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Biele vína
White wines

Müller Thurgau, akostné/quality wine  ........................ 0,10 l   1,30 €
Winterberg, polosuché/semidry  ..................................................... 0,75 l   9,30 €
Víno má jemnú vôňu pripomínajúcu plný košík ovocia. Chuť je ľahká, svieža, jemne 
sladkastá a pripomína tropické ovocie so stopami medu.

Pinot Grigio, IGT  ......................................................................... 0,10 l   1,30 €
I Lauri, Abruzzo, suché/dry  .............................................................. 0,75 l   9,30 €
Jeho hodvábna textúra je hladká a veľmi elegantná s jemnými tónmi melónu, 
pomarančového kvetu a manga.

Rizling Cuvée, akostné/quality wine  ............................. 0,75 l   13,90 €
Repa Winery, suché/dry
Svieža, kvetnatá aróma lipového kvetu, ovocný tón po citrusovom ovocí, sa nesú od začiat
ku vône. Po dlhšom zrení vo fľaši, víno ponúka aj minerálny prejav, ktorý je typický pre 
malokarpatské vína, kde ucítite až jemne slanú dochuť. Chuť je svieža a pikantne korenistá.

Veltlínske zelené, akostné/quality wine  ..................... 0,75 l   14,20 €
Vins Winery, suché/dry
Víno sýtej zlato žltej farby, v korenisto ovocnej vôni môžeme objaviť tóny šťavnatého 
egreša a zeleného jablka, podporené jemnou vôňou lipového kvetu. Harmonická chuť 
kopíruje aromatický vnem vína a je príjemne šťavnatá. Víno bolo vyrobené pomocou 
studenej macerácie hrozna.

Falia Bianco, IGT ......................................................................... 0,75 l   12,50 €
Vinárstvo Salva Terra, Verona, suché/dry
Víno piatich lokálnych odrôd z piatich pestovateľských teritórií Talianska. Harmónia plnej, 
korenistosviežej chute, Sauvignonu už v začiatku, s dlhou a nezameniteľnou dochuťou 
Chardonnay a ľahkosťou Garganegy s iskrivým záverom. V chuti cítite exotické ovocie, 
v pozadí rozmarín a biele lúčne kvety, mandľová a oriešková dochuť, so stopou žltého 
melóna bielej broskyne.



Trebbiano d' Abruzzo, IGT  .................................................... 0,75 l   9,30 €
I Lauri, suché/dry
Iskrivé, osviežujúce biele víno s odleskami jabĺk, broskyne a plné citrusových tónov  
po papáji a mangu.

Iršai Oliver, akostné/quality wine  .................................. 0,75 l   10,20 €
Karpatská Perla, suché/dry 
Irsai Oliver je aromatické víno s muškátovým tónom, ktorý je často doplnený jemnou 
korenitosťou. Víno má nižší obsah kyselín a je veľmi svieže, najmä v mladom stave.

Muškát Moravský Circum, akost./qual. wine  .......... 0,75 l   9,50 €
Víno Nichta, polosuché/semidry
Víno má žltozelený farebný odtieň. Neobvyklá, no o to úžasnejšia kombinácia ľahkosti 
a sviežosti muškátu spojenej s bohatým a nasladlým telom. 

Devín, akostné/quality wine  .............................................. 0,75 l   14,50 €
Karpatská Perla, suché/dry 
Novošľachtenej aromatickej odrode Devín svedčí sprašovité podložie vo vinohrade Suchý 
vrch. Vábivá vôňa bielych ruží sa prelína s príťažlivo vyváženou ovocnou a medovou 
chuťou. 

Pesecká Leánka, neskorý zber/late harvest  ............. 0,75 l   11,90 €
Chowaniec & Krajčírovič, polosladké/semisweet
Víno má jemnú kvetinovo ovocnú vôňu. Aróma sa prenáša aj do chuti. Svieže, jemné, 
sladkasté víno s ovocnými tónmi pripomínajúcimi marhule.



