
VINNÝ LÍSTEK



Vážení a milí hosté,

širokou nabídku bílých, růžových  
a červených vín jsme pro Vás vybrali 
z moravských vinných sklepů, které 
produkují dlouhodobě a pravidelně 
vína špičkové kvality, ať už od 
malých drobných vinařů s produkcí 
několika tisíc lahví, až po velké, 
známé a renomované výrobce. 

Všechny vína pochází z vinařské 
oblasti Morava, jenž je kvalitativně 
ojedinělá oblast, která dává 
vzniknout vynikajícím a jedinečným 
vínům oceněných i ve světě. 

Každé z vín ve vinném lístku 
je podrobně popsáno včetně 
doporučení s jakými pokrmy 
 je nejvhodnější ho kombinovat, 
protože až při nalezení vzájemné 
harmonie jídla a vína se 
stává stolování dokonalým 
gastronomickým zážitkem. 

Citát

,,Nic nespojuje člověka s krajem tak 
jako požitek z vína, které má původ  
v jeho zemi a které je prosluněno 
jeho sluncem“ 
                                                       Ernst Jünger 

JAKOSTNÍ A ZEMSKÁ VÍNA
Vážení hosté na ročníky nabízených vín se zeptejte svého 
číšníka – nabídku pro Vás aktuálně obměňujeme.

Rulandské šedé 195 Kč / láhev    
Patria Kobylí 26 Kč / 1 dcl
Jakostní víno bílé - polosuché

Barva je zlatavě žlutá. Vůně je svěží s minerálně oříško-
vými tóny a jemnou kořenitostí. Chuť je lehčí, kořenitost, 
která se objevuje ihned na počátku, je po chvíli doplněna 
minerálně oříškovými tóny.

Doporučujeme k drůbežímu masu a omáčkám.

Muškát moravský 195 Kč / láhev    
Vinařství Mikrosvín Mikulov 26 Kč / 1 dcl
Jakostní víno bílé - polosuché

Barva je světle zelenkavě citronová. Vůně je typická a vý-
razná, připomíná šťavnatý vyzrálý hrozen vinné révy. Chuť 
je středně plná s typickým nástupem hroznové vyzrálé 
ovocnosti a mátově kořenitou stopou, kterou podporuje 
pikantní kyselinka.

Doporučujeme k zeleninovým pokrmům, tvrdým sýrům  
a dezertům.

Cuvée Rosé 195 Kč / láhev    
Vinařství Mádl 26 Kč / 1 dcl
Zemské víno růžové - polosuché

Barva je světle růžová s meruňkově malinovým odstínem. 
Vůně je svěží, nasládle ovocná, připomíná dozrávající jeřa-
biny, maliny a třešně. Chuť je středně plná, ovocně koře-
nitá s nasládlou příchutí dozrávajících malin a třešní.

Doporučujeme ke krůtímu masu, lehkým úpravám ryb  
a těstovinovým pokrmům.

Cabernet Moravia 195 Kč / láhev    
Patria Kobylí 26 Kč / 1 dcl
Jakostní víno červené - suché

Barva je granátově červená. Vůně je typická, snoubí se  
v ní jemné tóny černého rybízu a červené papriky, se zá-
vojem jemné kořenitosti. Chuť je středně plná, potvrzuje 
příslib aroma s paprikovou stopou a lehkou ovocností.

Doporučujeme k hovězímu, vepřovému a skopovému 
masu.



PŘÍVLASTKOVÁ RŮŽOVÁ VÍNA
Vážení hosté na ročníky nabízených vín se zeptejte svého 
číšníka – nabídku pro Vás aktuálně obměňujeme.

Frankovka rosé 290 Kč / láhev    
Vinařství Mádl

Kabinet - suché

Barva je lososová se zářivou jiskrou. Vůně je jemná,  
pikantní, příjemně svěží po malinách a jahodách se sto-
pou smetanového jogurtu. Chuť je středně plná, pikantní, 
svěží, ovocná s malinovo-jahodovou příchutí, podpořená 
výraznější kyselinkou.

Doporučujeme jako aperitiv, k rybím pokrmům  
a zeleninovým salátům.

