
KARTA
Vínna

Spýtaj sa hostinského 
na jeho víno, bude to určite to najlepšie.

Francúzske príslovie



Biele vína
WHITE WINES

Minerálne vína
Mineral wines

0,75l Veltlínske zelené, akostné odrodové/quality wine                           21,00 €
Pavelka a syn, suché/dry
Malokarpatská  vinohradnícka oblasť, Pezinok

Víno s jemnou vôňou medových plástov, podfarbené podmanivými tónmi kvetov ľalie a jemného 
muškátu. Chuť vína je jemne ovocná, pripomínajúca plody liči a zrelú hrušku, s nežnými 
kyselinami a dochuťou obohatenou o vyzývavú mandľovú plnosť. 

0,75l Rizling rýnsky, neskorý zber / late harvest                                         18,00 €
Chowaniec & Krajčírovič, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Sv. Jur

Rizling rýnsky je víno kráľov s nemeckým pôvodom. Má sviežu arómu s ľahkými tónmi broskýň 
a lipového kvetu. Jemné kyseliny sú v chuti doplnené tónmi agátového medu. Vyzrievaním 
vznikajú orieškové a korenisté tóny.

0,75l Pinot blanc, akostné odrodové / quality wine                                   20,00 €
Skovajsa, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok

Víno má žlto zelenkavú farbu, vôňa má odrodový charakter, kde prevládajú kvetinovo ovocné tóny, 
v závere s mladou chlebovinkou. Harmonická chuť je jemne pikantná, má minerálny charakter 
a dochuť je podporená jemným zvyškovým cukrom.

0,75l Radošínsky Klevner (Pinot gris), neskorý zber / late harvest       20,00 €
Pivnica Radošina, suché/dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Radošina

Vynikajúca odroda s vôňou lúčnych kvetov, včelých plástov a hrušiek. V chuti je plné s medovými 
tónmi a štipkou orientálneho korenia. Harmonické kyseliny sa zrením dopĺňajú chlebovinovou 
chuťou. Víno má v gastronómii široké využitie, lebo neprekrýva typický charakter jedla, 
ale príjemne ho dopĺňa.

0,75l Chardonnay, výber z hrozna / selection of grape                              20,00 €
Pavelka a syn, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok

Má príjemnú žltozelenú farbu. V jeho bohatej ovocnej aróme dominuje ananás, banán a jemné 
orieškové tóny. Chuť je plná, korenistá s príjemnými kyselinkami, ktoré umocňujú eleganciu tohto 
vína.

0,75l Cuvée Cuore blanc, výber z hrozna / selection of grapes               27,00 €
Pavelka a syn, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok

Víno má zlato žltú farbu sýtejšieho odtieňa. Vôňa kombinuje tóny sušených marhúľ, medových 
plástov, prezretú hrušku a elegantné tóny dubového dreva najmä vanilku a kokos. Šťavnatá chuť 
má výraznú štruktúru, ktorá je podporená decentnou korenistosťou a ušľachtilými tanínmi. Cuvée 
vzniklo asamblážou odrôd Chardonnay, Rulandské šedé, Rulandské biele a vyzrievalo 8 mesiacov 
v dubových sudoch na vlastných kvasinkách.

0,75l Sauvignon blanc, neskorý zber / late harvest                                    17,00 €
Vins Winery, suché/dry
Malokarpatská  vinohradnícka oblasť, Vinosady

Pestrá zmes vône žihľavy, listov čiernej ríbezle a bazy je podporená pikantnou kyselinkou s jemne 
mandľovou dochuťou.

0,75l Muller �urgau, akostné odrodové / quality wine                           18,00 €
Juraj Zápražný, suché/dry
Malokarpatská  vinohradnícka oblasť, Vinosady

Víno má iskrivú zelenožltú farbu a ovocnú vôňu. V chuti dominuje čerstvo odtrhnuté letné jablko 
so šťavnatými kyselinami. Odrodu prezradí jemná korenistosť.

