučoriedkami.
Harmóniu vône dotvára
horká čokoláda s omamnou
arómou jarných fialiek.
V mohutnej chuti sa skvele
dopĺňajú čierne ríbezle.

25,– €

25,– €

Vinkova

Obec: Pezinok
Jedna z najstarších rodinných vinárskych firiem na Slovensku, ktorá sa zaoberá
výrobou kvalitných vín od roku 1989. Doménou vinárstva je odroda Alibernet
pre svoju plnosť a ovocnú chuť. V súčasnosti vedie firmu už druhá generácia
rodiny Košťálovcov a ich vína nájdete v tých najlepších reštauráciách na Slovensku.
Mimochodom, posledné veľké ocenenie získali v roku 2013 na druhej najväčšej
svetovej súťaži AWC Vienna, kde získali 3 zlaté medaily, čo bolo najviac
zo všetkých slovenských vinárstiev.

Pezinok

Biele víno
Rizling

Chardonnay

rýnsky

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Rizling rýnsky má lahodnú
plnú chuť s typickým
odrodovým charakterom,
vyšším obsahom kyselín
a jemnou arómou. Jeho
ovocná chuť je ideálnym
spoločníkom do slovenskej
gastronómie.

Príjemná svieža chuť
a tóny pripomínajúce
limetky sú doplnené
o kvetinovo-ovocné arómy.
Chuť je korenistejšia, plná
a extraktívna s nástupom
dominantnej ovocnosti.

20,– €

20,– €

Červené víno
Alibernet

Svätovavrinecké

Frankovka

modrá

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové,
suché

Akostné odrodové,
suché

Veľmi kvalitné,
extraktívne
a harmonické víno
s cabernetovým
buketom, ktoré má
príjemnú netrpkú
chuť obsahujúcu
tóny čokolády
a čiernych ríbezlí.

Je to jemné
harmonické víno
výraznej chuti.
Má vláčnu textúru
a elegantný štýl.
Na prvý pohľad
vás očarí
intenzívnejšia
granátovočervená
farba a plná
ovocno-korenistá
dochuť.

Víno je
karmínovotmavej
farby s bohatou
kompaktnou vôňou.
Chuť je plná, svieža,
v ktorej dominuje
kôstkové ovocie
a náznak horkej
čokolády.

33,– €

25,– €

25,– €

ELESKO

Obec: Modra/Dubová
Impozantné a ultramoderné vinárstvo, založené na bývalých jablkových sadoch
neďaleko Modry. Elesko, ktoré nesie názov po bývalom opevnení v Karpatoch, ktoré
chránilo pred útočníkmi, sa dnes môže pýšiť titulom jedna z najmodernejších pivníc
v Európe. Vinárstvo vzniklo v roku 2008 a hneď sa zameralo na produkciu
len tých najkvalitnejších vín. Celý projekt sa orientoval na domáce odrody
ako Rulandské šedé, Rizling rýnsky, Dunaj, Alibernet a mnohé iné.

Dubová
Modra

Biele víno
Chardonnay

Pinot
Gris

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Farba vína je svieža
slamovožltá s výrazným
okrajom. Vo vôni
pociťujeme zložku
tropického ovocia
s jablkovým kompótom
v pozadí. Chuť vína je
šťavnatá a ideálna na letné
popíjanie.

Vôňa je príjemne ovocná
s nádychom nektarinky,
žltého melóna a exotického
ovocia. Chuť vína je ovocná
a šťavnatá, dominujú tóny
zrelej hrušky, marhule
a tropického ovocia
podčiarknuté korenistým
záverom.

25,– €

25,– €

Sauvignon
Blanc

Rizling
Rýnsky

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Akostné odrodové
s prívlastkom, suché

Iskrivá zelenkastá farba so
žltým odleskom. Herbálne
tóny vo vôni dopĺňa aróma
vinohradníckej broskyne
a bieleho korenia. Chuť vína
je šťavnatá, prevažujú tóny
broskyne, egrešu a bazového
sirupu.

