PERLIVÁ A ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES
Šlechtitelská stanice vinařská
Moravský sekt – demi sec
Moravský sekt – brut
Moravský sekt rosé – demi sec

0,75 l

340 Kč

0,75 l

340 Kč

0,75 l

340 Kč

Irsai Oliver frizante – polosladké

0,75 l

320 Kč

Bohemia sekt – demi sec
Bohemia sekt – brut

0,75 l

310 Kč

0,75 l

310 Kč

Vinařstí ZD Němčičky

ROZLÉVANÁ VÍNA / WINES BY THE GLASS
BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
Tramín červený – polosuché / Bzenec

0,20 l

44 Kč

RŮŽOVÉ VÍNO / ROSÉ WINE
Rulandské Modré Rosé / Bzenec

0,20 l

44 Kč

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
Modrý portugal – polosuché / Bzenec 0,20 l

44 Kč

Rozdělení českých a moravských vín
dle jakosti, které u nás naleznete v nabídce
Stolní víno - víno nejnižší kvalitativní kategorie s cukernatostí do 14,9 ° ČMN, víno lehčí, méně extraktivní, doslazuje se
řepným cukrem.
Zemské víno – vyšší kvalitativní kategorie s cukernatostí
moštu nejméně 14 ° ČMN, vyrobeno z tuzemských hroznů,
doslazuje se řepným cukrem.
Jakostní víno odrůdové – vyšší kvalitativní kategorie s cukernatostí moštu mezi 15 až 18,9 ° ČMN, doslazuje se řepným
cukrem.
Jakostní víno známkové – cukernatost moštu mezi 15 až
18,9 ° ČMN jakostní víno vyrobené scelováním vín několika
odrůd podle předem dané receptury.
Víno s přívlastkem – nejvyšší kvalitativní kategorie vín vyrobených z nedoslazovaného moštu; původ, cukernatost,
hmotnost hroznů musí být ověřena SZPI; dělí se na další pět
dílčích kategorií :
Kabinet
– s cukernatostí moštu mezi 19 – 20,9 ° ČMN – lehké,
příjemné víno.
Pozdní sběr
– s cukernatostí moštu mezi 21 – 23,9 ° ČMN – plné,
extraktivní víno
Výběr z hroznů
– s cukernatostí moštu mezi 24 – 26,9 ° ČMN – plné,
extraktivní s vyšším obsahem alkoholu a někdy i vyšším
obsahem zbytkového cukru.
Výběr z bobulí
– s cukernatostí moštu mezi 27–31,9 ° ČMN – plné, extraktivní, polosladké či sladké víno.
Výběr z cibéb
– s cukernatostí moštu nad 32 ° ČMN – víno, kde jsou
hrozny napadené ušlechtilou plísní, nebo je získané.
U vín s přívlastkem se nesmí zvyšovat
cukernatost moštu!!!

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
Vinné sklepy Valtice
Rulandské bílé
jakostní / quality wine – suché / dry

0,75 l 229 Kč

Vůně ušlechtilá jemně minerální
s ovocnými tony, připomínající jižní
ovoce. V chuti, plné, extraktivní,
který vhodně doplňují harmonické
kyseliny.
This kind of wine has very noble
light mineral aroma with south fruit
tones. The taste is full, extractive by
harmonic acids.

Vinařství Tetur, Velké Bílovice
Sauvignon
0,75 l 239 Kč
jakostní / quality wine – polosuchý / semi dry
Po přivonění zaujme ušlechtilou
vůní po černém rybízu a angreštu,
v chuti potěší svou šťavnatostí,
čistotou a tělnatostí. Víno se v ústech krásně rozvine do příjemných
ovocných projevů, připomínajících
meruňky nebo broskve.
After sniffing deliver refined aromas
of black currant and gooseberry in
taste delight its juiciness, cleanliness and corpulent. The wine is
beautifully unfolds in the mouth
with pleasant fruit expression, reminiscent of apricots or peaches.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
Vinařství Čech, Tvrdonice
Rulandské šedé
zemské / country wine – suché / dry

0,75 l 239 Kč

Víno jemné, elegantní, svěží vůně,
suché, vyvážená, harmonické chuti.
Typický zástupce odrůdy Rulandské
šedé. Výborně doprovodí mořské
ryby.
Delicate, elegant and fresh aroma,
dry and harmonic taste. Typical representative of the grape variety Pinot
gris. It‘s excellent with sea fish.

