
 

 

ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES 

                                                                           VINSELEKT MICHLOVSKÝ     
CHARMAT DE VINSELEKT, BRUT                            0,75 / 630,-    

                                                                                                       ITÁLIE / ITALY 
PROSECCO SPUMANTE, EXTRA BRUT                   0,75 / 690,- 
PROSECCO PARINI SLIM DOC, BRUT                   0,75 / 660,- 
 

 
          

 

CHAMPAGNE 

                                                                                                                  FRANCIE 
VEUVE CLIQUOT PONSARDIN, BRUT                                                              0,75 / 3500,- 

 

ROZLÉVANÁ VÍNA / BY THE GLASS 

BÍLÉ                            
PINOT GRIGIO  VENETO BERTIOLLO, ITÁLIE                                0,2 / 70,- 
 
CHARDONNAY  VENETO BERTIOLLO, ITÁLIE                                0,2 / 70,- 
 

RŮŽOVÉ                      
ROSATO VILLA TERESA, ITÁLIE                                                                0,2 / 70,- 

 

ČERVENÉ                       
CABERNET FRANC BONATO, ITÁLIE                                                0,2 / 70,- 
  



 

 

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES 

                                                                NOVÉ VINAŘSTVÍ, DRNHOLEC 
RYZLINK RÝNSKÝ CEPAGE                                   0,75 / 760,- 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ 
Vyzrálost hroznů dává vínu plnost, tělo, delikátní aromatické látky, jemnou 
kořenitost a decentní kyselinu. Víno je velmi vhodné k tučnějším masitým 
pokrmům, moravskému uzenému, zabíjačce, rybám, bílému masu a jemným 
sýrům.  

… 
LATE HARVEST, DRY  
High fruitiness of the grapes gives to the wine the fullness, body, delicate aromatic 
substances, soft spice and decent acidity. This wine is right for rich meals, 
Moravian smoked meat, fish, white meat and soft cheese.  

 
 
 

                  BALGOVO MALÉ VINAŘSTVÍ TVRDONICE                  
TRAMÍN ČERVENÝ                                     0,75 / 700,- 
VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSUCHÉ 
Víno intenzivně zlatožluté barvy. Vůně je bohatá, omamující s tóny čajové růže, 
skořice a květů pomeranče. Typické aroma i chuť jsou podpořeny harmonií mezi 
cukrem a kyselinkou. Chuť je podbarvena sladce medovými tóny rozinek.      

… 
SELECTION OF GRAPE, MEDIUM DRY 
The wine of intensive gold-yellow colour. The smell is rich, tones of the tea rose, 
cinnamon and blooms of orange tree. Typical aroma, even the taste is balanced of 
harmony between sugar and acidity. The taste is tinge by sweetly honey tones of 
raisins. 
 
 
 

                                                                                      MORAVÍNO VALTICE 
PÁLAVA                                      0,75 / 770,- 
VÝBĚR Z HROZNŮ, POLOSLADKÉ 
Ve vůni se projeví banánové, citrusové a muškátové tóny. Chuť je medová,  
harmonická, středně plná, s lehkou kyselinkou na konci. Toto víno může být 
dobrým průvodcem celého večera , velmi se líbí ženám. 

… 
SELECTION OF GRAPE, MEDIUM SWEET 
In the aroma of this wine are shown banana and citrus tones. The taste is honey, 
harmonic, middle heavy with light acidity at the end. This wine could be very good 
company during the whole night. 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

                                             VINAŘSTVÍ NOVOSEDLY 
MUŠKÁT MORAVSKÝ                 0,75 / 560 KČ 
POLOSLADKÉ 
Světle zelenkavě žlutá barva se světlým okrajem a střední viskozitou.  Intenzivnější 
aroma sušených meruněk, čerstvého moštu, liči v pozadí s tóny rozkvetlé louky. 
Příjemná letní svěží chuť s lehkým perlení, která umocňuje svěžest a lehkost vína. 
Dochuť středně plná, bohatá, kořenitá s tóny broskvového koláče. 

… 
MEDIUM SWEET 
 Light green-yellow colour with medium viscosity. Aroma a bit more intense, dry 
apricot, lichi with a flavor of meadow flower. Beautiful summer taste, light 
sparkling which gives nice light body. Flavour is little bit spicy with tone of peach 
cake.   