V chuti nachádzame
príjemnú a živú kyselinku,
ku ktorej sa pridáva zrelé
zelené jablko a čerstvé
hrozno. Dochuť vína je
dlhšia. Doporučujeme
podávať k cestovinám.

25,– €
25,– €

Biele víno
Lipovina

Pálava

Akostné odrodové
s prívlastkom, polosladké

Akostné odrodové
s prívlastkom, polosladké

Intenzívna slamovožltá
farba vína. Vôňa je plnšia
s príjemnou stopou
zrelých broskýň a žltého
ovocia podčiarknutých
herbálnym podtónom.
Chuť vína je ovocná so
sviežou kyselinkou a dlhou
dochuťou.

Pekná a iskrivá žltozelená
farba vína. Vo vôni
pociťujeme stopu
kvitnúcich kvetín a zrelej
broskyne na pozadí.
Chuť vína je sprevádzaná
stopou tropického ovocia
so šťavnatou kyselinou
a korenistou dochuťou.

25,– €

25,– €

Ružové víno
Podľa aktuálnej ponuky.

25,– €

Červené víno
Alibernet
Akostné odrodové
s prívlastkom, suché
Nepriehľadná
rubínovočervená farba
vína. Vo vôni dominuje
stopa tmavých lesných
plodov, čierny mak
s jemným dymovým
nádychom získaným
zrením v dubovom sude.
Chuť vína je robustná so
zrelým tanínom s dlhou
černicovou dochuťou.

Petit Merle
Akostné značkové, suché
V jeho plnšej vôni
pociťujeme zrelé bobuľové
ovocie a slivky s nádychom
vanilky, toastu získaným
zrením v barikových
sudoch. Chuť vína je
komplexná s dlhou
karamelovou dochuťou.

25,– €

25,– €

Dunaj
Akostné odrodové
s prívlastkom, suché
Vôňa vína je koncentrovaná,
s nádychom zrelých višní,
černíc, doplnená o lahodnú
stopu horkej čokolády.
V chuti prevláda stopa
višní v čokoláde a sladkého
drievka, ktorá je získaná
zrením v dubových sudoch.

25,– €

J&J ostrožovič tokaj

Obec: Veľká Tŕňa
Firma bola založená v roku 1990 vo Veľkej Tŕni. Dnes manželia Ostrožovičovci
produkujú vínka od tých najsuchších odrodových akostných cez kabinetné
prívlastkové z tokajskej aj netokajských oblastí až po tie najkvalitnejšie
3- až 6-putňové výbery. To nie sú len skvelé vína, to je i medicína, jednoducho
„universalis vera medecina“! Od svojho vzniku sa zaradilo medzi najlepšie
prosperujúce vinárstva na Slovensku. Neváhajte a doprajte si k dezertu
niektoré z putňových výberov od firmy Ostrožovič.

Veľká Tŕňa

Biele víno dezertné
Tokajský výber
3-putňový

Tokajský výber
4-putňový

Akostné značkové víno
s prívlastkom Tokajský
výber

Akostné značkové víno
s prívlastkom Tokajský
výber

Typická chlebovinka
v bukete je podčiarknutá
tónmi sušeného ovocia,
bohatou mineralitou
v chuti a potenciálom
zrenia, ktorý sa ani
po desiatkach rokov
nekončí.

Jantárovohnedý farebný
odtieň vína a bohatá
„kráľovská“ vôňa
nezameniteľnej tokajskej
chleboviny. V chuti
dominujú tóny prezretých
hrozienok, botrytídy,
suchých tropických plodov
a ovocnej minerality.

25,– €

Tokajský výber
5-putňový

30,– €

Tokajský výber
6-putňový

Akostné značkové víno
s prívlastkom Tokajský
výber

Akostné značkové víno
s prívlastkom Tokajský
výber

Víno so vzácnym zlatožltým
jantárom vo vzhľade,
s opojnou arómou sladučkej
chleboviny s podtextom
sušených fíg, hrozienok
a vanilkového struku,
ponorených v lipovom
mede.

