
Aperitivy

0,1l Campari 60Kč

Brandy

0,04l Metaxa ***** 70Kč

Likéry

0,04l Jelzin - dle nabídky 40Kč
0,04l Curacao Blue 45Kč
0,04l Malibu 50Kč
0,04l Bailey´s 60Kč
0,04l Becherovka, lemond 40Kč
0,04l Fernet stock, citrus 40Kč
0,04l Jägermeister 65Kč
0,04l Božkov Peprmint 40Kč

Gin

0,04l Beefeater 55Kč

Destiláty

0,04l Slivovice Jelínek bílá 55Kč
0,04l Slivovice Jelínek zlatá 60Kč
0,04l Tequila Sierra Gold 70Kč
0,04l Finlandia vodka 55Kč
0,04l Rum 40Kč
0,04l Cpt. Morgen 60Kč
0,04l Republica 70Kč
0,04l Havana Club 60Kč
0,04l Bacardi 60Kč
0,04l Zacapa 23 120Kč
0,04l Diplomatico 120Kč

Whisky

0,04l Jameson 65Kč
0,04l Tullamore Dew 70Kč
0,04l Jack Daniels Honey 70Kč
0,04l Chivas Regal 120Kč

Nápojový lístek
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0,2l Bílé - Veltlínské Zelené, Müller Thurgau 55Kč
0,2l Červené - Modrý Portugal, Zweigeltrebe 55Kč

0,75l Prosecco 250Kč
0,75l Bohemia sekt - dle nabídky 250Kč

0,2l Coca Cola, Coca Cola Zero 30Kč
0,2l Fanta 30Kč
0,2l Sprite 30Kč
0,2l Kinley Tonic, Kinley Ginger Ale 30Kč
0,2l Cappy - dle nabídky 30Kč
0,2l Fuze Tea - dle nabídky 30Kč
0,25l Bonaqua 25Kč
0,5l Bonaqua - plast 30Kč
0,2l Energetický nápoj 60Kč

0,4l Kofola 29Kč

Pivo dle aktuální nabídky

0,5l Lobkowicz 12° 35Kč
0,3l Lobkowicz 12° 27Kč
0,5l Lobkowicz 10° 30Kč
0,3l Lobkowicz 10° 22Kč
0,5l Pilsner Urquell 40Kč
0,3l Pilsner Urquell 32Kč
0,5l Nealkoholické lahvové 35Kč

Káva turecká 35Kč
Espresso 40Kč
Cappuccino 45Kč
Latte 60Kč
Káva vídeňská 60Kč
Čaj - dle nabídky 35Kč

0,2l Svařené víno 60Kč
0,2l Grog 50Kč

Rozlévaná vína

Šumivá vína

Nealkoholické nápoje

Točená limonáda

Teplé nápoje
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0,75 l ….. 320,-

PÁLAVA

0,75 l ….. 320,-

0,75 l ….. 320,-

Harmonická bohatá chuť s medovým koncem a příjemnou kyselinkou.

RULANDSKÉ ŠEDÉ
jakostní víno s přívlastkem, polosuché bílé

Vinařská podoblast slovácká
Víno zlaté barvy s bohatou kořenitou vůní a tóny květin. Chuť vína je plná,
harmonická, jemně minerální s dlouhou dochutí.

Vinný lístek

výběr z hroznů, polosladké bílé

Velkopavlovická podoblast
Víno zlatavé barvy, bohatá kořenitá vůně s tóny limetkové kůry a koření.

Vinařství
Hřiba & Robek

Vhodné je podávat k sýrům s modrou plísní a dezertům.

ZWEIGELTREBE
kabinetní víno, suché červené

Velkopavlovická podoblast
Víno jemně rubínové barvy. Lehká nevtíravá vůně připomínající kompotované
třešně. Chuť sametová po bobulovém ovoci s velmi jemnou kyselinkou.
Lze kombinovat s různými druhy pečeného masa.
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0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 270,-

Víno typicky světle zelenožluté barvy. Vůně je odrůdová s
charakteristickými tóny lipového květu a náznakem medovosti.
Chuti dominuje svěží kyselinka.
Vhodné zejména k tučnějším pokrmům

Vinný sklep
Sovín

CHARDONNAY
Pozdní sběr, suché bílé

Slovácká podoblast
Barva vína je žlutozelená se zelenkavými odlesky,
vůně ovocná s jemným nádechem po kvasnicích. Chuť plná po citrusovém
ovoci s jemným nádechem kvasnic.
Doporučujeme k měkkým sýrům nebo játrovým paštikám.

TRAMÍN
Pozdní sběr s přívlastkem, polosuché

Slovácká podoblast
Vůně vína kořenitá, typicky květinová s tóny po pomerančích.
V chuti plné tělnaté víno s jemnou chutí po jasmínu.Barva vína zlatožlutá.
Doporučujeme k drůbežímu masu nebo husím játrům.

RYZLINK RÝNSKÝ
Pozdní sběr s přívlastkem, suché bílé
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0,75 l ….. 190,-

0,75 l ….. 190,-

0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 150,-

Vinný sklep
Sovín

RULANDSKÉ ŠEDÉ
Moravské zemské víno - polosuché

a svěží kyselinkou.
Víno je vhodné k různým úpravám kuřecího masa a
k polotvrdým sýrům.

V chuti plné komplexní víno do hruškového kompotu s jemným nástinem
meruněk.Vhodné k tučným tvrdým sýrům či bílému masu.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Moravské zemské víno - polosuché

Chuť je plná, harmonická, mírně kořenitá s příjemnou hořčičnou

Vůně vína je svěží, ovocitá s jemným nádechem po hruškách.

