SMREK ***

apartmánový dom s reštauráciou

Vínna
karta

Velkeer
Tri Ruže
0,75 l 14,00 €
Polosladké ružové, 12 %, akostné víno vyrobené
z odrôd Cabernet Sauvignon a Frankovka Modrá.
Iskrivo sýta ružová farba zaujme vôňou malín
a jahôd.
Dunaj
0,75 l 22,80 €
Červené suché, 14,5 %, bobuľový výber tmavej
až čiernej farby. Víno s bohatým a výrazným
ovocno – čokoládovým prejavom vo vôni.
Pálava
0,75 l 15,50 €
Biele polosladké, 12 %, akostné víno žlto – zelenej
farby so zlatistými odleskami. Vo vôni nás potešia
kvetnaté tóny a žltý melón obliaty medom. V chuti
dominuje sviežosť a citrusové plody.
Müller Thurgau
0,75 l 10,90 €
Biele suché, 11,5 %, akostné odrodové víno,
žlto – zelenej farby, dominuje vôňa muškátu
a dozretých egrešov. V chuti vína prevažuje
ovocná sviežosť.

Vinidi
Rizling Rýnsky
0,75 l 17,00 €
Biele suché, 11 %, akostné odrodové víno
je žlto zelenej farby s vyšším obsahom kyselín.
Vôňa kvitnúcej lipy, decentná sviežosť. V chuti
príjemné lipové tóny.
Cabernet Sauvignon
0,75 l 18,80 €
Červené suché, 12,5 %, výber z hrozna. Víno je
intenzívnej červenej farby s fialovým nádychom.
Zmes červenej a čiernej ovocnatosti je oživená
sladkou mletou paprikou.
Dunaj
0,75 l 19,90 €
Červené suché, 13 %, akostné odrodové víno
má tmavo červenú farbu s výraznou ovocnosťou,
zloženou z dužiny prezretých čerešní, višní
a horkej čokolády. Chuť je plná, ovocne živá
s tónmi červeného bobuľového ovocia,
umocnená sladkým drievkom.

Tibava
Muškát Moravský
0,75 l 11,90 €
Biele polosuché, 11 %, neskorý zber.
Šťavnaté ako košík ovocia a ľahučké na jazyku.
Sauvignon
0,75 l 11,90 €
Biele suché, 11 %, akostné odrodové víno.
„Trés bien, excellent, magnifique, bon.“ Reči tejto
úžasnej francúzskej odrody rozumieme aj u nás.

Martin Pomfy
Cabernet Sauvignon rose
0,75 l 17,90 €
Ružové suché, 12,5 %, neskorý zber.
Farba je iskrivá, jemne ružová. Intenzívna
a podmanivá chuť čiernych ríbezlí v kombinácii
s lesnými jahodami a malinami.
Pinot Noir
0,75 l 29,90 €
Červené suché, 13 %, výber z hrozna. Víno má
elegantnú odrodovú farbu, ktorá má čerešňový
odtieň s tehlovým odleskom. Nájdeme v nej
šťavnaté jahodovo – slivkové tóny, krémovosť,
vanilku a jemné tóny kávy.

Mojmírovce
Sauvignon
0,75 l 13,90 €
Biele polosuché, 11 %, akostné odrodové víno.
Víno má svetlozelenú farbu a jemnú vôňu
zrelého egrešu, ktorú dopĺňa zelená broskyňa.
Pink Pinot rose
0,75 l 15,00 €
Ružové polosuché, 12 %, akostné odrodové víno,
v ktorom dominuje vôňa z čerstvých malín
v krémovej smotane.
Qvercus Frankovka modrá
0,75 l 24,90 €
Červené suché, 13,5 %, výber z hrozna.
Mimoriadna úroda tradičnej odrody.
Náročné víno pre náročných.
Wellwet Alibernet
0,75 l 15,00 €
Červené polosladké, 10,5 %, akostné víno.
Fialový okraj rubínového závoja, vôňa lesných
malín, za hrsť sladkých jahôd v hustej smotane,
stopy čučoriedky. Sýta šťava bordových bobúľ
alibernetu zanechá tajomný dojem.

