
Vinný lístek / Wine List 
 

 

ŠUMIVÁ VÍNA / SPARKLING WINES 

Bohemia Sekt Demi sec   0,75                   250- 

Bohemia Sekt Brut    0,75                    250,- 

Prosecco Treviso Tonon  0,75                   290,-  

 
 

              ROZLÉVANÁ VÍNA – WINES BY THE GLASS 

Bílá vína – White wines 

Chardonnay IGT            Itálie       0,20                 30,- 

 

Muscatel   Maďarsko Polosladké       0,20                 30,- 
 

Červená vína – Red wines 

Cabernet Sauvignon Chile       0,20                30,- 
 

Merlot  polosladké         Itálie       0,20                30,- 
 

 

MORAVSKÁ OBLAST -  MORAVA WINE GROWING REGION  

BÍLÁ VÍNA - WHITE WINES 

Vinné sklepy Valtice      

Veltlínské zelené jakostní   0,75  150,- 
Víno má světlezelenou až lehce nažloutlou barvu. Vůně je muškátová až kořenitě 

mandlová. Chuť je lahodná, jemně plná, kořenitá s příjemnou hořčinkou. suché 

The wine is light green to yellowish in colour. Its fragrance is slightly muscatel to spicy 

almond. The taste is delicious, full-bodied, and spicy with a pleasant bitter taste. 

 

 

 

 



Vinařství Skoupil Velké Bílovice   

Tramín červený  jakostní   0,75  170,- 
Vůně ušlechtilá jemně květinová  s ovocnými tony, připomínající jižní ovoce. V chuti, 

plné, extraktivní, který vhodně doplňují harmonické kyseliny.  

This kind of wine has very noble light flora aroma with south fruit tones. The taste is 

full, extractive by harmonic acids. 

Vinařství Čech Tvrdonice       

Sauvignon   moravské zemské  0,75  170 ,- 
Čistě žlutavá barva se zlatavými odlesky. Buket po citrusových plodech, hruškách a 

broskvích. Na patře se pak krásně rozeznívají ovocné tóny patrné již ve vůni. Krásně je 

zakomponována kyselinka. 

Brilliant yellow colour with golden glitter, bouquete with citrus fruit, pear and peach 

notes beautifully reflected  on the palate in rich  fruity flavour with fine acidity. 

 

Vinařství Sedlák Velké Bílovice    

Rulandské šedé  moravské zemské  0,75  195,- 

Barva vína je světle zelená. Vůně začíná lehkou směsí tropického ovoce, postupně se 

objevuje čerstvá broskev a mladé bezinky. polosuché 

The color of the wine is light green. Aroma starts with a light mixture of tropical fruit, 

gradually emerging young fresh peach and elderberry. 

 

 

Nové Vinařství Drnholec    

Rýnský Ryzlink  emballage    0,75    210,- 
Víno má světle žlutou až nazlátlou barvu, aroma vína je typicky odrůdové s tóny 

přezrálých meruněk a cukrového melounu, chuti dominuje pikantní kyselinka, která 

předurčuje dlouhou perzistenci vína. polosuché 

The wine is light yellow to golden color, aromas of the wine is typically varietal with 

hints of ripe apricot and honeydew melon, spicy flavor is dominated by acidity, which 

determines the long persistence of wine. 

 

Vinařství M.Spěvák Velké Bílovice      

Chardonnay      pozdní sběr                    0,75         230,-           

http://www.skoupil.com/


Barva zlatá; vůně vanilky a zralého ananasu; chuť minerální, výrazně ovocná 

s nádechem lískových oříšků. polosladké 

Golden color, scent of vanilla and ripe pineapple, mineral flavor, very fruity with a hint 

of hazelnut. 

 

 

Naturvini Bavory – Patrik Staško      

Pálava   pozdní sběr        0,75         320,- 
Víno je plné, vláčné s dlouhotrvajícím odchodem.Charakter vína je podobný vínům 

Tramínu, ale kořenitá plnost bývá nižší. Aromatické látky jsou obohaceny o vanilkové 

tóny. Vzhledem k poněkud vyššímu obsahu kyselin než má Tramín, mívají vína Pálavy 

jemnější harmonii a jsou pro mnohé konzumenty přitažlivější. polosladké 

Full and round wine, supple and with a lingering finish.Wine has similar characteristics 

as Traminer but is usually less spicy. The aromatic substances are enriched with vanilla 

tones. It has a somewhat higher acidity content than Traminer. Wines made from the 

Pálava cultivar are also frequently smoother and more harmonious than Traminer 

which makes them attractive to drink.  