Burgundské vína
Burgundy wines

Aromatické vína   
Aromatic wines



0,75l Devín Terroir, akostné odrodové / quality wine                               20,00 €
Víno Nichta, suché/dry
Nitrianska  vinohradnícka oblasť, Čajkov

Slamovo zelenkavý vzhľad. Čarovná vôňa kvitnúcej jablone a bielych ruží. Podvedome sa pridáva 
kandizovaná pomarančová kôra a lístky medovky lekárskej. Hladká a pokojná chuť s jemnou 
kyselinkou a sviežim, korenistým záverom.

0,75l Noria, neskorý zber / late harvest                                                         22,00 €
Chateau Rúbaň, polosuché/semidry
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Rúbaň

Víno má iskrivú žltozelenú farbu. Výrazná odrodová voňa je plná lúčnych kvetov, čerstvého 
citrusového ovocia a vinohradníckych broskýň. Chuť je dlhá, bohatá na ovocné kyseliny, ktoré sú
v rovnováhe so zvyškovým cukrom. Dochuť v spojení s alkoholom a zvyškovým cukrom 
zanecháva v ústach svieži pocit plný ovocia.

0,75l Tramín červený Fusion, akostné odrodové / quality wine              18,00 €
Víno Nichta, polosuché/semidry
Nitrianska  vinohradnícka oblasť, Čajkov

Víno má príjemnú sviežu žlto-zelenkastú farbu. Vo vôni dominuje marhuľovo-medová aróma, 
ktorú dopĺňajú rozkvitnuté biele ruže. V chuti sú jemné kyselinky vyvážené cukrom s korenistou 
dochuťou, ktorá dotvára plnosť tohto vína.

0,75l Pálava, akostné odrodové / quality wine                                             20,00 €
Karpatská perla, polosladké/semisweet
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvicet

Hrozno z odrody Pálava zo sprašového podložia na Suchom vrchu bolo ručne zberané. Víno 
zlatožltej farby s prekrásnou vôňou rozkvitnutých kvetov a lúčneho medu s vanilkou v pozadí. 
Elegantná chuť žltého melóna, mandarínok a iného tropického ovocia. Plná, harmonická a dlhá 
dochuť.

0,75l Aurélius, cibébový výber / botrytised wine                                        22,00 €
Karpatská perla, sladké/sweet
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice

Víno jantárovej farby s vysokou viskozitou. Buket pripomína vôňu sušeného ovocia, fíg a medu. 
Plná ovocná chuť je podporená šťavnatými kyselinami. Sladká dochuť so štipkou pikantnosti je 
nekonečná.

0,75l Cabernet Sauvignon rosé, akostné odrodové / quality wine         20,00 €
Mrva & Stanko, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Trnava

Víno iskrivo ružovej farby, výrazne ovocnej príťažlivej vône sladkého ovocia, najmä lesných jahôd 
a malín. Chuť vína je šťavnato ovocná s ríbezľovo-žihľavovým lemom, harmonickou štruktúrou 
kyselín, celkovou eleganciou a dlhým doznievaním.

Ružové vína
ROSÉ WINES

Dezertné vína
DESERT WINES

0,75l Frankovka modrá Terroir, akostné odrodové / quality wine         18,00 €
Víno Nichta, suché/dry
Nitrianska  vinohradnícka oblasť, Čajkov

Príjemná slivkovo-škoricová aróma typická pre Frankovku modrú. Chuť je vláčna, s pevným 
tanínom, sladkou ovocnosťou a jemnou stopou korenia.

Červené vína
RED WINES



Ťažšie, plné vína  
Heavier, full-bodied wines 

0,75l Dunaj, výber z hrozna / selection of grapes                                        22,00 €
Juraj Zápražný, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Vinosady

Okúzľujúca vôňa čučoriedok a moruše je sprevádzaná šťavnatosťou černíc a ostružin. Chuť vína
je koncentrovaná, plná kôstkového ovocia, borievok a černíc. Dochuť sa nesie v znamení čokolády 
a sladkých tanínov.

0,75l Radošínsky Klevner, výber z hrozna / selection of grapes              23,00 €
Pivnica Radošina, suché/dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Radošina

Víno s dominantným podielom odrody Pinot noir doplnené odrodami Dunaj a Alibernet. 
Rubínová farba s vôňou kôstkového ovocia. Vyzrievanie v drevených sudoch mu dodáva plnosť 
a jemnú čokoládovo tanínovú dochuť.

