VIU MANENT – Colchagua Valley – Chille :
VIU MANENT - SAUVIGNON BLANC

390,-

VIU MANENT - MERLOT

390,-

VIU MANENT - CARMENERE

390,-

CASA LAPOSTOLLE – Rapel Valley – Chille :
TANAO WHITE (medium dry, polosuché)

850,-

Celý obsah byl 3 měsíce ponechán v jeden rok starých dubových sudech.Víno má okouzlující vůni citrusů a sušených
plodů. Chardonnay dává Tanau svou sytost, Semillon zase smyslnost a tělo, Sauvignon přidává svěžest. Tanao je
mladistvé a rozkošné víno s jemným barikem a elegantním závěrem.

CASILLERO DEL DIABLO - Central valley – Concha Y Toro – Chille :
CASILLERO DEL DIABLO - CHARDONNAY
CASILLERO DEL DIABLO - MERLOT

499,499,-

ARGENTO – oblast Mendoza – Argentina :
ARGENTO - CHARDONNAY

390,-

ARGENTO - SHIRAZ

390,-

ARGENTO - MALBEC

390,-

Catena Zapata – oblast Mendoza – Argentina :
ALAMOS - CABERNET SAUVIGNON

700,-

Je vyrobeno z 86% z odrůdy Cabernet Sauvignon a ze 14 % z odrůdy Merlot. Je to víno tmavě červené barvy s intensivní
vůní červeného bobulovitého ovoce mixovaného s vůní eukalyptu a máty. Jeho chuť je komplexní směsí červeného
bobulovitého ovoce, zralých švestek, koření a pepře. Má jemný a sametový dlouhotrvající závěr taninu. Zraje 9 měs. v
Americkém a Francouzském dubovém sudu

BODEGA CATENA ZAPATA – MALBEC

990,-

Hrozny této odrůdy byly vypěstovány na vinici Lunlunta, která byla vysázena již před více než 60 lety. Catena Malbec
byl vůbec první argentinský Malbec, který byl představen mezinárodní veřejnosti s velikým úspěchem a stal se měřítkem
kvality argentinských vín. Víno tmavě fialové barvy, má bohaté ovocné aroma, je měkké s dlouhým závěrem nasládlých
tříslovin. Tento nefiltrovaný Malbec může zráním v lahvích získávat na kvalitě ještě min. dalších 10 let. Doporučujeme
k ostrým a kořeněným jídlům.

Pozdní sběr a přívlastková vína z Čech a Moravy :
Na aktuální nabídku se zeptejte obsluhy

350,-

CHARDONNAY – aroma zralého tropického ovoce a citrusů
SAUVIGNON BLANC – hruška, ananas, liči aroma s chutí broskve
MERLOT – zralé švestky, fíky, skořice, hořká čokoláda a káva
CARMENERE – švestky, fíky, chuti rybízu, cedru, černého čaje
SHIRAZ – silná vůně ostružin, chuti švestek, rybízu, cedru, taniny
MALBEC – vůně peckovitého ovoce a kávy s chutí ostružin, rybízu s dominantním jemným sladkým taninem

SUDOVÁ – STÁČENÁ VÍNA :
BARRELLED WINE - WINE ON TAPE :

Bílé – white :
KARAFA
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Litre

55,-

Litre

105,-

Litre

200,-

Litre

55,-

Litre

105,-

Litre

200,-

Skvělá volba ke grilovaným pokrmům, rybám,
plodům moře, drůbeži, salátům a
těstovinám.

Červené - Red :
KARAFA

Výtečný ke grilovanému nebo pečenému
tmavému masu, ke zrajícím sýrům
a všem druhům výrazných pokrmů.
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