ZD Němčičky
Cuveé tramín / pálava
0,75 l 249 Kč
zemské / country wine – polosladké / semi sweet
Nádherný buket přezrálých hroznů
spolu s několika gramy zbytkového cukru dodávají vínu jemnost a
eleganci.
The lovely bouquet from overly
ripened grapes, together with several
grams of remaining sugar give this
wine a gentleness and elegance.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
ZD Němčičky
Chardonnay
polosuché / semi dry

0,75 l 249 Kč
Víno s bohatou vůní tropického ovoce a banánů, podpořená svěžestí.
Wine with rich aromas of tropical
fruit and bananas, supported
freshness.

Nové Vinařství Drnholec
Ryzlink rýnský

0,75 l 349 Kč

pozdní sběr / cépage – suché / dry
Zelenožluté víno s vůní zralé meruňky a květin. Chuť je meruňková až
minerální.
Greenish-yellow wine with aromas of
ripe apricot and flowers. The taste is
apricot and mineral.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES
Nové Vinařství Drnholec
Muškát ottonel

0,75 l 359 Kč

pozdní sběr / cépage – polosladké / semi sweet
Víno světle žluté barvy s velmi
jemnou muškátovou vůní se středně
plnou a velmi harmonickou chutí.
Wine is light yellow in color, with a
very subtle muscatel aroma medium
full and very harmonic taste.

ITÁLIE / ITALY
Pinot grigio dal cero Corte Giacobbe
Veneto

0,75 l 379 Kč
Bílé suché víno jemně nažloutlé
barvy se zelenými odlesky. Aroma
připomíná tropické ovoce s jemným
nádechem broskví. Chuť je lahodná
s harmonicky vyváženým obsahem
kyselin a bezcukernatých extraktů.
Dochuť je lehce máslová.
Dry white wine of yellowish colour
with green glitter. The scentreminds
tropical fruit with a touch of peach.
The taste is delitous with a ballanced acid content and non – sugar
extracts. The aftertaste is slightly
buttery.

RŮŽOVÉ VÍNO / ROSE WINES
Vinařství Sedlák, VELKÉ BÍLOVICE
Frankovka rosé
0,7 l 239 Kč
zemské / country wine – polosuché / semi dry
Jiskrná sytě růžová barva a lahodný
buket. V ústech dává delikátní chuť
jahod, lehkost maliny a je jemně
doplněna chutí broskvového džusu.
Krásné svěží lehké a ovocné víno
s přetrvávajícím koncem.
Bright deep pink colour framed
by intense and delicate red fruit
aromas. Once you taste it feel the
delicious strawberries and raspberries hints. On the palate it reminds
fresh juicy white peaches. This wine
is light, fruity and elegant, with a
nice acidity and a lingering finish.

Klasifikace vína
podle obsahu přírodního cukru
Suché
– do 4g zbytkového cukru na litr nebo rozdíl mezi obsahem
cukru a kyselin je menší než 2 g na litr.
Polosuché
– od 4,1 g do 12 g zbytkového cukru na litr.
Polosladké
– od 12,1 g do 45 g zbytkového cukru na litr.
Sladké
– nad 45 g zbytkového cukru na litr.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
Vinné sklepy Valtice
Frankovka
jakostní / quality wine – suché / dry

0,75 l 229 Kč

Víno je tmavé tartarové barvy s vůní
planých třešní a švestkového kompotu. V chuti se projevuje i příjemná
kořenitost zastoupena bílým a červeným pepřem a skořicovými tóny. Víno
působí velmi vyrovnaným a hřejivým
dojmem.
Wine with dark tartar colour with
aroma after uncultivated cherry and
plum compote. In taste there could
be feel fine spice after white and
black pepper. Wine acts with balanced impression.

