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Sekty 0,75 l

Rizling vlašský Brut, Tajna Vineyard & Winery (suché, biele)
Sekt zelenožltej iskrivej farby s bohatou tvorbou peny a hustým perlením drobných 
bubliniek oxidu uhličitého vznikol druhotným prekvasením základného vína tejto 
odrody.

27,90 €

Modragne 5 Rosé Brut, Fedor Malík & syn (suché, ružové)
Šumivá Frankovka vyrobená tradičnou technológiou. Jemne lisované celé strapce, 
fermentácia dosucha, ročné zrenie na hrubých kvasniciach bez sírenia, fľašovanie 
do sektových fliaš a následná druhá fermentácia, ročné zrenie, ručná remuáž 
a degorzáž.

29,90 €

Moet & Chandon Brut Impérial
Moet & Chandon Imperial Brut je francúzska klasika medzi sektmi. Harmonické 
cuvée Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Svetložltá farba so zelenými 
odtieňmi; subtílny vínny buket s limetkovým kvetom.

75,00 €

Biele vína 0,75 l

Veltlínske zelené, Repa winery (suché)
Chuť je svieža a šťavnatá s pevnými kyselinami a jemným zvyškovým cukrom. 
Vďaka svojej jemnosti a vyváženým pomerom medzi kyselinami a zvyškovým 
cukrom je toto víno vhodným spoločníkom v gastronómii.

18,90 €

Rizling rýnsky, Chateau Rúbaň (suché, neskorý zber)
Číre víno jasnej zelenožltej farby. V decentne ovocno-kvetinovej vôni sú prítomné 
tóny citrusových plodov s kvapkou lipového kvetu. Suchá, svieža a súčasne 
intenzívna chuť pripomína čerstvé citrusové ovocie s dotykom dreva. Odrodová 
sviežosť vína je zvýraznená korenisto-medovou dochuťou.

24,90 €

Rulandské šedé, Terra Wylak D.S.C. (suché)
Vôňa pôsobí sviežo a ovocne. Je príjemná a pôsobí skôr uhladene s príjemnými 
tónmi žltého ovocia, ako je dula, závan hrušiek, ale aj príjemný tón maslovej 
briošky. Vďaka tomu vôňa pôsobí plnšie a komplexnejšie. V chuti je víno hladké, 
pôsobí ovocne a krémovo zároveň, s príjemnou sviežou kyselinkou a hruškovo- 
-dulovou dochuťou na minerálnom pozadí.

19,90 €

Pinot blanc BIO, Domin & Kušický D.S.C. (suché, výber z hrozna)
Typické Rulandské biele, ale pikantnejšie, z jemného podielu ušľachtilej botrytídy 
(cca 10 až 15 % bobúľ) na strapcoch hrozna. Chvíľu zrelo na jemných kaloch 
metódou sur lie. Víno vyzrievaním nadobudlo harmóniu, guľatosť a krémovitosť.

31,90 €

Chardonnay, Tajna Vineyard & Winery D.S.C. (suché)
Elegantný jasný žltozelený farebný odtieň, intenzívna vôňa zrelých broskýň, 
agátu a tropického ovocia prezrádza skvelý ročník v dotyku dubového dreva 
s biskvitovou notou. Dlhé koncentrované telo vína má vyvážený obsah kyselín. 
Bohatý chuťový dojem v príjemnej minerálnej dochuti znásobujú noty masla, medu 
i štipka bieleho korenia.

24,90 €

Tramín červený, Mrva & Stanko (polosuché, výber z hrozna)
Víno výraznej žltej farby, s medovo-korenistou vôňou, najmä ruže, kvetového 
medu a muškátových listov, obohatenou o jemné minerálne tóny. Chuť vína je 
medovo-ovocná, so šťavnatými ovocnými kyselinami, intenzívnou korenistosťou 
a príjemnou nasladnutou dochuťou.

21,90 €

Muškát žltý, Világi Winery D.S.C. (polosuché)
Vďaka svojej harmonickej štruktúre kyselín je to čerstvé, dynamické, biele víno, 
doslova impozantný kôš s tropickým ovocím. Vôni dominujú orientálne korenia, 
čašu vypĺňa ovocie so žltou dužinou, kvety a vôňa medu. V dúšku tohto vína možno 
objaviť tóny marhule a broskyne. Elegancia chuti vytvára dokonalú harmóniu 
vďaka vynikajúcej rovnováhe množstva kyseliny a cukru.