0,75l Petit Merle – Merlot Oaked, akostné odrodové / quality wine     25,00 €
Repa Winery, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice

Intenzívna ovocná vôňa drobného čierneho bobuľového ovocia, ostružín sú doplnené aj o vnem 
sladkého drievka a čokolády. Farba je rubínovo červená s granátovým odleskom. Chuť je pikantná, 
šťavnatá a korenistá s veľmi pevnými tanínmi a trieslovinou.

0,75l Cabernet Sauvignon, neskorý zber / late harvest                             20,00 €
Mrva & Stanko, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Trnava

Víno rubínovo granátovej farby jemného odtieňa, s príťažlivou ovocnou vôňou, najmä tónmi cassis 
a čierneho bobuľového ovocia a decentnou korenistosťou. Chuť vína je odrodovo ovocná, s 
lahodnými tónmi čiernych ríbezlí a grafitu, podporená harmonickou štruktúrou kyselín a tanínov.

0,75l Alibernet, neskorý zber / late harvest                                                  18,00 €
Chowaniec & Krajčírovič, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Sv. Jur

Víno je karmínovo červenej farby pripomínajúce prezreté čierne višne. V dlhej a plnej chuti 
nájdeme horkú čokoládu, tmavé lesné bobuľoviny, doplnené príjemným trieslom.

0,75l Paves Cuvée, výber z hrozna/selection of grapest                            35,00 €
Pavelka a syn, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok

Víno temnej rubínovo-červenej čírej farby so svetlejším okrajom. Vôňa vína je plnšia a intenzívna 
po prezretých tmavých lesných plodoch, ktoré postupne ustupujú barikovým nuansám vanilky 
a dymu. Chuť vína je oblá, telnatá so sladkastými tanínmi a stále výraznejšími barikovými tónmi. 
Dochuť vína je perzistentná, škoricová. Cuvée je vyrobené z odrôd Cabernet Sauvignon, Frankovka 
modrá a Neronet.

0,75l Hubert L´Original Brut                                                                            15,00 €
J.E. Hubert, suché/dry
Sereď, Slovensko/Slovakia

Sekt tradičnej, výnimočnej kvality. Umenie vinárskych majstrov pri zostavovaní skvelých cuvée 
z vybraných vín spolu s dlhým časom zrenia vo fľašiach sa v ňom snúbia v sekt jedinečných 
charakteristík. Neutíchajúce jemné perlenie, decentná biskvitová vôňa a delikátna chuť 
sú nedostižnými prednosťami tohoto moku.

0,75l Hubert De Luxe Doux                                                                              15,00 €
J.E. Hubert, sladké/sweet
Sereď, Slovensko/Slovakia

Svieža žltá farba, aromatická vôňa, muškátový buket a lahodná sladká chuť. Jeho chuť 
je absolútne ikonická a predstavuje prienik toho najlepšieho z tradície a inovácií. Pripravuje 
sa metódou asti  a je zložené z aromatických odrôd bielych vín Iršai Oliver, Muškát Ottonel 
a Moravský muškát.

0,75l Prosecco Brut D.O.C.                                                                               22,00 €
Col Sandago, suché/dry
Veneto, Taliansko/Italy

Nádherná a intenzívna vôňa lúčnych kvetov a žltého ovocia, hrušiek Williams, ale aj tropického 
ovocia. Chuť je osviežujúca, šťavnatá a pritom lahodná. Sekt má krásne, dlhotrvajúce perlenie.

O aktuálnom ročníku vína Vás bude na vyžiadanie informovať obsluha.
Ponuku vín garantujeme do vyčerpania zásob, vyhradzujeme si zmenu prívlastku vín.

Ceny sú vrátane 20 % DPH.

Šumivé vína
SPARKLING WINES

0,10l Prosecco Delizioso Frizzante                                                                     3,00 €
Parol Vini, suché/dry
Veneto, Taliansko/Italy



 Niečo pre zvedavých a tých 
čo sa chcú niečo dozvedieť

Viete ako sa rozdeľujú 
akostné prívlastkové vína?

