
VINNÝ LÍSTEK
WINE LIST



ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES

ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC  

VINSELEKT MICHLOVSKÝ    
Charmat de vinselekt Brut  0,75 l 630 Kč

ITÁLIE / ITALY 

Prosecco PARINI Slim DOC Brut 0,75 l 660 Kč
Prosecco Villa Italia  0,75 l  520 Kč

CHAMPAGNE

FRANCIE / FRANCE 

Veuve Cliquot Ponsardin Brut 0,75 l  3500 Kč

ROZLÉVANÁ VÍNA / BY THE GLASS

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES

ITÁLIE / ITALY 

Veneto Bertiollo
Pinot Grigio  0,2 l 75 Kč
Chardonnay  0,2 l 75 Kč

RŮŽOVÉ / ROSE WINES

ITÁLIE / ITALY 

Villa Teresa
Rosato  0,2 l 75 Kč

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES

ITÁLIE / ITALY 

Bonato
Cabernet Franc  0,2 l 75 Kč

RŮŽOVÁ  VÍNA / ROSÉ WINES

FRANCIE / FRANCE 

PIERRE BERVIN
Rosé d’Anjou  0,75 l 550 Kč
Polosuché
Rosé d’Anjou je pravděpodobně jedním z nejznámějších francouzských růžových vín, má intenzivní vůni po 
červeném ovoci s plnou ovocnou chutí. Doporučujeme jako aperitiv nebo k lehkým pokrmům.

Semi-Dry
Rosé d’Anjou is probably one of the most famous French rosé wines. Taste: Full and fresh, fruity with a delicate crisp 
sweetness and pleasant aftertaste. We recommend as an aperitif or with lighter meals.



BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES

ČESKÁ REPUBLIKA / CZECH REPUBLIC  

NOVÉ VINAŘSTVÍ, DRNHOLEC
Ryzlink rýnský Cépage  0,75 l 950 Kč
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
Ripeness of the grapes gives to the wine the full body, delicate aromatic substances, gentle spice notes and subtle 
acidity. This wine pair best with fat meat, Moravian smoked meat, fi sh, white meat and fi ne cheese. 

VINAŘSTVÍ ANNOVINO
Hibernal  0,75 l 550 Kč
Pozdní sběr, polosladké
Hibernal s jemnou zelenožlutou barvou. V aromatickém profi lu se příjemně snoubí tóny meruněk, rybízu a 
tropického ovoce. V chuti je víno taktéž krásně ovocné, svěží a pikantní kyselina dotváří typickou šťavnatost.

Medium sweet
Hibernal has a soft green-yellow color. The aromatic profi le pleasantly combines tones of apricots, black currants 
and tropical fruits. The taste of the wine is also  fruity, fresh and spicy acid completes the typical juiciness.

VINAŘSTVÍ ANNOVINO
Ryzlink Vlašský  0,75 l 480 Kč
Zemské víno, Polosuché
Víno s příjemnou zeleno-zlatavou barvou. Vůně vína je krásně odrůdová. V buketu vína najdeme květinové tóny, 
které jsou doplněné o příjemnou vůni lipového květu. V chuti je víno harmonické, šťavnaté a v dochuti příjemně 
minerální. Víno doporučujeme servírovat k rybám.

Zemské (appelation) wine, Semi-Dry
Wine with appealing green and gold color. Aroma goes well with the wine variety. Wine bouquet contains fl owery 
notes, enriched with pleasing aroma of linden blossom. Taste is harmonious and juicy with mineral character in the 
fi nish. Recommend pairing with the fi sh dishes.

VINAŘSTVÍ U KAPLIČKY
Ryzlink Vlašský                                                           0,75 l 550 Kč
Pozdní sběr, Suché
Ryzlink vlašský má buket příjemně hrozinkový, pozvolna přecházející až do vůní lučních kvítí a vanilky. Expresivní 
chuť s dlouhým závěrem koresponduje s vůní a je doplněna o pikantní příchuť citrusového ovoce. Vhodné k lehké 
úpravě zeleniny a zeleninovým salátům doporučujeme také k úpravě drůbežího masa. 

