
DOMÁCÍ VÍNO Z RODINNÉHO VINA ŘSTVÍ KUBÍK 
 

 0,25l 
 

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 40,- 
CHARDONNAY 40,- 
MODRÝ PORTUGAL 40,- 
MERLOT 40,- 

 
 

BÍLÁ VÍNA RO ČNÍKOVÁ 
 
 0,75l 
 

TRAMÍN ČERVENÝ  180,- 
2012 
JAKOSTNÍ 
/SUCHÉ/ 
Víno zlatožluté barvy, ve vůni s tóny koření a květu růže. Chuť je ovlivněna 
vůní, suchá a harmonická. 
 

SAUVIGNON  180,- 
2011/2012 
JAKOSTNÍ 
/SUCHÉ/ 
Víno zelenkavě žluté barvy, ve vůni s tóny angreštu a květu kopřivy. Chuť 
je suchá a ovocná. 
 

BÍLÁ VÍNA PRÉMIOVÁ 
 

AURELIUS   „tip sommeliera“ 490,- 

2012   
POZDNÍ SBĚR 
/POLOSUCHÉ/ 
Víno zlatavé barvy, ve vůni s tóny lipového květu a tropického ovoce, chuť 
je ovocně plná s jemnou kyselinkou. 

 
RULANDSKÉ ŠEDÉ 290,-  
2012  
POZDNÍ SBĚR 
/POLOSUCHÉ/ 
Víno zlatavé barvy, ve vůni s tóny pomerančové kůry, žlutého melounu, 
chuť je plná a šťavnatě ovocná. Diplom Valtické vinné trhy 2013. 



CHARDONNAY  290,- 
2012  
POZDNÍ SBĚR 
/POLOSUCHÉ/ 
Víno zlatavé barvy, ve výrazné vůni najdete tóny banánu, broskve a 
citrusových plodů, chuť je bohatá, šťavnatá a harmonická. 

 
PÁLAVA  310,- 
2012  
VÝBĚR Z HROZNŮ 
/POLOSLADKÉ/ 
Víno zlatavé barvy, ve vůni najdete tóny zralého banánu a květu růže. 
Chuť je polosladká, líbivě ovocná. 

 
RŮŽOVÁ VÍNA 

 
ZWEIGELTREBE ROSÉ 220,- 
2012 
KABINETNÍ 
/SUCHÉ/ 
Víno svěží růžové barvy, ve vůni s tóny jahod a malin. Chuť je svěží, 
ovocná a pobízí k dalšímu napití. 

 
ČERVENÁ VÍNA RO ČNÍKOVÁ 

 
RULANDSKÉ MODRÉ 180,- 
2011 
JAKOSTNÍ 
/SUCHÉ/ 
Víno temně rubínové barvy, ve vůni s jemnými tóny červeného peckového 
ovoce, chuť je harmonická, ovocná a jemná. 
 

CABERNET SAUVIGNON 180,- 
2011 
JAKOSTNÍ 
/SUCHÉ/ 
Víno temně rudé barvy, ve vůni s tóny černého rybízu a borůvčí, chuť je 
plná, ovlivněná vůní, harmonická a kulatá. 
 

 
 
 
 
 



ČERVENÁ VÍNA PRÉMIOVÁ 
 

FRANKOVKA 290,-  
2011 
POZDNÍ SBĚR 
/SUCHÉ/ 
Víno rubínové barvy s fialovými záblesky, ve vůni s tóny zralých višní a 
trošky koření, chuť je plná, ovocná s velmi  jemnými tříslovinami. Vítěz 
kategorie červené víno – oblast Velkopavlovická – Národní soutěž vín 
2012. 
 

ZWEIGELTREBE  290,- 
2011  
VÝBĚR Z HROZNŮ 
/SUCHÉ/ 
Víno temně granátové barvy, ve vůni s tóny červeného peckového ovoce, 
vanilky a kávy. Chuť je ovlivněná vůní a zráním v sudech, plná a ovocná. 
Diplom Valtické vinné trhy 2013. 
 

MERLOT 320,- 
2011  
VÝBĚR Z HROZNŮ, BARRIQUE 
/SUCHÉ/ 
Víno temně rudé barvy, v silné vůni najdete ostružiny, koření, stopu 
aroma kávy a vanilku. Chuť je plná, ovocně vanilková a hladká. Zlatá 
medaile Valtické vinné trhy 2013. 
 

 
 

VŠECHNA VÍNA Z VINNÉ KARTY JE MOŽNO 
ZAKOUPIT I S SEBOU! 