Vzácne víno, ktoré sa
vyrába iba v mimoriadne
priaznivých ročníkoch
z ručne oberaných
hrozienok – cibéb. Má
neprekonateľnú vôňu
horského medu a hrozienok
s vláčnou karamelovou
dochuťou. To najlepšie
z nášho Tokaja.

33,– €

50,– €

Biele víno
Hacaj sekt Brut
methode tradicional

Mrva & Stanko
Grand Cuvée
Brut
methode tradicional

Akostné šumivé víno, suché

Akostné šumivé víno, suché

Vďaka vyzrievaniu
vo fľašiach má typický
kvasinkovo-biskvitový
buket s ovocnou sviežosťou
a medovou dochuťou.
Tento sekt je vhodné
podávať ako aperitív a hodí
sa tiež k syrom, prípadne
k ľahším jedlám z hydiny
a rýb.

Svieža svetlozelená farba
s okúzľujúcou, ale zároveň
nevtieravou ovocnokvetinovou arómou citrusu
a sušenej kytice lúčnych
kvetov. Chuť vína je ovocná,
s komplexnou štruktúrou
a dlhým záverom.

40,– €

33,– €

Elesko Blanc de
Blancs Brut
methode tradicional

Elesko
Muškát žltý
Tokaj Demi sec
methode tradicional

Akostné šumivé víno, suché

Akostné šumivé víno,
polosuché

Výrazná žltá farba sektu
s pekným perlením.
Vôňa na úvod pripomína
kvitnúce kvetiny so zrelou
stopou exotického ovocia
a biskvitu. Vo vyváženej
chuti pociťujeme žlté
ovocie a dlhú toastovú
dochuť.

Intenzívna žltá farba sektu
s príjemným perlením.
Vo vôni nachádzame stopu
zrelého hrozna, broskyne
i svieži muškátový tón.
Chuť je šťavnatá, ovocnokorenistá s perzistentnou
muškátovou dochuťou.

33,– €

33,– €

Hubert
L´Original Brut
Akostné šumivé víno, suché
Neutíchajúce jemné
perlenie a decentná
biskvitová vôňa,
pripomínajúca Francúzsko.
Vďaka svojim vlastnostiam
je vhodný aj ako aperitív
k rôznym druhom rýb
a hydiny, ako aj k studeným
predjedlám a zeleninovým
šalátom.

15,– €

Hubert
L´Original
Demi Sec
Akostné šumivé víno,
polosladké
Kvasenie vo fľaši
a kvalitné odrodové vína
burgundského typu robia
tento sekt výnimočným.
Jemné dlhotrvajúce
perlenie s jedinečnou
chuťou je dobrou voľbou
pri každej príležitosti.
Je vhodný v kombinácii
s ovocným dezertom.

15,– €

Hubert
De Luxe

Akostné šumivé víno, sladké
Aromatické biele šumivé
víno, vyrobené metódou
asti. Cuvée je zložené
z odrôd bielych vín Irsay
Oliver, Muškát Ottonel
a Moravský muškát. Bohaté
perlenie, svieža žltá farba,
výrazný muškátový buket
a perzistentná lahodná
sladká chuť.

15,– €

Ružové víno
Elesko
Pinot noir Rosé
methode tradicional

Mrva & Stanko
Grand Cuvée
Rosé Brut
methode tradicional

Akostné šumivé víno, suché

Akostné šumivé víno, suché

Farba sektu je elegantná,
lososovo ružová, iskrivá.
Vo vôni je príjemný
ovocný s prevahou lesných
jahôd a malín so sviežou
kyselinkou a jemnou
biskvitovou dochuťou.

Jemné perlenie a lososová
farba prechádzajúca
do staroružovej. Vôňa
intenzívna, maslovomalinová s nádychom
fíg. V chuti vás prekvapí
šťavnatá kyselinka
a elegantná biskvitová
dochuť.

33,– €

40,– €

