wine list

Champagne – Prosecco – Sekt
Moët & ChANdon Brut

1820,-

Vinařství Moët & Chandon, Champagne, Francie/France
Vyjadřuje bohatství a rozmanitost půdy, ze které hrozny
vína vyrůstají a zůstává konzistentní po celé roky.
Má jemný vinný buket s nádechem limetky
a květu vinné révy.
It expresses the richness and diversity of soil from which
the grapes grow and remain consistent throughout the
years. This wine has fine bouquet with a hint of lime
and flower vine.

Cava Giró Ribot Brut

460,-

Vinařství Giró Ribot, DO Penedes, Španělsko/Spain
Křišťálově jasná zelenkavá barva se zlatými odlesky.
Vůně lučních květin přechází do krásného ovocného
aroma. Svěží s příjemnou kyselinkou a jemným
květinovým podtónem.
Crystal clear greenish colour with golden reflections.
Smell of meadow blossoms turns to beautiful fruity
aroma.

Prosecco Giovanni Spago

350,-

Vinařství Cantina Bedin, DOC Treviso, Itálie/Italy/Italien		
Slámově-žlutá barva. Intenzivní a jemná vůně. Příjemná,
harmonická chuť s jemně kořenitou dochutí v závěru.
Straw-yellow colour. Intensive and soft smell.
Pleasant, harmonious taste with softly spicy aftertaste
in the ending.

Bohemia Sekt PresTIge Demi sec
Vinařství Bohemia Sekt, Starý Plzenec
Příjemná svěží barva s dlouhotrvajícím perlením.
Svěží, středně plná, květnatá vůně, jemně
polosladká chuť.
A nice fresh colour with long-lasting sparkle.
Fresh, medium-bodied, flowery fragrance,
slightly sweet flavour.
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480,-

Bílá vína
CHARDONNAY

380,-

Vinařství Moravíno, Valtice
Pozdní sběr, suché
Víno má zlato-žlutou barvu a zajímavou vůni tropického
ovoce. Chuť je plná a harmonická s tóny citrusového
a ušlechtilého dřeva.
Late harvest, dry
Wine of gold-yellow colour with interesting smell
of tropical fruit. Taste is full and harmonious with tones
of citrus and noble wood.

Sauvignon

360,-

Vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Pozdní sběr, polosuché
Intenzivní plné aroma černého rybízu, angreštu a vyzrálé
broskve postupně přechází do dlouhého zakončení.
Late harvest, dry
Intensive full aroma of black currant, gooseberry
and ripened peach gradually goes to long finish.

Tramín Cervený

460,-

Vinařství František Mádl, Velké Bílovice
Pozdní sběr, polosuché
Víno je jemně aromatické a připomíná rozkvetlou růži.
Chuť je plná, harmonická.
Late harvest, semi dry
Wine is lightly aromatic and reminds blooming rose.
Taste is full, harmonious.

Pálava Pelvins

390,-

Vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Výběr z hroznů, polosladké
Intenzivní aroma pomela, grepů, černého rybízu plynule
přechází do šťavnatého zakončení.
Selection of grapes
Intensive aroma of pomelo, grapefruits, black currant
which fluently goes into juicy finish.
finebuffet.lovas.cz

Riesling

480,-

Vinařství Josef Rosch, Mosel, Německo/Germany
suché
Příjemná, středně plná a ovocná vůně s dominantním
hroznovým aroma. Tradiční, ovocně sladká a šťavnatá
chuť s živou kyselinou a dotyky máslovosti, zralých
hroznů a čerstvých fíků.
Qualitative, dry
Pleasant, medium full and fruity smell with dominate
grapes aroma. Traditional, fruity sweet and juicy taste
with energic acid and touches of butter, ripe grapes
and fresh figs.

Grüner Veltliner Federspiel

485,-

Vinařství Josef Fischer, DOC Wachau, Rakousko/Austria
suché
Harmonické víno s nádechem šťavnatosti plné chuti
vyzrálého hruškovitého ovoce.
Dry
Harmonious wine with touch of juiciness and full taste
of ripened pear fruit.

Pinot Grigio del VenetO ,,L´Elfo“

475,-

Vinařství Saccheto , IGP Veneto, Itálie/Italy
Suché
Pignot Grigio je nejtypičtější odrudou pro severovýchodní
Italii. Je to velice jemné víno s vyrovnanou ovocností,
vyvazenou kyselinou a elegancí. Vuní připomína
citrónové květy.
Dry
It is the most typical varieties of Northeastern Italy.
It ́s very finely balanced wine with a fruity balanced
acidity and elegance. Smell reminds lemon flowers.

Evel Branco

370,-

Vinařství Real Companhia Velha, DOP Duoro, Portugalsko/Portugal
Suché
Ovocná, čerstvá a živá vůně s tóny angreštu, pomerančových květů a bílého pepře. Chuť výborně navazuje
na vůni. Svěží, příjemná a rafinovaná chuť je podpořená
překvapivě živou kyselinou a náznaky bílého rybízu,
máty a pampeliškového medu.
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Dry
Fruity, fresh and lively smell with tones of gooseberry,
orange blossoms and white pepper. Taste follows smell
perfectly. Fresh, pleasant and refined taste is supported
by surprisingly lively acid and hints of white currant,
peppermint and dandelion honey

Gavi DOCG

470,-

Vinařství Bersano, Piemonte Itálie/Itali
Víno zralého bílého ovoce, bílých třešní a jablek.Gavi di
Gavi je považováno za nejvýznamnější bílé víno z oblasti
Piemonte.
Wine of ripe white fruit, white cherries and apples. Gavi
di Gavi is considered to be the most important white
wine from the Piemonte region.