                                                    VINAŘSTVÍ PAVEL BINDER 
SAUVIGNON                             0,75 / 630 Kč 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ 
Oceněno medailí Vinum Juvenale 2016 -zlatá medaile 
Grand Prix Winex 2017 - stříbrná soutěži Concours Mondial Brusel 2018. 
Víno je svěží, výrazné grepově-rybízová ovocnost, v chuti je cítit lehký nádech 
broskve a aromatika angreštu či kiwi s pikantní kyselinkou v dochuti. 
Doporučení: Vynikající je k rybě, k salátům či vepřové panence. 
Pavel Binder je jedním z nejlepších Sauvignonových králů na Moravě ... 

… 
LATE HARVEST, DRY  
A fresh, distinctive and fruity wine, it has a light touch of peach and the sweet 
aroma of gooseberry or kiwi fruit with balanced acidity and lingering aftertaste. 
Our recommendation: Perfect with fish, salads or pork tenderloin 
Pavel Binder is one of the Sauvignon kings of Moravia... 
 

CUVÉE BINDER PREMIUM                                         0,75 / 570 Kč 
KABINET, SUCHÉ 

Tato netradiční kupáž Veltlínského zeleného 70% a Sauvignonu 30%, kdy Veltlín dá 
vínu plné tělo a Sauvignon kyselinku a kořenitost. 

Víno je jemné, aromatické a je zde cítit nádech  zeleného jablka, květ bezu či 
grepová kůra.  

Doporučení: ke grilovanému kuřecímu či krůtímu masu a k rybám. 

… 

Unusual cuveé wine of 70% Green Veltliner and 30% Sauvignon. Green Veltliner 
ensures a rich, full body and Sauvignon adds acidity and spiciness to the aftertaste. 
A delicate aromatic wine a dash of green apple, elderberry and grapefruit peel 

Our recommendation: Perfect with grilled chicken or turkey, fish 
 
 



 

 

                                                                                  RAKOUSKO / AUSTRIA 
GRÜNER VELTLINER HEITSATZ VEINGUT HEBENSTREIT                                  0,75 / 750,- 
REZER LAND – WEINVIERTEL, SUCHÉ 
Lehké, příjemné,  hodí se k odlehčení a  povzbuzení nálady, pro širokou 
společnost.  

… 
Light and pleasant, this is a great wine for enhancing the mood of the moment for 
all occasions. 

ORANŽOVÉ VÍNO / ORANGE WINE 

                                                                                                       ITÁLIE / ITALY 
PINOT GRIGIO RAMATO TENUTA DI CORTE GIACOBBE                                 0,75 / 730,- 
VENETO, POLOSUCHÉ 
Toto víno, vytvořené podle staré tradice Benátské republiky, se získá z Pinot Grigio 
hroznů zralých na slunci, které jsou zpracovány s nejvyšší opatrností a jemností. 
Mošt zůstává v kontaktu se slupkou po dobu 12 hodin, což dává vínu jeho velmi 
výrazný měděný odstín. Jeho květinová vůně je nejlepší, když se víno vychutnává 
mladé.  

… 
VENETO, MEDIUM DRY 
This wine, created according to the ancient tradition of the Republic of Venice, is 
obtained from Pinot Grigio grapes riped in sunlight and processed with extreme 
care and delicacy. It must remain in contact with the peel for 12 hours, giving the 
wine its very distinctive coppery hue. With its special, elegant copper tonality, this 
wine is not improved by lengthy ageing. Its floral scent is best savored when the 
wine is young and its pleasantness on the palate should be enjoyed between one 
grape harvest and the next.  

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES 

 

                                                                                      MORAVÍNO VALTICE 
GRAND CUVÉE                                                    0,75 / 670,- 
POZDNÍ SBĚR, SUCHÉ      
Víno má intenzivní rudou barvu, typickou bylinně ovocnou vůni s tóny černého 
rybízu, fialek a cedrového dřeva. Chuť je mohutná, komplexní, zakulacená zráním 
vína v dubových sudech. Hodí se k hutnějším úpravám hovězího masa, k 
zvěřinovým specialitám a k ušlechtilým sýrům s plísní.  

… 
LATE HARVEST, DRY 

Wine has an intensive red color, typical herbal-fruity aroma with tones of black 
currant, violets, and cedarn wood. Its flavour is robust, comprehensive, rounded 
by maturing of the wine in oak casks. It goes well with hearty dishes of beef meat, 
game specialities and ennobled blue cheese.  
 



