
 
 

Slovenské nalievané biele a ružové vína / Slovakia white and rose wine 
 

0,10l / 0,25l / 0,75l Dvory nad Žitavou - Rizling vlašský, suché 
Víno zlatožltej farby, s vôňou, ktorá vyniká plnosťou lipového kvetu. Chuť je výrazná ovocná, s jemne 

pikantnými kyselinkami.  

 
1,50€ / 3,50€ / 9,95€ 

 
0,10l / 0,25l / 0,75l Macik AXIS - Lipovina, polosladké 

Víno je plné, šťavnaté a vyvážené, jeho ovocná vôňa a svieža chuť je doplnená iskrivými kyselinkami. 

                  
1,75€ / 3,95€ / 10,95€ 

 
0,10l / 0,25l / 0,75l  Kaschauer – Cabernet Sauvignon Rose, polosuché 

Cabernet Sauvignon je jednou z najrozšírenejších modrých muštových odrôd viniča na svete a často 
je označovaný aj ako kráľ modrých muštových odrôd. Ilustrácia je inšpirovaná príbehom o sv. Alžbete 

Uhorskej (Durínskej), kedy premenila chlieb na ruže – symbol dobročinnej lásky. Tradičná grafická 
technika linorytu odkazuje na stredoveké obdobie v ktorom žila. Sv.Alžbeta je patrónkou  

charity – nech pitie tohto krásneho vína Vás privedie na ušľachtilé myšlienky a dobré skutky! 

 
1,75€ / 3,95€ / 10,95€ 

 
 

Slovenské biele a ružové vína / Slovakia white and rose wine 

 
0,75l Purus - Moje Tvoje, polosuché 

Ľahké svieže cuveé s ovocným charakterom, prirodzene aromatické. Atraktívny názov v sebe spája 
dve odrody – MullerThurgau 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. 

 
15,95€ 

 
0,75l Purus –Veltlínske červené skoré, suché 

Veltlínské červené skoré je stará odroda vinnej révy, určená k výrobe bielych vín. Vznikla samovoľným 
krížením odrôd Silvánske zelené a Veltlínské červené. Typická je zlatožltá farba, neutrálna vôňa, pri 

vyššej cukornatosti sa objavujú mandlové až medové tóny. Chuť je plná, jemne ovocná, až korenistá, 
širšia, s jemnou kyselinkou. 

15,95€ 
 

0,75l Macik Winery - Grand cuveé, polosladké 
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 broskyne.         

      
23,35€ 

 



 
 

0,75l Macik Winery – Tokajský výber 5 putňový 
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 dlhočíznou chuťou. 

                        
59,95€ 

 
0,75l Papillon, Víno od Francúza, Pinot Gris, suché 

Suché biele víno zo Slovenska LIMITOVANÁ EDÍCIA. Vyrobené z kvalitného hrozna, pomaly lisované 
celé strapce, prirodzené kvasenie a zrenie 8 mesiacov. Víno kvasilo a zrelo v  „BETÓNOVOM VAJCI“. 

Vyrobené s láskou, rešpektom k hroznu a bez použitia pridaných látok. 

 
26,95€ 

 
0,75l Pivnica Čajkov, Tufon (cuveé), suché 

Sauvignon, Pesecká leánka, Základné "onakejšie" prevedenie Sauvignonu a Leánky z tufového 
podložia. Nie je to vyslovený pankáč, no ani nie celkom bežná klasika. Je evidentný minerálny základ 
podporený tufom, no víno je vďaka zvolenej forme vinifikácie viac štruktúrovanejšie a komplexnejšie 

než klasické prevedenia týchto dvoch odrôd. V pohári pripomína vína našich starých otcov z 
tradičných pivníc, poctivé remeselné víno s výbornou piteľnosťou. Jemne zastretá žltastá farba. 

Aromaticky lahodné, s košom bieleho ovocia spolu s dotykmi lúčnych bylín. V chuti osviežujúce, fajn 
kyselinka, jemnučký atak trieslovín na jazyku. Príjemné víno, ktoré sa na nič nehrá, no s úchvatným 

"hltacím" komfortom. Dole hrdlom tečie ako voda! 