 
 

 

MORAVSKÁ OBLAST- MORAVA WINE GROWING REGION 

RŮŽOVÉ VÍNO - ROSÉ  WINE 

Vinařství Mádl Velké Bílovice     

Frankovka rosé  kabinet   0,75  230,- 
Příjemná ovocná vůně s tóny lesního ovoce. V chuti ovocné, lehce zakulacené 

a lahodné. Jednoduché, technologicky dobře vyrobené víno, které uspokojí širokou 

vrstvu konzumentů. Ideální k popíjení na letní terase. 

Pleasant fruity smell with tones of wood fruits. In the taste is fruity, lightly rounded 

and delicious. Simple trust, technological well made wine, which satisfyes wide layer of 

sonsumers. It is ideal to drink on summer terrace. 

 

                                   

 

 

MORAVSKÁ OBLAST- MORAVA WINE GROWING REGION 

ČERVENÁ VÍNA - RED  WINES 



 

Vinařství Skoupil Velké Bílovice    

Cabernet Sauvignon  jakostní     0,75         170,- 

Nejoblíbenější světové červené víno. Má intenzivní rudou barvu, typickou bylinně 

ovocnou vůni s tóny černého rybízu, fialek a cedrového dřeva. Chuť je mohutná, 

komplexní, zakulacená zráním vína v dubových sudech.  

The most popular red wine in the world. It has an intensive red colour, typical herbal-

fruity aroma with tones of black currant, violets, and cedarn wood. Its flavour is robust, 

comprehensive, rounded by maturing of the wine in oak casks. 

 

Vinařství Čech Tvrdonice       

Zweigeltrebe moravské zemské  0,75  180,- 
Granátová barva a ovocně kořenitá chuť nepostrádají vůně višní i jiného bobulového 

ovoce. Vína jsou rozdílné plnosti. Při usměrněné sklizni je plnost výraznější a třísloviny 

komplexnější, takže se dá docílit jemného a harmonického vína. suché 

Garnet colour with spicy-fruit palate, having a full nose of sour cherries and other 

berry fruit. Wines are of differing roundness. In controlled harvests they are more 

expressive with more complex tannins, giving the wine a smoothness and fine balance.  

 

 

Vinařství Krist Milotice     

Merlot   moravské zemské  0,75   190,- 
Tmavě rubínová až granátová barva. Pro odrůdu typická a pro většinu konzumentů 

velmi přitažlivá nasládlá vůně černých třešní či kompotu z nich je při zrání doplňována 

vůní švestek, fíků a při láhvové zralosti vůní tabáku, kávy a lanýžů. Víno vyniká hebkou 

vláčností a velmi příjemným dojmem plnosti i dlouhého odchodu.  

Merlot comprises the greater part of the grape varieties used to produce St Emilion and 

Pomerol. Without it, it is doubtful whether these two communes would enjoy their 

current reputation. Wines from this grape are generous, supple and round with an 

attractive softness even when very young. Since the Languedoc is blessed with both the 

Mediterranean and Atlantic influences, the Merlot can express itself to the full. 

 

 

Vinselekt Michlovský      

Rulandské modré   kabinet   0,75  230,- 
Jasná, rubínová barva, intensivní aroma červených a černých lesních plodů jako jsou 

třešně, ostružiny, maliny a černý rybíz. V ústech dává intenzivní plnou chuť 

s lahodným taninem a svěží kyselinkou. Dochuť je dlouhá a vyrovnaná po černém 

http://www.skoupil.com/


rybízu. suché 

A bright ruby color with intense aromas of red and black fruits like cherries, 

blackberries, raspberries and cassis. Intense in fruit, soft in tannins, full body and 

lingering finish. 

 

 

ITÁLIE /  ITALY 

Syrah Sicilia Cantine Rasore  Corte Dorata    0,75         230,- 
Temné víno Syrah pochází ze Sicílie. Toto víno je přehlídkou černého ovoce ze všech 

zemí, které jsou téměř neustále zalité sluncem. Jeho chuť připomíná tmavou čokoládu 

doprovázenou akcenty pražené kávy  a tabáku. Má příchuť třešňové peckoviny a 

skořice. Má komplexní a charakteristickou chuť, která Vám zůstane dlouho v paměti. 

Dark wine Syrah comes from Sicily. This wine is a showcase of black fruits from all 

countries that are almost always sun-drenched. Its taste is reminiscent of dark 

chocolate accompanied by accents of roasted coffee and tobacco. It has a taste of 

cherry stone fruit and cinnamon. Has a complex and distinctive flavor that will remain 

long in the memory. 

 

 

 

 

 