 

 

                                              VINAŘSTVÍ VITIS, TVRDONICE 
MERLOT BARRIQUE                                          0,75 / 700,- 
VÝBĚR Z HROZNŮ, SUCHÉ 
Odrůda pochází z Francie, pravděpodobně z oblasti Bordeaux, kde vznikla jako 
spontánní kříženec odrůd Cabernet Franc a Magdeleine noire des Charentes. 
Odrůda se pěstuje po celém světě, zejména ve Francii, kde je součástí cuvée 
s jinými odrůdami. Toto víno zrálo deset měsíců v dubových sudech, je tmavě 
granátové barvy s jemnou vůní přezrálého černého rybízu a ostružin. V chuti se 
objevují tóny dřeva a čokolády. Víno je vhodné k delšímu ležení v lahvi.  

… 
SELECTION OF GRAPE, DRY 
The grapes comes from France. Most probably Bordeaux region. It’s  hybrid of 
Cabernet Franc and Magdeleine noire des Charentes. You can find Merlot grapes 
growing all around the Word especialy in France. This wine matured ten months in 
Barrique cask. With ruby colour nice and delight aroma overripe black currant and 
blackberries. Taste of dark chocolate. Suitable for archiving. 

 

                                                                                                          ARGENTINA 
MALBEC RAMANEGRA CASARENA                                0,75 / 1040,- 
MENDOZA, SUCHÉ      
Víno hluboké, tmavě fialové barvy s vůní fialky, černého ovoce a nádechem 
čerstvých jahod. V chuti je husté, sladké, s chutí černých plodů, měkkého tabáku a 
sladkého koření se známkami stárnutí ve francouzských dubových sudech. 
Dominuje minerální charakter s doznívající chutí. 

… 
MENDOZA, DRY 
Wine is deeply dark violet color, the aroma shows violets flower, black berries and 
smell of fresh strawberries. The taste is heavy, with sweet black fruit flavors and 
soft tobacco. You could recognize sweet and spice notes French oak aging. The 
finish presents marked mineral and lingering flavors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                                                     FRANCIE / FRANCE 
LA JEROME COTES DU RHONE VILLAGES 2014                                                  0,75 / 1250,-
GRENACHE 80% - SYRAH 20% 
Sytě rubínové barvy. Intenzivní vůně červených a černých plodů, s kořeněnými a 
květinovými tóny. Chutě jsou orámovány pěknou tříslovinou. Vše je harmonické, s 
objemem a dlouhým závěrem. Ruční sklizeň. Oddělené drcení. Zrání 12 měsíců.  

… 
A beautifully dark robe with purple hues, an intense nose on ripe black fruits 
accompanied by floral notes. 
A greedy taste, medium body, where you will find the same from the nose as a 
black fruits, the licorice and the spices, all on well integrated tannins.  

 
COTES DU RHONE DOMAINE DENISE AMIEL ROUGE 2014                           0,75 / 1050,-  
Grenache 70% - Syrah 30% 
Granátově červená barva s fialovými odstíny. Vůně po červených bobulích, třešně, 
švestky, tymián, rozmarýn a kůže. Koncentrované, jemnozrnné taniny, dobře 
vyvážený. 

… 
Wine is deeply red color. In the flavor you could imagine red berries, cherries, 
plums, thyme and rosemary.  Very well balanced taste of tannins.    

 
CHATEAUNEUF DU PAPE                                                                                           0,75 / 2200,- 
Grenache 74% - Syrah 26% 
Víno má jiskrnou a intenzivní purpurovou barvu. Vůně zpočátku připomíná červené 
ovoce, později se dostaví závan koření a kouře. Stejně je tomu i s chutí – zpočátku 
převládá ovoce, později přicházejí tóny koření, opečeného chleba a zralého ovoce. 
Komplexní struktura dává vínu vynikající potenciál dlouhého stárnutí. 
Doba zrání na sudech Barrique je 14 měsíců. 

… 
A beautifully purple colour. From the beginning flavour of red berries with 
spiciness and smoke on the end. On the taste domination of fruit changing into 
the tones of spiciness and overripe fruit.  Mature inside of Barrique over 14 
months. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Všechna uvedená vína obsahují alergen č. 12 oxid siřičitý a siřičitany 


