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VINNÝ lIst

Uvedené ceny jsou včetně DPH.



VÍNA Z JIŽNÍ AMERIKYVINNÉ SKLEPY LECHOVICE

PřÍVLAStKOVá VÍNA bÍLá, 0,75 L

MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO RůŽOVÉ, 0,75 L
Zweigeltrebe rosé 
Výrazné ovocné aroma jahod a malin.
Dobře sladěná, lehcé ovocná chuť.

MORAVSKá ZEMSKá VÍNA bÍLá, 0,75 L

Pálava výběr z hroznů 
Výrazná květinová chuť s nádechem citrusů, růží, skořice a vanilky.
Plná chuť, jemně kořenitá s vyšším obsahem zbytkového cukru.

Rulandské šedé pozdní sběr  
Víno zlatožluté barvy, s nádhernou ovocnou vůní. V chuti hebké, 
harmonické, plné, s příjemným zbytkem cukru a dlouhou dochutí.

Chardonnay  
Vůně akátu a žlutého ovoce s medovými tóny. Plná tělnatá chuť s delší dochutí.

Rulandské šedé 
Ovocné aroma s náznakem chlebovinky a medu.
Vláčná chuť, příjemná dlouhá dochuť.

Sauvignon
Vůně černého rybízu, angreštu, kopřiv.
Plná chuť s minerálními tóny a jemnou kyselinkou.

Tramín červený
Aroma čajové růže, citrusů a skořice.
Kořenitá chuť s nižší kyselinkou.

390,-

290,-

220,-

Suchost / sladkost u každé láhve závisí na ročníku, neváhejte se informovat u obsluhy.

MORAVSKá ZEMSKá VÍNA ČERVENá, 0,75 L
Cabernet Sauvignon
Aroma i chuť připomínající černý rybíz.

Rulandské modré
Aroma ostružin, černých třešní a hořkých mandlí.
Ovocná chuť s jemnou tříslovinou.

220,-

220,-

PřÍVLAStKOVá VÍNA ČERVENá, 0,75 L
Modrý Portugal pozdní sběr
Květinové a lehce ovocné aroma.
Lehká, harmonická ovocná chuť s jemnou tříslovinou.

Zweigeltrebe výběr z hroznů
Ovocně kořenité aroma s nádechem ostružin, višní a lesního ovoce.
Sametová chuť sušeného ovoce s příjemnou tříslovinou.

290,-

390,-

VINAřStVÍ fAMILIA SCHROEdER, 0,75 L

Chardonnay
Bílé, suché.
Intenzivní víno s osvěžujícími citrusovými tóny a lehkým dotekem vanilky.
Vůně citrusů se harmonicky snoubí s květinovými tóny a příjemnou kyselinkou.

Malbec Rosé
Růžové, polosuché.
Lehké, osvěžující, jiskrně růžové se sofistikovanou vůní kombinující broskve, med 
a čerstvě utržené jahody... Zkrátka to pravé víno pro romantickou večeři ve dvou.
Má vyváženou kyselinku a příjemnou ovocnou chuť.

Malbec
Červené, suché.
Vyznačuje se temně červenou barvou přecházející do fialova a vůní plnou zralých 
višní a divokých třešní. V ústech vyvolává příjemný pocit svojí strukturovaností
a překvapivě plným tělem s vyšším obsahem alkoholu.

390,-

390,-

390,-

Argentina

VINAřStVÍ SANtA EMA, 0,75 L
Moscato
Bílé, polosladké.
Aromatické víno zlatožluté barvy nabité šťavnatými tóny sladkého exotického
ovoce, s vůní broskví a meruněk. Skvěle se hodí k dezertům, ovocným salátům
a pro všechny milovníky přirozeně sladkých vín.

Sauvignon Blanc
Bílé, suché.
Sauvignon Blanc z údolí Maipo je svěží a překvapivě šťavnatý,
má intenzivní aroma citrusových plodů a zelených jablek,
v chuti najdeme tóny tropického ovoce.

Carmenére
Červené, suché.
Mladé, přesto však elegantní víno ze 100% odrůdy Carmenére.
Překvapí vás intenzivním borůvkovým aroma s kouřovým nádechem
a šťavnatou ovocitou chutí.

Merlot
Červené, polosuché.
Příjemné a lehce pitelné víno s dotekem zrání v sudu, kterému vděčí
za vyváženou a jemnou chuť, připomínající švestky a sušené třešně.

290,-

290,-

290,-

290,-

Chile

Všechna uvedená vína obsahují alergen č. 12 (oxid siřičitý a siřičitany).

220,-

220,-

220,-

220,-