 
17,75€ 

 
0,75l Bott Frigyes – Tramín červený, suché / Natural Unfiltred 

100% Tramín červený, slamovo žltá farba s jemným zastretím, avšak čírejšia než by sa očakávalo. 
Víno je podľa nás určitým prechodom medzi klasikou a orange vínami. Odrodovo je na to Tramín 

ideálny, prirodzená expresivita odrody dominuje i cez zvolenú formu vinifikácie, typická odrodovosť 
Tramínu je čitateľná už pri prvom nádychu. Sladšia elegantná vôňa s tónmi sušenej marhule, 

pomarančovej kôry, lupeňov ruže spolu s dotykmi lúčnych bylín, čajových výluhov a korenia. V ústach 
suché, pomerne bohaté s mäkkým ovocným charakterom, sviežosť podporuje príjemná kyselinka, 

štruktúra obohatená nuansami trieslovín. 

 
29,95€ 

 
0,75l Purus - St. Laurent ružové, polosladké 

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. 

 
15,95€ 

 
 
 

 
 



 
 

Zahraničné biele a ružové vína / Imported white and rose wine 
 

0,75l El Mozo Rioja Herrigoia Zuri, suché   Španielsko 

Víno pochádza z odrody Viura, ktoré fermentovalo v nerezových nádržiach. Je to mladé, čerstvé vínko 
s dobrou kyselinkou. 

 
15,95€ 

 
0,75l Bodegas Bhilar Blanco, suché   Španielsko 

Víno dozrieva 12 mesiacoch v drevených sudoch. Vo vôni možme cítiť mandle a v chuti dominuje 
plným telom. Pochádza z odrôd 85% Viura a 15% White-Grenache.  

 
19,95€ 

 
0,75l Glen Carlou Chardonay 2016, suché   Južná Afrika  

Štýlová klasika fermentovaná a vyzrievaná v dreve s jasnou krémovo dobovou linkou. Slamovo žltá 
farba strednej intenzity s jemnými zelenými odleskami. V intenzívnej vôni dominancia citrusov, 

zeleného jablka spolu s dotykmi karamelu a sladkého korenia. Chuť je plná bohatá.       

26,95€ 
 

0,75l IL Pumo Rosato Salnto IGP, suché   Taliansko  

Pôsobivá jemne ružová farba. Vo intenzívnej vôni dominujú tóny čerešní, malín, granátového jablka a 
višní s jemným nádychom stredomorských bylín. V chuti mimoriadne svieže, šťavnaté a elegantné so 

stopami minerálov. Lahodná ovocnosť je podporená príjemnou kyselinkou. Stredne dlhá, ľúbivá 
ovocná dochuť. Vynikajúci pomer ceny a kvality! 

16,95€ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Slovenské nalievané červené vína / Slovakia red wine 
 

0,10l / 0,25l / 0,75l Dvory nad Žitavou – Frankovka modrá, suché 
Víno tmavočervenej farby s decentnou ovocnou vôňou čerešní a višní. Chuť je plná, harmonická, s 

dominanciou kôstkovín. 

 
1,50€ / 3,50€ / 9,95€ 

 
 

Slovenské červené vína / Slovakia red wine 
 

0,75l Purus St. Laurend červené, suché 
Jemné harmonické víno výraznej chuti. Má vláčnu textúru a elegantný štýl. Na prvý pohľad Vás očarí 
intenzívnejšia, granátovo červená farba. 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. Svätovavrinecké sa ideálne snúbi s divinou. 

 
17,75€ 

 
0,75l Papillon, vinárstvo od Francúza – Rulandské modré, suché 

Suché červené víno zo Slovenska. Vyrobené z kvalitného hrozna, svieže, ovocné, ľahké. Celé bobule 
prirodzene kvasili 5 dní na šupkách, víno zrelo 6 mesiacov. Vyrobené s láskou, rešpektom k hroznu 

a bez použitia pridaných látok. 

 
19,95€ 

 
0,75l Pivnica Čajkov - Dunaj, suché 

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 základom. 

 
27,75€ 

 
0,75l Bott Frigyes - Rulandské modré, suché 

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. 

 
29,95€ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Zahraničné červené vína / Imported red wine 
 

0,75l El Mozo Winery, Rioja, Herrigoia   Španielsko 

Odrody: 85% tempranillo zvyšok Viura a Malvasia. Vyrobená tradičnou metódou pre tento región 
“Carbonicmaceration” kedy fermentácia bez prístupu vzduchu prebieha priamo v bobuliach hrozna. 

Víno dozrieva v betónových tankoch, čím víno nestráca svoj ovocný charakter. Herrogoia je označenie 
pre najvyššie miesto v meste. Od Roberta Parkera získalo 89b. 