Late harvest, Dry
Riesling Vlašský has a bouquet of pleasant raisins, gradually changing to the scents of meadow fl owers and vanilla. 
The expressive taste with a long fi nish corresponds to the aroma and it is complemented by the spicy taste of citrus 
fruit. Suitable for light preparation of vegetables and vegetable salads. 

Rulandské Šedé  0,75 l 550 Kč
Výběr z hroznů, Polosuché
Rulandské šedé má buket tvořený příjemnou souhrou vanilky s hrušní. Jemná chuť chlebovinky spolu se svěžestí 
pomerančů je doplněna o ananasovou dochuť.

Grape selection, Semi-Dry
Pinot Grigio has a bouquet formed by a pleasant taste of vanilla and pear. The delicate taste of the breadcrumbs 
together with the freshness of the oranges is complemented by a pineapple. 

NĚMECKO / DEUTSCHLAND 

ERNST LUDWIG
Riesling  0,75 l 450 Kč
Suché
Svěží ovocná chuť s pikantní kyselinkou s vůňí citrusových plodů broskve a exotického ovoce. Doporučujeme 
k lehkým pokrmům, rybám a sýrům.

Dry
The maturity of the grapes gives the wine fullness, body, delicate aromas, delicate spiciness and subtle acidity.



ČERVENÁ VÍNA / RED WINES

ARGENTINA / ARGENTINA  

MENDOZA
Malbec Ramanegra Casarena  0,75 l 1090 Kč
Suché
Víno hluboké, tmavě fi alové barvy s vůní fi alky, 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.

Dry
Wine of deep dark purple color with scent of violet, black fruits and hints of fresh strawberries. Its fl avors are thick 
and sweet, black fruits, soft tobacco and sweet spices with signs of aging in French oak barrels. Mineral character is 
dominating with lingering taste.

FRANCIE / FRANCE 

LANGUEDOC ROUSSILLON
Entrecôte Gourmet Pére & Fils   0,75 l 650 Kč
Suché 
Toto cuvée složené z odrůd Merlot, Cabernet Sauvignon a Syrah má krásně hlubokou barvu s fi alovými odlesky. Vůně 
je silná a komplexní s tóny zralých ostružin, bezu, marmelády a kávy s lehkým dotekem vanilky. V chuti je víno plné 
s příjemnou ovocnou dochutí. Toto víno bylo přímo stvořeno jako doprovod k hovězím steakům.

Dry
This cuvee is composed of Merlot, Cabernet Sauvignon and Syrah has beautiful deep color with purple refl ections. 
Scent is powerful and complex with tones of ripe blackberries, elder fl ower, jam and coff ee with a light touch of 
vanilla. Flavor is full bodied with pleasing fruity fi nish. This wine created directly as accompaniment to beef steaks.

FAMILLE BRÉCHET
Cotes du Rhone Domaine Denise Amiel Rouge 2016 0,75 l 780 Kč 
Grenache 70% - Syrah 30%
Granátově červená barva s fi alovými odstíny. Vůně po červených bobulích, třešně, švestky, tymián, rozmarýn a kůže. 
Koncentrované, jemnozrnné taniny, dobře vyvážený.

Wine is deeply red color. In the fl avor you could imagine red berries, cherries, plums, thyme and rosemary.  Very well 
balanced taste of tannins. Garnet red color with purple hues. Aroma of red berries, cherries, plums, thyme, rosemary 
and leather.  Concentrated, with fi ne-grained tannins, well balanced. 

ŠPANĚLSKO / SPAIN 

TERRA LINDA
Syrah  0,75 480 Kč
Expresivní víno s příjemnými tóny černého ovoce a sladkého koření. Bohatá chuť je hezky zakulacená s dlouhou 
strukturovanou dochutí. Doporučujeme podávat ke grilovanému masu nebo těstovinám.

Expressive wine with pleasing tones of black fruit and sweet spices. Rich fl avor is well rounded with long structured 
fi nish. We recommend to serve with grilled meat or pasta.

NĚCO K ZAKOUSNUTÍ / NIBBLES

Výběr sýrů  /  Cheese board   195 Kč
Pražené mandle  /  Roasted almonds   90 Kč