28,90 €

Pálava, Karpatská Perla D.S.C. (polosladké)
Víno s cukornatosťou 27°NM poteší najmä milovníkov sladkastejších vín. Vôňa po 
tropickom ovocí, citrusoch s osviežujúcou chuťou šťavnatých mandarínok.

19,90 €



Ružové vína 0,75 l

Cabernet Sauvignon rosé, Mrva & Stanko (suché)
Víno iskrivoružovej 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. Čerstvý víťaz medzinárodnej súťaže Grand Prix Vinex.

21,90 €

Merlot rosé, Terra Wylak (polosladké)
Podmanivá jahodovočervená farba. Vôňa je výrazne ovocná, zaujímavá 
kombinácia červených ríbezlí a malín so sviežim zeleným pozadím listov ríbezle 
a egreša. Chuť je plná, šťavnatá s dominantnou a dlhotrvajúcou ovocnosťou 
ríbezlí, malín a sladkých čerešní.

18,90 €

Červené vína 0,75 l

Modrý Portugal, Repa Winery D.S.C. (suché)
Purpurovo-rubínová farba. Vôňa je hebká a ovocná so stopou sliviek, černíc 
a dotykom čierneho korenia. Chuť je zamatová s príjemnou kyselinkou a stredne 
dlhým záverom. Viniče pestované v Dolných Orešanoch, kde sa tejto odrode 
mimoriadne darí. Zrenie prebiehalo v dubových sudoch vyše 12 mesiacov.

18,90 €

Pinot Noir, Mrva & Stanko (suché, výber z hrozna)
Víno svetločervenej farby, s impozantnou vôňou ovocnej zamatovosti, s tónmi 
najmä ostružiny maliny, černice a moruše, s noblesnými podtónmi kôstkového 
ovocia, jesenného lístia, čierneho korenia a zvodnej ovocnej sladkosti. V chuti 
je víno príťažlivo komplexne ovocné, s pôsobivo pevnými trieslovinami a dlhou 
dochuťou.

23,90 €

Cabernet Sauvignon, Karpatská Perla, D.S.C. (suché, výber z hrozna)
Víno tmavej rubínovo-červenej farby s fialovým odleskom. Vôňa drobného 
bobuľového ovocia a kôstkovín je vkusne doplnená decentnou notou grafitu 
a cédrového dreva. Sladší, dobre vyzretý a štruktúrovaný tanín podporený 
alkoholom a primeranou kyselinou dotvára bohaté spektrum chutí s úžasnou 
perzistenciou.

18,90 €

Frankovka modrá, Terroir Selection Vilagi Winery D.S.C. (suché)
Farba je rubínovočervená a v jeho chuti nájdete všetko, čo je pre frankovku 
typické. Predovšetkým škoricu, čerešne a ríbezle. Chuť je vyskladaná zo 
zamatových tónov plodov červených bobúľ, ktoré sa snúbia s ľahkým charakterom 
vína a jeho strednou intenzitou alkoholu.

31,90 €

Dunaj, Tajna Vineyard & Winery D.S.C. (suché)
Tmavý fialovočervený farebný odtieň s bordovou iskrou. Bohatý aromatický profil 
vína obsahuje tóny borievok, černíc, moruše, sliviek, kože a čiernej kávy. Pikantnej 
výrazne dlhej chuti dominujú ovocné taníny s alkoholom, po doznení ktorých na 
podnebí zostanú noty pražených mandlí, horkej čokolády a dreva.

32,90 €

Svätovavrinecké barrique, Terra Parna (suché)
Krásna granátová farba s lesklým okrajom. Vôňa je bylinkovo-ovocná 
s dominanciou tmavého ovocia, v pozadí vôňa vanilky, dosiahnutá najmä vďaka 
odležaniu vína v barikovom sude, ktorý obohatil víno o triesloviny. Chuť je krásne 
navrstvená s hodvábnou textúrou.

34,90 €

Dominus BIO cuvé, Domin & Kušický D.S.C. (suché, výber z hrozna)
Kupáž z odrôd Hron, Cabernet Sauvignon a Merlot. Charakter tohto vína vyniká 
tmavou rubínovou farbou, vo vôni čierne čerešne, čierne ríbezle a v chuti mohutné, 
s dlhotrvajúcim dojmom, zrejme po novošľachtencovi Hron, ktorý má rodičov 
z najjužnejšej oblasti Francúzska (Castets x Abouriou noir). Po Merlote zamatovosť 
a hebkosť po Cabernete Sauvignon s dlhým trojročným zrením.