Pokiaľ patríte k milovníkom dobrého vína, ktorí miernymi 
dúškami osviežujú svoje telo a dušu, iste sa tiež snažíte 
preniknúť do krásneho sveta vína. Nemusíte však byť priamo 
profesionálnym sommeliérom, ale nahliadnuť občas do 
vinárskeho slovníka a zorientovať sa v základných vinárskych 
pojmoch, isto nemusí byť na škodu. Predovšetkým, pokiaľ sa 
stretne spoločnosť, a Vy vtedy môžete svoje znalosti ako sa 
patrí zúročiť a podeliť sa o ne zo svojimi priateľmi...

Aróma vína je súbor látok prírodného pôvodu pochádzajúcich z hrozna, ktoré sú obsiahnuté vo víne 
a ktoré je možné senzoricky zachytiť pri čuchovej a chuťovej skúške.
Barrique dubový sud o veľkosti 225 l používaný pôvodne vo francúzskom vinárskom regióne 
Bordeaux ku zreniu červených vín. Dnes rozšírený po celom svete ku zreniu vín s typickou vôňou 
a chuťou.
Buket vína je súhrn vôní vzniknutých pri ležaní vína v sudoch a fľašiach.
Cibéba je zaschnutá bobuľa hrozna, často napadnutá ušľachtilou pliesňou Botrytis cinerea. Cibéby 
sú významnou surovinou pre výrobu tokajských a iných sladkých vín.
Cuvée je víno pre ktorého výrobu boli použité dve alebo viac odrôd alebo ročníkov. 
Dekantácia je oddelenie čistého vína vo fľaši od usadeného depotu (usadeniny vo fľaši) preliatím 
do karafy alebo inej nádoby.
Dochuť vína je súbor tónov chuti, ktorá vystúpi až na záver celkového chuťového vnemu a ktoré 
môžu byť odlišné od vnemov počiatočných.
Dlhé víno je víno v chuti plné, telnaté a teda extraktívne. Chuťový dojem pretrváva v ústach dlho 
po prehltnutí.
Guľaté víno je víno s dostatočnou plnosťou, ktorá je prejavom vyššieho obsahu alkoholu, extraktu 
a úmerných kyselín, sa javí ako veľmi vyrovnané vo všetkých zložkách a pritom žiadna nevyniká. 
Harmonické víno je víno obsahujúce všetky dôležité zložky, hlavne kyseliny, triesloviny a cukry
 v správnom, harmonicky zladenom pomere.
Karafa je sklenená nádoba baňatého tvaru zo zúženým hrdlom, niekedy máva sklenenú zátku. 
Slúži k dekantovaniu starších ročníkov červených a bielych vín.
Panenské víno / Panenská úroda
Víno z prvej úrody vínnej révy, spravidla zbieraného v štvrtom roku po výsadbe.
Predikátne víno je víno s prívlastkom: kabinetné víno, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový 
výber, ľadové, slamové a výber z cibéb.
Vinný kameň vzniká reakciou kyseliny vinnej s draslíkom alebo sodíkom. Vyzráža sa behom kvasenia 
muštu a pokračuje vo víne. Môže sa vyzrážať aj v nafľašovanom víne, čo nieje na závadu.
Zvyškový cukor je cukor, ktorý neprekvasil a zostal vo víne. Podľa množstva zvyškového cukru 
sa rozoznáva víno suché, polosuché, polosladké a sladké.

Kabinetné – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM.
Neskorý zber – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM.
Výber z hrozna – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM, ktoré 
sa získazo starostlivo vyberaných strapcov.
Bobuľový výber – vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne 
odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM.
Hrozienkový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou 
najmenej 28 °NM.
Cibébový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom 
vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM.
Ľadové víno - vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote mínus 7 °C a nižšej a hrozno zostalo 
počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM.
Slamové víno – vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované 
na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach minimálne tri mesiace
 a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM.
Minerálne víno – je víno, ktoré má chuť po minerálnych prvkoch. Mineralita je ovplyvnená 
podložím a pôdou, na ktorej rastie vinič.


