
Slovenské nalievané biele a ružové vína 

Slovak poured white and rosé wine 

 
Dvory nad Žitavou - Rizling vlašský /suché, 2016/ (rozlev) 

Víno zlatožltej farby, s vôňou, ktorá vyniká plnosťou lipového kvetu. Chuť je výrazná ovocná, s jemne 
pikantnými kyselinami. 

3,75 € / 11,30 € 

 

Macik AXIS -Lipovina /polosladké, 2015/ 
Víno je plné, šťavnaté a vyvážené, jeho ovocná vôňa a svieža chuť je doplnená iskrivými kyselinkami. 

 3,95 € / 11,90 € 

 

Dvory nad Žitavou - Cabernet Sauvignon Rosé /polosuché, 2015/ 

Víno s vôňou bobuľového ovocia, najmä malín. Chuť je lahodne ovocná, pripomínajúca dozrievanie 

jahody alebo čiernej ríbezle. Harmonické kyseliny dotvárajú celkovú chuť. 

3,85 € / 11,90 € 

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

0,75l Purus - Moje Tvoje /polosuché, 2017/ 

Ľahké svieže cuveé s ovocným charakterom, prirodzene aromatické. Atraktívny názov v sebe spája 

dve odrody – Muller Thurgau a Muškát Moravský. Vôňa zaujme primárnou aromatikou muškátu, 

lipového kvetu a marakuje. V chuti nájdeme dobre vybalansovaný cukor s kyselinou a tón zeleného 

orecha. V závere poteší dlhá dochuť. 

17,45 € 

 

0,75l Purus - St. Laurent Blanc /suché, 2017/ 
Toto neobvyklé biele víno je vyrobené z modrej odrody Svätovavrinecké jej rýchlym spracovaním. 

Tento spôsob je známy ako „Blanc de Noir“ (biele z modrého) a pochádza z Francúzska. Vínu 

dominuje aróma drobného bobuľového ovocia, ako sme zvyknutí pri ružových vínach. Harmóniu a 

sviežosť je cítiť v každom dúšku. 

17,45 € 

 

 

 



0,75l Purus - St. Laurent ružové /polosuché, 2016/ 
Jemné harmonické víno výraznej chuti. Vyzretejšia ovocná vôňa pripomína tóny zrelých višní, jahôd či 

čerešní, ktoré vyvolávajú príjemnú chuť. V chuti nájdete sušené ovocie, černice, lesné jahody, víno 

zanecháva nasladlý višňovo-korenistý dojem. 

17,45 €                 

 

 

0,75l Macik Winery - Grand cuveé /polosladké, 2016/ 

zmes tokajských odrôd podľa utajenej receptúry. V tomto víne sa snúbi vôňa kvetov bielych ruží a 

vôňa prezretého ovocia. Prekvapí Vás sladkastá chuť čerstvo natrhaných strapcov hrozna, ktorá sa 

prelína so sviežosťou vinohradníckej broskyne. 

17,95 € 

 

 

0,75l Macik Winery - Tokajský výber 5 putňový /2006/ 

Najznámejšie vína z Tokaja, ktoré sa vyrábajú najstaršou metódou z najkvalitnejšieho hrozna v 

najlepších ročníkoch už niekoľko storočí. Vôňa medu, orieškov, korenia, karamelu a množstva iných 

tónov. Chuť je explozívna, štruktúrovaná a mohutná s dlhočiznou dochuťou. 

68,95 € 

 

 

0,75l Bott Frigyes - Tramín červený /suché, 2016/ 

Hlbší farebný odtieň. Vo vôni tejto odrody bieleho vína dominujú tóny čajovej ruže, orientálneho 

korenia a lúčnych kvetov. Chuť je dostatočne bohatá s mäkkým ovocným charakterom. Svieža 

kyselinka, korenisto-medový záver. 

24,35 € 

 

 

075l Pivnica Čajkov - Pesecká leanka /polosuché, 2017/ 

Pesecká leánka z vinohradu vysadeného na tufovo-sopečnom podloží, ktoré vychrlil mohutný 
Štiavnický stratovulkán. Spontánne kvasená zrela 6 mesiacov s kvasinkami. Šťavnatá, ovocná a 

temperamentná, s jemne marhuľovo-nasladlým záverom. Tvorenie sedimentu je prirodzená vlastnosť 
vína a neznižuje jeho kvalitu. 

16,95 €                                                                                                  

 

 

 

 

 



Slovenské červené vína /Slovakia red wine 

 
0,25 l / 075 l Dvory nad Žitavou – Frankovka modrá /suché, 2015/ (rozlev) 

Víno tmavočervenej farby s decentnou ovocnou vôňou čerešní a višní. Chuť je plná, harmonická, s 

dominanciou kôstkovín. 

3,75 € / 11,25 € 

 

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 

 

0,75l Zoltan Kasnyik - Cabernet Sauvignon /suché, 2015/ 

Cabernet z teplého ročníka, ktorý nám ponúka odľahčený pohľad na túto najznámejšiu červenú 

odrodu. Sýta rubínová farba, vo vôni sa miesi tmavé bobuľové ovocie s jemným dotykom dreva. V 

ústach sa správa harmonicky a mäkko. Cabernet, ktorý sa na nič nehrá a ponúka nám to 

najvzácnejšie, nádhernú piteľnosť. 

25,50 € 

 

0,75l Bott Frigyes - Rulandské modré /suché, 2016/ 

Bott Frigyes Rulandské Modré je unikátnym vyjadrením charakteru obce Mužla. Farba vína je bledo 

červená. Chuť je príjemne ovocná, so stredne plným telom a vyváženými tanínmi. 