 
15,95€ 

 
0,75l Bodegas Bhilar, Lagrimas de Garnacha   Španielsko 

Odroda garnacha je najviac vysadená modrá odroda viniča na svete. Potrebuje suché a teplé 
prostredie. Prináša so sebou krásne ovocné vína. Lagrimas v sebe nesie aromatiku červených ríbezli, 

čerešní s jemným dotykom vanilky. 

 
16,95€ 

 
0,75l IL Pumo Primitivo Puglia   Taliansko 

100% Primitivo, Hlboká rubínovo červená farba s karmínovým odleskom. Bohatá vôňa zrelého ovocia 
s dominanciou višní a sliviek. Ovocné tóny sú dopĺňané dotykmi kávy a čierneho korenia. Plné telo, 
šťavnatosť, mäsitosť. Mäkkosť umocňujú zamatové taníny. Víno je pekne vyvážené s príjemným a 

pretrvávajúcim záverom. 

 
17,75€ 

 
0,75l Glen Carlou Pinot Noir 2016   Južná Afrika 

Podmienky ročníka 2016 umožnili produkciu elegantného štýlu Pinotu. Víno má jemný červeno fialový 
odtieň, farba je jasná a čistá. Vo vôni dominujú tóny višní a černíc spolu s dotykmi malín 

a aromatických bylín. Ovocná chuť je hodvábna, zamatové taníny dodávajú vínu štruktúru 
a vyzdvihujú lahodnosť a eleganciu. Sviežosť vína podporujú príjemné kyselinky. Veľmi typický 

a príjemný Pinot s vynikajúcou piteľnosťou. 

 
26,95€ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Šumivé vína / Sparkling wine & Champagne 
 

0,10l / 0,25l / 0,75l Frizzante Terra serrena blanco   Taliansko    

 

1,75€ / 3,75€ / 11,75€ 
 

0,75l Kaschauer Perlivo Ľúbezné, biele, polosladké 
Perlivé ľúbezné (biele polosladké cuveé, 12%) Cuveé troch tradičných tokajských odrôd. Furmint mu 
do vienka priniesol iskrivú sviežosť, Lipovina pikantnú ovocnosť a Muškát žltý podmanivú aromatiku. 
Na etikete je zobrazený východ slnka, sprevádzaný bublinkami a balónovou fiestou:) Víno, ktoré vás 
intenzívnym perlením vynesie do výšok a dá priestor priateľstvu a láske. Víno na pitie a milovanie. 

 
17,75€ 

 
0,75 l Collalto Gaio Superiore Valdobiadene DOCG extra Dry   Taliansko  

ZLOŽENIE100% Glera (Prosecco).Hrozno zberané z vlastných vinohradov v okolí mestečka 
Susegana. Po jemnom lisovaní sa mušt prirodzene gravitačne usadil. Víno fermentovalo pri 

kontrolovanej teplote 19°C v tankoch z nerezovej oceli. Následne víno ostalo v nereze, kde vyzrievalo 
na jemných kaloch 4 až 6 mesiacov. Osviežujúca živá kyselinka dokonale balansuje sladkosť 

zvyškového cukru vo víne. Pôsobí jemne a elegantne, no dĺžka v ústach vypovedá o jeho vysokej 
kvalite. Vo vôni dominujú tony jabĺk a hrušiek s nuansami bielych kvetov. Ovocno-kvetinové koláže 

dopĺňa jemný opar krémovosti a sladkosti. V chuti pôsobivo ovocné, šťavnatosť podporená výbornou 
kyselinkou. Výborné Prosecco! 

 
24,95€ 

 
0,75l Hubert L´Original Demi Sec, polosladké   Slovensko  

 
11,95€ 

 
0,75l Hubert L´Original ROSE BRUT, polosladké   Slovensko  

 
11,95€ 

 
0,75l Hubert, nealkoholický /Alcohol-free/   Slovensko 

 
10,95€ 

 
0,75 l Champagne Moët   Francúzsko  

Brut Impérial je vyvážená zmes troch odrôd vína, ktoré odhaľuje postupnosť elegantných a 
harmonických dojmov, sviežej zrelosti, jemných a vycibrených línii, navodzujúcich pocit pohody a 

príjemného rozpoloženia.Typ: suché víno, harmonická zmes Chardonnay, Pinot Noir a Pinot 
Meunier.Farba: svetlo žltá so zeleným nádychom.Vôňa: jemne vinná s nástupom hrozien a kvetov 
lipy.Chuť: jemne vyvážená, zanecháva pocit šťavnatej harmónie. Je možné piť od aperitívu až po 

dezert.   
 

59,95€ 