Vinařství Tetur, Velké Bílovice
Modrý portugal
jakostní / quality wine – suché / dry

0,75 l 239 Kč

Granátová barva, jemná až květinová
vůně a sametová měkkost chuti tohoto vína se výborně snoubí s pokrmy
z těstovin, ale i drůbeže.Lehkost a
lahodnost jej však předurčuje i jako
společníka k posezení s přáteli.
Dark red colour, from fine to flower
aroma and velvety tenderness taste
of this wine is perfect combination
with meal from pasta and of course of
chicken. For its levity and toothsome
is this wine predestined as a partner
for meetings with friends.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES
Vinařství Čech, Tvrdonice
Dornfelder
zemské / country wine – suché / dry

0,75 l 239 Kč

Intenzivní vůně čerstvého máku s
nádechem drobného lesního ovoce.
Extraktivní, hladká chuť s projevy
hořké čokolády a višňového kompotu. Středně dlouhá dochuť s jemným
tříslem.
Intense aromas of fresh poppy with
a hint of small forest fruits. Lusciously smooth taste with expressions of bitter chocolate and cherry
compote. Medium length finish with
fine tannin.

Moravíno Valtice
Merlot
0,75 l 359 Kč
pozdní sběr / late harvest – suché / dry
Inspirující vůně sušených švestek
a brusinek je v chuti podpořena
strukturou čerstvě mletých kávových
zrnek, příjemnými kyselinami a tóny
transformovaného peckového ovoce
s elegantní elagotaninovou dochutí.
Inspiring aromas of dried plums and
cranberreis are supported in taste
by fresh ground coffee, pleasant
acids and tones of transformed
stone fruit with elegant elagotannins
in the aftertaste.

ARGENTINA
Malbec 505 Casarena

0,75 l 379 Kč

mendoza – suché / dry
Elegantní víno s ovocitým nádechem
a fialovo červenou barvou. Vůně je
intenzivní s tóny svěžího červeného
ovoce. Na patře působí plně, lehce
nasládle s jemnými, zakulacenými
taniny a dlouhou dochutí.
Elegant wine with fruity, violet
reddish color. The nose opens its
intense tones of fresh red fruits. The
palate feels full-bodied yet slightly
sweetish with soft well rounded
tannins and long persistence.

Speciální vína
Ledové víno – vyrábí se z moštu získaného lisováním zmrzlých hroznů, kdy voda v hroznech zůstává ve formě krystalků v lisu a z lisu vytéká mošt s vysokým obsahem cukru; po
prokvašení mají vína vysoký obsah zbytkového cukru, tudíž
jsou sladké a extraktivní; sběr při teplotě minimálně -7 °C
a nižší. Cukernatost moštu je nejméně 27° ČMN.
Slámové víno – vyrábí se na stejném principu jako ledové
víno. Snížení obsahu vody v moštu se však dociluje sušením
hroznů na slaměné podestýlce; po vyschnutí se hrozny lisují
a mošt s vysokým obsahem cukru se nechá kvasit; cukernatost moštu je nejméně 27° ČMN.

1°ČMN udává množství 1 kg hroznového cukru na 100 litrů
moštu, měřeno hustoměrem (např. 19°ČMN udává množství
19kg cukru na 100 litrech moštu.)
Doslazením se smí zvýšit cukernatost maximálně
o 4,2°ČMN.

Všechna uvedená vína obsahují alergen č. 12 oxid siřičitý a siřičitany.
All of the above wines contain allergen No. 12 sulfur dioxide and sulphites.