39,90 €

Dezertné vína 0,375 l

Tokajské samorodé, Ostrožovič (sladké)
Elegantný zlatožltý farebný odtieň, typická tokajská chlebovinka vo vôni s tónmi 
po sladkých hrozienkach a po sušenom letnom ovocí. Plná extraktívna chuť 
vína prezrádza originálny pôvod z tokajského vinohradu, zušľachtený pomalým 
vyzrievaním vína v dubových sudoch v klasickej tokajskej pivnici. Na bohatú 
dochuť po medovej kvapke na opadnutom lístí s notou po lieskových orieškoch 
s citrusovou šupkou sa rozhodne nezabúda.

14,90 €



Syrové menu

Farmársky s hľuzovkou
Farmársky syr s hľuzovkou čiernou je vyrobený z pastvinového mlieka, do ktorého 
sa neskôr pridáva jemne nastrúhaná hľuzovka. Práve tá zabezpečuje syru jeho slanú 
chuť, výrazne voňavú hľuzovkovú arómu a naozaj dlhú dochuť.
Obsahuje: 7

Gouda s vlašskými orechmi
Gouda s vlašskými orechmi obsahuje tie najkvalitnejšie mladé vlašské oriešky, ktoré 
v syre jemne zmäkli a dopĺňajú jeho jemne slanú, smotanovú chuť.
Obsahuje: 6, 7, 8

Kozí bunkrový syr
Syr sa vyrába z najčistejšieho kozieho mlieka a dozrievanie v bunkroch (pod hrubou 
vrstvou betónu a zeminy) mu zaručuje špecifickú chuť, ktorá je po 25 týždňoch 
dozrievania najlepšia – plná a krémová, s korenistým a orechovým podtónom.
Obsahuje: 7

Kozí syr s chilli
Kozie syry sa výborne dopĺňajú ako s ovocím, tak aj so zeleninou, a koreninami, 
a preto kombinácia s pikantnou zmesou Sambal tvorí výbornú súhru chutí.
Obsahuje: 7

Manchego
Ovčí syr vyrobený z nepasterizovaného mlieka, ktorý zreje 6 až 9 mesiacov,  
vyrába sa v regióne La Mancha v Španielsku a nesie aj známku chránené zemepisné 
označenie EU.
Obsahuje: 7

Old Rotterdam Limited
Limitovaná edícia Old Rottedamu zreje minimálne 2 roky za optimálnych teplotných 
a vlhkostných podmienok. Vďaka tomu ho môžeme nazvať kráľom vyzretých syrov. 
Jeho chuť je unikátna, jemne pikantná, a na rozdiel od svojho mladšieho brata je 
kryštalizácia v najvyššom štádiu a chuť je omnoho intenzívnejšia. Zrenie min. 24 
mesiacov.
Obsahuje: 7

Pecorino romano
Syr Pecorino, ktorého spôsob výroby prvýkrát opísali latinskí autori približne 
pred 2000 rokmi, bol prvýkrát vytvorený na vidieku v okolí Ríma. Jeho dlhodobá 
skladovacia kapacita viedla k tomu, že sa používal pre pochodujúce rímske légie. Je 
solené ručne, kolesá sa viackrát nasolia, aby si vytvorili svoju skvelú chuť. Toto mladé 
pecorino sa necháva zrieť 4 mesiace, aby sa vyvinula jeho typická slaná chuť, ale aby 
si zachovalo jemnosť mladého syra.
Obsahuje: 7

150 g Výber 3 typov syrov 9,90 €

300 g Výber 6 typov syrov 17,90 €

Zoznam alergénov: 
1 – obilniny obsahujúce lepok, 2 – kôrovce a výrobky z nich, 3 – vajcia a výrobky z nich, 4 – ryby a výrobky 
z nich, 5 – arašidy a výrobky z nich, 6 – sójové zrná a výrobky z nich, 7 – mlieko a výrobky z neho, 8 – orechy 
a výrobky z nich, 9 – zeler a výrobky z neho, 10 – horčica a výrobky z nej, 11 – sezamové semená a výrobky 
z  nich, 12 – oxid siričitý a  siričitany  v  koncentráciách vyšších ako 10 mg/kg alebo 10 mg/l, 13 – vlčí 
bôb a výrobky z neho, 14 – mäkkýše a výrobky z nich.