29,45 € 

 

0,75l Marvla Tindo - Poézia /suché, 2015/ 

Elegantné ovocná vôňa s dominanciou zrelého červeného ovocia. Do popredia vystupujú višne a 

červené bobuľoviny s dotykmi minerálov. Veľmi živé, svieže a šťavnaté víno. Stredne plné telo, dobre 

integrované taníny, fajn kyselinka. 

17,35 € 

 

0,75l Pivnica Čajkov - Dunaj /suché, 2015/ 

Mohutný Dunaj z viníc na vulkanickom podloží po trojtýždňovom kvasení v otvorených kadiach dva 

roky zrel v dubových sudoch. Lekvárové tóny sú doplnené oxidatívnym nádychom hrozienok a fíg, v 

chuti s pevným minerálno - tanínovým základo 

26,95 € 
 

 

 



Zahraničné biele a ružové vína / Imported white and 

rosé wine 
 

 

0,75l The Winelove - White Yeti,  Španielsko  
Je vyrobené zo 100% Viury, známej skôr ako Macabeo, ktorá je základnou odrodou bielych vín v 

oblasti Cava a Rioja. Chuť vína je dymovo - slaná s citrusovým a jablkovým doznievaním. 

14,45 € 

 

 

0,75l The Winelove - Pink Kong, ružové,  Španielsko 
Podmanivé ružové víno s veľkou silou, vyrobené výhradne na organickej báze s nepatrne nízkym 

obsahom síry. Jeho chuť je omnoho zaujímavejšia a prírodnejšia ako u väčšiny organických ružových 

vín 

14,15 € 

 

 

0,75l Dona Paula - Sauvignon Blanc, Argentina 

Bledo žltá farba vína. Veľmi intenzívna vôňa s dominanciou marakuje, grepu, limetky a bielych 

broskýň. V ústach je víno mimoriadne svieže a vyvážené. Disponuje príjemne dlhým záverom. 

13,25 € 

 

 

0,75l Domaine du Salvard - Cheverny Blanc, Francúzsko 

Víno má svetlú bledo-zlatú farbu s jemným nádychom zelenej. Má až prekvapivo komplexný bouquet 

s tónmi liči, agátového kvetu a zrelých citrónov. Na jazyku je mimoriadne bohaté, plné minerálnych 

tónov. Je svieže, živé, s plnším telom, prekypuje ovocnosťou a má príkladne dlhý záver. 

€ 

 

 

 

 

 

 



Zahraničné Červené vína / Imported red Wine 
 

0,75l Clos del Rey - La Sabina, /Francúzko, suché, 2013/ 
bohaté a komplexné víno, ktoré verne zachytáva čaro Stredomoria. Vo vôni dominujú tóny čiernych 

ríbezlí a moruší, s jemnými nuansami fialiek a sladkého drievka. Víno je vyrobené vo veľmi čistom 

štýle, má plné telo a je podmanivo guľaté. Disponuje príjemným záverom. 

28,75 € 

 

 

0,75l Dona Paula - Malbec /Argentína, /  
Vo vôni dominujú tóny slivky, zrelých čiernych  

bobuľovín s jemným nádychom fialky, minerálov a korenín. Skvele vyvážené víno, pekne zaguľatené a 

bohaté s príjemnou sviežosťou na jazyku. Chuť je pretkaná výraznou ovocnosťou, ktorú podporujú 

zamatové taníny. Príkladná pretrvávajúca dochuť. 

€ 

 

 

0,75l IL Pumo Primitivo Salento IGT, /Taliansko, suché, 2016/ 
Hlboká rubínová farba s fialovými odleskami. Vôňa je prekrásna, intenzívna, plná sladkých sliviek a 

čerešní, v pozadí korenistá s náznakom vanilky. Chuť je bohatá, postavená na pevnom tele. 

15,95 € 

 

 

0,05l / 075l  Lustau capataz andres cream cherry /Španielsko/ 

85%palomino,15 pedro ximénes 

Víno mahagónovej farby, vo vôni koncentrovaná aróma zadymeného dreva, ďatlí a fíg.  

Chuť sladká, jemná a zároveň svieža s pocitom flambovaného banánu. 

1,85 € / 36,75 € 
 

 

 

 

 

 

 



Šumivé vína - Sparkling wine 

 
0,1 l / 0,25l Frizzante Terra serrena blanco Taliansko 

1,25 € / 2,95 € 

 

0,75 l Collalto Violette Rose Extra Brut Taliansko  
V jemnej vôni dominujú tóny okvetných lístkov ruže a limetkovníka v kombinácii s lesným bobuľovým 

ovocím, na jazyku pôsobivo ovocné s príjemnou dávkou kyseliniek, 

23,70 € 

 

0,75l Hubert De Luxe, sladké  /Slovensko, sweet/
 

Aromatické biele šumivé víno. Svieža žltá farba, aromatická vôňa, muškátový buket a lahodná sladká 
chuť. 

11,95 € 

 

0,75l Hubert, nealkoholický /Slovensko, alcohol-free/  
Nealkoholický šumivý nápoj Hubert sa vyrába z kvalitného odrodového vína, ktoré bolo zbavené 

alkoholu. Aj napriek tomu, že sa v sekte alkohol nenachádza, vo fľaši sú stále zachované 
charakteristické vlastnosti šumivých vín Hubert. 

9,95 € 

 

0,75 l Champagne Dosnon Récolte Noir Francúzsko 

Vôňu podfarbujú dotyky kvetov a jemná korenitosť. V chuti intenzívne, zamatovo jemné pitie s 
výbornou sviežosťou, ľúbivou mineralitou a dochuťou v červených ovocných nuansách.

 

75,00 € 

 


