Vínna karta
Wine list
Weinkarte

Na ochutnávku
OPEn WINES

Biele/white wines
0,1l

Rizling rýnsky akostné/quality wine

1,60 €

Vinárstvo Pavelka, suché/dry

0,1l

Toccata cuveé akostné/quality wine

1,70 €

J. & J. Ostrožovič, polosladké/semi sweet

Ružové/ROSé wines
0,1l

Rosé cuveé neskorý zber/late harvest
Vinárstvo Pavelka, suché/dry

1,85 €

Çervené/RED wines
0,1l

Cabernet Sauvignon akostné/quality wine
Vinárstvo Pavelka, suché/dry

1,65 €

Biele vína

White wines

SLOVENSKÉ/Slovak
0,75l

Ryzlink rýnsky akostné/quality wine

8,90 €

Vinárstvo Pavelka, suché/dry
Medovo-lipový buket je typický pre túto odrodu, môže byť však cítiť aj po marhuľovom kvete. Plná
korenistá chuť s výraznými kyselinami. Vyniká svojou harmóniou.

0,75l

Toccata cuveé akostné/quality wine

9,50 €

J. & J. Ostrožovič, polosladké/semi sweet
Značkové víno vyrobené z klasických tokajských odrôd Furmint, Lipovina, Muškát žltý. Jeho lahodná
polosladká chuť sa výborne hodí k dezertom.

0,75l

Chardonnay akostné/quality wine

9,90 €

Vinárstvo Pavelka, suché/dry
Svieže, aromatické a plné víno so zamatovo-ovocným buketom po exotickom ovocí. Plná korenistá
chuť s hravou kyselinkou.

0,75l

Rulandské šedé výber z hrozna

12,50 €

Vinárstvo Pavelka, suché/dry
Zaujme Vás svojou zlatistou farbou s buketom exotického ovocia prechádzajúceho do korenistej
vône. Svieže kyselinky, ktoré plynule prechádzajú do medových tónov si Vás podmania svojou
komplexnou a vyváženou chuťou.

0,75l Pesecká leánka neskorý zber/late harvest

12,80 €

Vinárstvo Ludvik, suché/dry

Feteasca regala (Pesecká leánka) má krásny muškátový buket a ovocné tóny, jej aróma sa
stupňuje s časom, pri starších vínach, čo pri iných bielych odrodách nebýva pravidlom. Je to
ľahké pikantné víno žlto - zelenej farby s príjemnou medovinkou. V ovocnej chuti dominuje
citrusové ovocie, ktorého prítomnosť umocňuje jemná kyselinka.
0,75l Pálava výber z hrozna/selection of grapes

13,50 €

Víno Matyšák, polosuché/semi dry

Pálava je víno zlatožltej farby, tramínovej vône po ružiach a doplnené vôňou vanilky. Víno
je plné s nižším obsahom kyselín, vláčne s dlho trvajúcou dochuťou.

ZAHRANIÇnÉ/foreign
0,75l Pinot Grigio IGT akostné/quality wine
Zonin , Taliansko - Venezie, suché/dry

9,90 €

Ovocný buket s vôňou mandľového kvetu a broskýň. Víno má elegantnú chuť s jemne
sviežou a čistou dochuťou. Výborne sa hodí ako aperitív, skvele sa hodí k cestovinám
a jedlám s ryže.
0,75l Chardonnay Reserva 2011

Viňa Undurraga, Čile - Central Valley, suché/dry

14,00 €

Víno má svetlo zlatú farbu. Vôňa je v dokonalej rovnováhe s tónmi dreva a ovocia. Chuť je
elegantná s komplexnou arómou.

Ruþové víno
Rosé wine

SLOVENSKÉ/Slovak
0,75l

Rosé cuveé neskorý zber/late harvest

10,90 €

Vinárstvo Pavelka, suché/dry
Víno je cuvé odrôd Frankovka modrá a Cabernet sauvignon v pomere 1:1. Očarí Vás jemnou ovocnou
vôňou, príjemnou, harmonickou a lahodnou chuťou. Vhodné na krásne letné a teplé večeri strávené
na terasách alebo pri grilovačke.

ZAHRANIÇnÉ/foreign
0,75l

Arabarte Rosado DOCG

Joven, Španielsko - Rioja , suché/dry

11,90 €

Priamy aromatický výraz vína je stredne intenzívny, zložený z tónov pripomínajúcich čerstvý kvet
ruže, maliny a ríbezlí. V ústnej dutine je víno svieže s prívetivým výrazom trieslovín. Celkový výraz je
jednoduchý a vyvážený. Ústnej aróme dominuje výrazná nota maliny.