Radošina
Radošinský Klevner
0,75 l 17,80 €
Biele suché, 12 %, akostné víno s prívlastkom
výber z hrozna. Dominantná a tradičná
Radošinská odroda Rulandské šedé dal tomuto
vínu jemnú ovocno-korenistú vôňu. Chuť je plná,
extraktívna, ovocná s korenistou dochuťou.
Rizling rýnsky
0,75 l 16,60 €
Biele suché, 13 %, akostné víno s prívlastkom
výber z hrozna. Jemná vôňa lúčnych kvetov
a medu, chuť príjemne bylinkovo kyselkavá,
minerálna, dochuť svieža, jemne hrozienková,
vďaka kyseline pikantná.
Klevner červený
0,75 l 19,90 €
Červené suché, 13 %, akostné víno
s prívlastkom výber z hrozna. Namiešané
z Radošinských odrôd, ktorých dominantnou
zložkou je Pinot noir, dodáva vínu jemnú vôňu
čiernych moruší, kôstkového ovocia a pikantnú
korenistú chuť. Zrenie v dubových sudoch
mu dodáva plnosť a jemnú čokoládovo –
– vanilkovú dochuť.
Dunaj
0,75 l 21,50 €
Červené suché, 12 %, akostné víno s prívlastkom
výber z hrozna. Sýta farba s vôňou kôstkového
ovocia a plodov bazy čiernej. Chuť plná, výrazná
ovocno-tanínová, dochuť jemne harmonická.

Pereg
Cuvée čierny
0,75 l 13,90 €
Ríbezľové sladké, 10,5 %. Dominuje vôňa
z čiernych ríbezlí a bobuľového ovocia.
Rubinus rosé
0,75 l 12,00 €
Ružové, 11 %. Vyrobené z čiernych ríbezlí.
Svieže a ľahké. Pestované na BIO plantážach.
Višňové
0,75 l 14,90 €
Červené, 10 %. Farba je sýto rubínová, višňová
vôňa, z ktorej sa postupne otvárajú tóny horkej
čokolády a čerstvo prepraženej kávy.
Víno z čiernych ríbezlí
0,75 l 12,90 €
Sýte ovocné víno, 10,5 %.
Perlivé ovocné víno z čiernych ríbezlí. Jemné
bublinky sprevádzajú výnimočnú ríbezľovú
vôňu a dotvárajú sviežu chuť.

Tokajský výber Ostrožovič
Tokaj 3-putňový
0,375 l 24,90 €
Biele sladké, 11 %. Víno vysokej kvality
s typickým tokajským charakterom
a chlebovinou. Extraktívne, príjemné, sladké.
Zreje v sudoch v klasickej tokajskej pivnici.
Tokaj 5-putňový
0,375 l 29,90 €
Biele sladké, 11 %. Víno hodné pomenovania
„kráľovské“. Vo vôni a chuti sa výrazne prejavuje
chlebovina, typická tokajská vlastnosť.
Extraktívne, sladké, zreje v sudoch v klasickej
tokajskej pivnici.
Tokajské
0,375 l 14,90 €
Biele sladké, 11,4 %. Víno s typickým tokajským
charakterom. Extraktívne, prírodne sladké.
Zreje v klasickej tokajskej pivnici.

Ostrožovič
Furmint
0,75 l 15,90 €
Biele suché, 13 %, akostné víno s prívlastkom
výber z hrozna.
Lipovina
0,75 l 15,90 €
Biele polosuché, 13,5 %, akostné víno
s prívlastkom výber z hrozna.
Muškát žltý
0,75 l 15,90 €
Biele polosladké, 13 %, akostné víno
s prívlastkom výber z hrozna.

Topoľčianky
Sekt 1933
0,75 l 14,90 €
Brut, 12,5 %. Šumivé víno, citrusovo-minerálny
buket doplňuje svieža ovocná chuť s jemnou
iskrou a výraznou perzistenciou.
Prezident rosé
0,75 l 10,90 €
Ružové sladké, 7 %. Má výraznú vôňu jahôd.
V chuti sa snúbi šťavnatosť červeného
pomaranča a sladkosť jahôd.
Prezident blanc
0,75 l 10,90 €
Biele polosladké, 10,5 %. Zelenkavá farba
so zlatou iskrou, vôňa zrelého hrozna.
Dominuje nasladlá chuť s dotykom muškátu.

Trnovec
Rulandské biele
0,375 l 34,90 €
Biele sladké víno, ľadový výber, 8,1 %.
Vyrobené z hrozna dopestovaného v najlepšej
vinohradníckej polohe úpätia vrchu Zobor.

Karpatská perla
Zweigeltrebe
0,375 l 39,90 €
Ružové sladké , 8 %. S vôňou sušených fíg
a ďatlí, príjemne dopĺňa chuť jahôd.
Veltlínske zelené
0,2 l 29,90 €
Ľadové víno, biele sladké, 7 %. Víno nádhernej
jantárovej farby s intenzívnou vôňou a chuťou
kandizovaného ovocia a karamelu.

Prevádzka: Liptovská Osada 756, 034 73
Prevádzkovateľ: YVEX, s.r.o., Plynárenská 7/A,
821 09 Bratislava, IČO: 36 369 420
Zodpovedný zástupca: Terézia Banášová
Vínnu kartu zostavil a ceny kalkuloval:
Terézia Banášová
Ceny vín sú uvedené s DPH.
Cenník je platný od 1. júna 2018.

