
Ponuka vín 
(Wine card) 

 

Karpatská perla Rizling rýnsky    0,75l  17,00€ 

biele Suchý vrch 2016 *Ovocné a medové tóny so stopou lipového kvetu 

charakterizujú „rynáky“ z tejto polohy*    

  

Karpatská perla Devín       0,75l  17,00€ 

biele Suchý vrch 2016 *Víno má jemnú žlto zelenú farbu, vo vôni dominujú tóny 

bielej ruže a ovocia liči* 

 

Karpatská perla Pinot Gris      0,75l  18,00€ 

biele suché 2015 *Svetlej medenej farby s typickou odrodovou vôňou maslovej 

hrušky, piškótové tóny a plnú zamatovú chuť nadobudlo použitím tradičných 

metód batonáže a dlhodobého zrenia sur-liie v dubových sudoch*  

 

Karpatská perla Pinot Noir      0,75l  24,00€ 

červené suché 2013 *Nádherné víno s jemnou tehlovočervenou farbou, elegantnou 

vôňou, krásnou štruktúrou a jemnými púdrovými tanínmi. Víno s petenciálom 

niekoľkoročného nazrievania vo fľaši zrelo 8 mesiacov v dubových barikových 

sudoch *  

 

Pavelka Dunaj        0,75l  20,00€ 

červené suché 2017 *Víno zaujme purpurovou farbou s nádherným okrajom. Vo 

vôni cítime plody čiernej bazy a čučoriedky. Na pozadí s jemným náznakom 

griotky. Má výraznú, plnú ovocnú chuť po višniach a čerešniach v čokoláde, 

ktorú dopĺňajú vyzreté sladké taníny. Svoju harmonickosť získalo zrením vo 

veľkých drevených sudoch * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jagnet André       0,75l  12,00€ 

Červené suché víno 2013 *Víno má nádhernú granátovo červenú 

farbu.Intenzívnym ovocným prejavom okúzli nie len vôňa plná 

kôstkového ovocia, ale aj chuť – po 18 mesačnom zrení v dubových sudoch* 

 

 

Chowanjec Krajčírovič Alibernet     0,75l  15,00€ 

Rosé polosladké víno 2016*Navodzuje atmosféru plnosti a vôňa pripomína 

lesné plody malín a čučoriedok, chuť je intenzívna, šťavnatá, ovocná, sladká, 

víno je v duchu romantika. Odporúčame na chvíle plné fantázie*. 

  

Retro Rizling rýnsky       0,75l  25,00€ 

Ročník 2014*Víno žiari nádhernou zlatožltou farbou. Vo vôni sa nesú barikové 

tóny so záverom ananásu a karamelu. V závere sa objavujú lipové tóny* 

 

Retro Rulandské šedé      0,75l  18,00€ 

Ročník 2014 *Víno má jasnožltú farbu s jemným zelenkavým nádychom. V chuti 

cítiť príjemné tóny hrušiek a karamelu. V chuti je svieže, harmonické s ovocným 

dozvukom*.  

 

Hubert club Brut akostné šumivé víno    0,75l  8,00€ 

Prosecco casa coller doc extra dry    0,75l  14,00€ 

Villa víno Rača Frankovka     0,1l  0,80€  

Villa víno Rača Veltlín zelený     0,1l  0,80€  

 

K vínku na zahryznutie :  

*arašidy, kešu oriešky, pistácie, pražené mandle, DRU tyčinky, Slovakia chips * 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