Vinný sklep
Augustiánský

RULANDSKÉ BÍLÉ
Pozdní sběr, bílé polosladké

Slovácká podoblast
Plné, extraktivní víno s paletou harmonických vůní lískového oříšku,
mandle až vanilky a chlebovinky.Doporučujeme k uzeným rybám,
k pečením nebo k sýrům s ušlechtilou plísní.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Moravské zemské víno - polosuché

Vyvážené, plné víno s kořenitým tónem a příjemnou kyselinkou.
Doporučujeme k různým úpravám vepřového a hověhího masa či
obloženým mísám.

5



0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 150,-

0,75 l ….. 150,-

Vinný sklep
Augustiánský

FRANKOVKA
pozdní sběr, suché červené

Slovácká podoblast
Plné, extraktivní víno, s příjemnou tříslovinou a širokým spektrem vůní
lesních plodů, skořice, až po sladkou čokoládu.
Doporučujeme k hovězímu, zvěřině, kachně i huse, ke guláši a dlouho
zrajícím sýrům.

CABERNET SAUVIGNON
pozdní sběr, suché červené

Slovácká podoblast
Plné, mohutné víno s nezaměnitelnou typickou vůní i chutí černého
rybízu a ostružin.
Doporučujeme zejména k jehněčí pečeni, bifteku a krůtímu masu.

MODRÝ PORTUGAL
Moravské zemské víno, červené suché

Lehčí květnatý typ vína lahodné a sametové chuti s nižším

Doporučujeme ke zrajícím sýrům, k drůbežímu masu i těstovinám.
obsahem kyselin a tříslovin.

ZWEIGELTREBE
Moravské zemské víno, červené suché

Plné, výrazné víno s ovocnými tóny višní, třešní a dostatečnou
tříslovinou.
Doporčujeme k různým úpravám zvěřiny a vyzrálým sýrům.
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0,75 l ….. 190,-

0,75 l ….. 190,-

Habánské sklepy

0,75 l ….. 170,-

0,75 l ….. 170,-

Skvěle ladí se slanými předkrmy, s pokrmy z kuřecího masa a ryb.
Výborná kombinace s měkkými sýry.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
jakostní víno odrůdové - suché

Víno světle zelené až zelenožluté barvy.
Příjemná vůně lipového květu a bílého pepře.
Toto víno, se skvěle snoubí se zeleninovými saláty či
drůbežím masem. Výtečné je ke smažené rybě.

Barva vína je žlutozelená, vůně kořenitá až jemně pepřová.
Chuť příjemná, vytažená s jemnou kyselinkou.
Doporučujeme k drůbeži a sýrům.

MÜLLER THURGAU
jakostní víno odrůdové- suché

Jemná muškátová vůně s ovocnými odstíny.
Chuť je harmonická, svěží s pikantní kyselinkou.

Vinařství Žůrek

RULANDSKÉ ŠEDÉ
Jakostní víno odrůdové - polosuché

Barva vína je žlutozelená, vůně jemná s nádechem tropického ovoce.
Chuť plná, harmonická s příjemnou kyselinkou.
Doporučujeme k paštikám a zrajícím sýrům.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Jakostní víno odrůdové - suché
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Somelier Select

0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 190,-

RULANDSKÉ ŠEDÉ
Pozdní sběr - polosladké bílé

Oblast Morava
Víno s vůní tropického mixu ananasu, manga a vodního melounu.
Chuť je plná, s nádechem medu a mandarinek v závěru.
Doporučujeme k paštikám a zrajícím sýrům.

CHARDONNAY
Pozdní sběr - suché bílé

Oblast Morava
Výrazné aroma čerstvého tropického ovoce, banánů a manga.
Chuť vína je svěží, s pikantní kyselinkou a dotekem lískových
oříšků. V dochuti zajímavá kombinace bylinek a
žlutého melounu.
Doporučujeme k měkkým sýrům nebo játrovým paštikám.

TRAMÍN ČERVENÝ
Jakostní víno odrůdové - polosuché bílé

Oblast Morava
Expresivní a pro tuto odrůdu typické aroma bílých růží a
manga. Plnou a elegantní chuť doplňuje pikantní kořenitost
s tóny zralých banánů v závěru.
Doporučujeme k drůbežímu masu a paštikám.
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0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 270,-

0,75 l ….. 270,-

Vinařství Mutěnice

RYZLINK RÝNSKÝ
Pozdní sběr - suché bílé

Jiskrné víno vyrobené technologií řízeného kvašení s následným
zráním v dubových sudech. Komplexní plné a zároveň svěží
se silným projevem opečeného toustového chleba, vanilky a na másle
opražených lískových oříšků. Vhodně doplní sýrové fondue nebo
grilované vepřové.

RULANDSKÉ ŠEDÉ
Pozdní sběr - suché bílé

Víno světle zlatavé barvy s mosazným odleskem. Díky zrání vína
v dřevěných sudech je víno harmonické, plné, vyšší viskozity
s tóny pečené hrušky a akátového medu. Vhodně doplní

FRANKOVKA
Pozdní sběr - suché červené

Víno tmavé rubínové barvy s nachovými odstíny, které zrálo
v ležáckém dubovém sudu. Jeho víno je výrazně ovocná s
dominancí drobného peckového ovoce, červené papriky a exotického
koření. V chuti sladké taniny s kulatým tělem. Doporučuje se
podávat k pečenému jehněčímu či ke zvěřině.

hustší krémové polévky nebo bílé omáčky.

CABERNET SAUVIGNON
Pozdní sběr - suché červené

Víno granátové barvy s typickou vůní červeného rybízu,
exotického koření a tabáku. Chuť je ovocitá, měkká,
s příjemnou pikantní dochutí. Doporučujeme ke steakům, hovězímu
masu či k tvrdým sýrům.
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