PŘÍVLASTKOVÁ BÍLÁ VÍNA
Vážení hosté na ročníky nabízených vín se zeptejte svého 
číšníka – nabídku pro Vás aktuálně obměňujeme.

Sauvignon 290 Kč / láhev    
Vinařství Mádl 

Kabinet - suché

Barva je světle zelenkavě žlutá. Vůně je uhlazená a výrazná,  
působí broskvovým dojmem, při intenzivnějším roztoče-
ním sklenice se uvolňuje škála mnoha dalších ovocných 
tónů. Chuť je středně plná, příjemná, ovocná s příchutí 
broskve a grepu.

Doporučujeme k rybím pokrmům, krůtímu masu  
a zeleninovým salátům.  

Ryzlink rýnský 330 Kč / láhev    
Vinařství Sonberk

Pozdní sběr – suché

Barva je zelenkavě žlutá. Vůně je typicky odrůdová, velmi 
svěží, převládá v ní ovocný nádech s aroma citrusových 
plodů a postupně se otevírající mineralitou. Chuť je plná, 
velmi svěží s pikantní kyselinkou.

Doporučujeme k výraznějším úpravám ryb, krůtímu  
a kuřecímu masu.

Tramín červený 330 Kč / láhev    
Vinařství Trávníček a Kořínek

Kabinet - polosladké

Barva je zlatavě žlutá. Vůně je jemná, decentně ovocná. 
Připomíná zavadající růže se stopou po zralých manda-
rinkách. Chuť je středně plná, velmi uhlazená a elegant-
ní, plynule navazuje na přísliby z buketu a otevírá se do  
nasládlých ovocných tónů.

Doporučujeme ke krůtímu i kuřecímu masu a tvrdým 
sýrům.

Rulandské modré 195 Kč / láhev    
Vinařství Baloun 26 Kč / 1 dcl
Zemské víno červené - suché

Barva je světle granátově červená. Vůně je příjemná, mi-
nerální, laděná do ovocných tónů zralých malin a prolon-
gující do jemně animálně dřevité. Chuť je středně plná, 
převládá lehká ovocnost červeného bobulového ovoce.

Doporučujeme k vepřovému a drůbežímu masu  
i ke králičím pokrmům. 



PŘÍVLASTKOVÁ ČERVENÁ VÍNA
Vážení hosté na ročníky nabízených vín se zeptejte svého 
číšníka – nabídku pro Vás aktuálně obměňujeme.

Zweigeltrebe 290 Kč / láhev    
Vinné sklepy rodiny Špalkovy 

Jakostní - suché

Barva je rubínově červená. Vůně je jemná, s mírně domi- 
nujícím ovocným nádechem provázená zralými ovocný-
mi tóny po višních a ostružinách. Na pozadí se projevuje 
jemná dřevitost a kořenitost. Chuť je středně plná, ovocně 
svěží.

Doporučujeme podávat k hovězímu a skopovému masu  
a ke kachním pokrmům.

Svatovavřinecké 370 Kč / láhev    
Patria Kobylí 

VOC – suché

Barva vína je intenzivně červená. Vůně je mohutná, ovocná  
s převládajícími tóny černých třešní. Chuť je velmi bohatá,  
s kvalitními hladkými taniny, jemnou kyselinkou, připomí-
ná švestková povidla s dlouhou sametovou dochutí. 

Doporučujeme ke kořenitým úpravám vepřového masa,  
tmavým masům a sýrům s intenzivní chutí.

Merlot 375 Kč / láhev   
Moravíno Valtice

Pozdní sběr - suché

Barva je sytě cihlově červená. Vůně je jemná, ovocná,  
s aroma malin, černého rybízu a ostružin doplněné o čo-
koládový tón a stopou vanilkově nasládlé dřevitosti. Chuť 
je plná, harmonická s jemnými ovocně-čokoládovými 
tóny.

Doporučujeme ke skopovému masu a zvěřině.

Náš tip
Vážení hosté, rádi Vám 

zprostředkujeme řízenou 
degustaci pro skupinu  

ve vinném sklípku  
U Solného Pramene. 
(min. počet 10 osob)