Frankovka Rosé

320,-

Vinařství František Mádl, Velké Bílovice
Kabinet, suché
Svěží víno s výraznou vůní lesních malin a jahod, jemně
doplněné smetanovým nádechem.
Cabinet, dry
Fresh wine with strong smell of forest raspberries and
strawberries, softly complemented by cream touch

Rosé D‘Anjou

395,-

Vinařství Guy Saget, AOP Loire, Francie/France
Polosuché
Rosé ď Anjou je legendarním ruzovým vínem z oblasti
Loire. Je to lososově zbarvené. Středně plné a nasladlé až
lehce sladké víno. Vuně jahod a příjemna, lahodna
a ovocna chuť.
Semi dry
Rosé d ́Anjou is the legendary pink wine from Loire region. It is lightpink, medium-bodied and little sweet wine.
Nice smell of strawberries, mellow and fruity taste.
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RuLANDské modré

385,-

Vinařství Sing Wine, Velké Bílovice
Pozdní sběr, suché/ Late harvest, dry
Víno s cihlově červenou barvou. V chuti cítíme sušené
švestky a výrazné komplexní vuně s tóny přezralých
hroznu.
Wine with brick red colour. In the taste we can smell
dried plums and strong complex smells with tones
od ripened grapes.

Merlot

395,-

Vinařství Moravíno, Valtice
Pozdní sběr, suché/ Late harvest, dry
Víno má rubínovou barvu, bohatou vůni, ve které
dominují švestky, višně, čokoláda a jemné stopy dřeva.
It is ruby red wine with rich aroma, which is dominated
by plums, cherries, chocolate and fine traces of wood.

Zweigeltrebe Barrique

435,-

Vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Pozdní sběr, suché/ Late harvest, dry
Plné víno s výraznou ovocnou chutí drobného červeno-černého ovoce, které se zráním v sudech barrique obohatilo o tóny sladkého dřeva, čokolády a jemné vanilky.
Full wine with strong fruity taste of tiny red and black
fruit, which is by ripening in barrels barrique enrich
of tones of sweet wood, chocolate and soft vanilla.

Infinity Primitivo

480,-

Vinařství Cantina San Gorgio, IGP Puglia, Itálie/Italy
Suché/ Dry
Jasně červena barva. Příjemna vuně černého bobulového
dzemu s naznaky kavy a čokolady. Harmonický v ustech,
s vyvazenou strukturou a dlouhým zakončením.
Bright red colour. Pleasant smell of black berry jam with
hints of coffee and chocolate. Harmonious on the palate,
with balanced structure and long ending.
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Evel Tinto

440,-

Vinařství Real Companhia Velha, DOP Duoro,
Portugalsko/Portugal
Suché/ Dry
Intenzivní vůně ovoce, zeleného tabáku a sladkého koření.
V chuti je plné, suché, komplexní s pěkným závěrem.
Aroma s tóny červeného bobulového ovoce a znovu
tabáku.
Intensive smell of fruit, green tobacco and sweet spice.
In taste, wine is full, dry, complex with nice finish. Aroma
with tones of red berry fruit and tobacco again.

Quinta dos Aciprestes

530,-

Vinařství Real Companhia Velha, DOP Duoro,
Portugalsko/Portugal
Suché/ Dry
Intenzivní vůně rozinek, švestek a třešní. Výrazné aroma
zralého ovoce na patře, znamenitá struktura, příjemný
tanin, plné tělo a čokoládovost.
Intensive smell of raisins, plums and cherries. Strong
aroma of ripe fruit on the palate, excellent structure,
pleasant tannin, full body and chocolate.

El Meson Crianza Tinto

535,-

Vinařství El Meson, DOP Rioja, Španělsko/Spain
Suché/ Dry
Intenzivní a elegantní vůně vyzrálého červeného peckovitého ovoce až povidel. Harmonická, sametová, teplá
chuť navazuje na vůni. Dostatek pevné třísloviny podporuje sladké, vyzrálé tóny ovoce, višní v čokoládě a
vanilky v závěru.
Intense and elegant scent of ripe red stone fruit to jam.
Harmonious, velvety, warm taste follows the aroma.
Plenty of firm tannins supports the sweet notes of ripe
fruit, cherries in chocolate and vanilla in the finish.

Piedra Negra Malbec Reserva

550,-

Vinařství Francois Lurton, Mendoza, Argentina
Suché/ Dry
Aroma zralých třešní, pepře a koření. Je měkké a harmonické na patře. Zraje dvanáct měsíců v nových dřevěných
sudech barriques. Spíše elegantní víno, kterému neschází
struktura a tělo.
Ripe cherry peppers, spice aromas. It is soft and harmonious on the palate. Aged twelve months in new oak
barrels barriques. An elegant wine. It has a nice texture
and body
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