0,75l

Felső Magyarországi Rozé

Balaton - Badacsony, Maďarsko, polosuché/semi dry

8,90 €

Çervené víno
Red wine

SLOVENSKÉ/Slovak
0,75l Devínsky Svätý Urban barrique
6,90 €
A.Mrázik, oblastné ríbezľové, polosladké/semi sweet
Exkluzívne oblastné ovocné víno polosladké z červených a čiernych ríbezlí vyrobené na
ríbezľové vína netradičnou metódou. Zrenie v barikových sudoch zaručuje vínu špecifickú
drevitú, avšak lahodnú príchuť.
0,75l Cabernet Sauvignon akostné/quality wine
Vinárstvo Pavelka, suché/dry

10,90 €

Má typickú chuť po čiernych ríbezliach so slivkovo-čokoládovou dochuťou. Chuť je výrazná,
cabernetového charakteru. Farba je intenzívne červená až tehlovočervená.
0,75l Frankovka modrá akostné/quality wine
Vinárstvo Pavelka, suché/dry

9,50 €

Elegantné víno rubínovočervenej farby s vyšším obsahom trieslovín a preto je tvrdšia, ale
správnou technológiou sa dosiahne jej jemná a plná, na jazyku škoricovo-korenistá
lahodná chuť. Vo vôni prevažne prevládajú zrelé višne.

0,75l Svätovavrinecké akostné/quality wine
Vinárstvo Pavelka, suché/dry

9,60 €

Obľúbené lahodné víno s príjemným ovocným buketom a chuťou po čiernom korení. Farbu
má nesmierne zaujímavú, intenzívnu granátovočervenú, ktorá prechádza až do
tmavorubínovej až červenofialovej.

ZAHRANIÇnÉ/foreign
0,75l

Rouge Arbeau, Cahors A.O.C. 2006
Chateau Famaey, Francúzsko, suché/dry

16,90 €

Tmavo-rubínová farba sa pýši pôvabným tehlovým odtieňom. Lesk je stále vysoký a viskozita
bohatá. Priamy aromatický výraz je výrazný, presný a komplexný. Tóny korenia, sladkého drievka,
kompótu z maliny a jemných esencií ušľachtilých drevín tvoria harmonický zvodný celok. Výraz vína
v ústach je zaoblený, vo finálnej fáze svieži. Trieslovinová štruktúra je stále pevná. Ústnej aróme
dominuje tón zrelej čučoriedky.

Dezertné víno
Dessert wine

ZAHRANIÇnÉ/foreign
0,20l

Rose Rose White

2,20 €

Driada, Moldavsko, sladké/sweet
Toto jedinečné sladké víno je vyrobené z červeného vína a výťažkov lupeňov čajovej ruže. Víno Rose
- Rose je prírodný produkt, ktorý sa vynikajúco hodí k dezertom, ovocným šalátom z exotického
ovocia a tiež ako súčasť kokteilov.

Šumivé víno

Sparkling wine

SLOVENSKÉ/Slovak
0,75l Hubert nealkoholický/non alcoholic
Hubert Sereď, suché/dry

11,50 €

0,75l Hubert original Deluxe
Hubert Sereď, sladké/sweet

11,90 €

Aromatické šumivé víno, biele. Cuvée je zložené z aromatických odrôd bielych vín Irsai
Oliver, Muškát Ottonel a Moravský muškát. Sú preň charakteristické bohaté perlenie, svieža
žltá farba, výrazný muškátový buket a perzistentná lahodná sladká chuť, ktoré z neho robia
výborný nápoj k dezertom.

ZAHRANIÇnÉ/foreign
0,75l Sekt Marquis de la Tour Dry Rosé
Francúzsko » Val de Loire, suché/dry

13,90 €

Farba vína je žiarivá, iskrivá, lososovito ružová a lesk je vysoký. Perlenie je pravidelné,
perličky kysličníka uhličitého sú drobné, delikátne a tvoria pravidelný prstenec na hladine.
Priamy aromatický výraz je útly, delikátny, harmonický. Je zostavený z drobných not
sviežeho ovocia - vyzretej jahody - a fermentačnej vône. V ústach je víno lahodne svieže,
živé, harmonické. V ústnej aróme objavíte vôňu vyzretej jahody.

Dopredaj - PoslednÉ kusy
0,75l Rulandské biele akostné/quality wine

8,00 €

Vinárstvo Pavelka, suché/dry

0,75l Rizling vlašský akostné/quality wine

8,00 €

Vinárstvo Pavelka, suché/dry

0,75l Soave D.O.C. akostné/quality wine
Casa Del Coppiere, Taliansko, suché/dry

8,60 €