Ruzové vína
Rosé wines

Cerasuolo d' Abruzzo, IGT  ..................................................... 0,10 l   1,30 €
I Lauri Abruzzo, suché/dry  ............................................................... 0,75 l   9,30 €
Tento názov vína všeobecne znamená „čerešňovo červenej“ farby. Nesie v sebe sviežu 
a korenenú vôňu čerešne a farebnej ruže.

Frankovka modrá rosé, akostné/qual. wine  ............ 0,75 l   9,90 €
J&J Ostrožovič, polosuché/semidry
Farba vína je malinovo ružová. Vôňa je plná lesných malín a jahôd s červeno ríbezľovým 
záverom. Chuť je výrazne svieža s pikantnými kyselinami, jogurtovomalinová so sladkou 
jahodou v koncovke. 

Svätovavrinecké, akostné/quality wine  ..................... 0,75 l   13,70 €
Repa Winery, suché/dry
Svieža, ružová farba s jemne červenkastým odtieňom, opojná vôňa malín a červeného 
drobného ovocia sú charakteristickým prejavom nášho Vavrinca. V chuti dominuje 
smotanovo krémový tón s príjemne vybalansovanou kyselinou a zvyškovým cukrom.

Cervené vína
Red wines 

Svätovavrinecké, akostné/quality wine  ..................... 0,10 l   1,30 €
Víno Nichta, suché/dry  ..................................................................... 0,75 l   9,30 €
Víno má tmavočervenú farbu, vo vôni dominuje kôstkové ovocie, najmä aróma slivky, 
ktorá plynule prechádza aj do chute vína. Víno je ovocné a plné sviežosti.

Montepulciano d' Abruzzo, IGT  ......................................... 0,10 l   1,30 €
I Lauri Abruzzo, suché/dry  ............................................................... 0,75 l   9,30 €
Veľmi teplá, ovocnovanilková, nekonfliktná odroda s výraznou a dlhou dochuťou. Tento 
pulzujúci červený mok má intenzívny buket zrelého červeného ovocia, jemne orámovaný 
korením, šťavnatou slivkou a višňou.



Pinot Noir, výber z hrozna/sel. of grapes  .................... 0,75 l   16,50 €
Pavelka a syn, suché/dry
Plné, kvalitné víno s chuťou a vôňou po čiernych malinách, či lesných jahodách. Po vyzretí 
ma tehlovooranžové sfarbenie. Je zamatovokorenisté s jemnou trieslovinovou príchuťou. 
Vyzrievalo v nových dubových sudoch.

André, akostné/quality wine  ............................................. 0,75 l   10,50 €
Karpatská Perla, suché/dry 
Víno má nádhernú granátovočervenú farbu. Intenzívnym ovocným prejavom okúzli nielen 
vôňa plná kôstkového ovocia, ale aj chuť po 18 mesačnom zrení v dubových sudoch je 
stredne plná, harmonická so zrelými trieslovinami a príjemnými kyselinami.

Frankovka modrá, akostné/quality wine  .................. 0,75 l   10,50 €
Karpatská Perla, suché/dry
Víno má krásnu rubínovočervenú farbu. Priazeň ročníka sa odzrkadľuje v ovocnom  
bukete plnom čerešní a sladkého dreva. Chuť je prepojená s vôňou. Pôsobí vyváženým  
a uhladeným dojmom, ktorý víno nadobudlo zrením vo veľkom dubovom sude.

Falia Rosso, IGT  ........................................................................... 0,75 l   12,90 €
Vinárstvo Salva Terra, suché/dry
Jedinečné suché, červené víno vzniklo sofistikovaným a vybalansovaným spojením piatich 
lokálnych odrôd z piatich teritórií Talianska. Spojenie ľahkej, nevtieravej ovocnej chute, 
už v začiatku s dochuťou zrelých, šťavnatých čerešní, lesného a záhradného bobuľového 
ovocia, zrelých sliviek v závere, so stopou vanilky a polosušenej figy.

Merlot, akostné/quality wine  ............................................ 0,75 l   17,20 €
Martin Pomfy – MAVÍN, suché/dry
Víno má sýtu, rubínovofialovú farbu. Aróma vína sa nesie v znamení čučoriedkovo
černicového džemu, pričom v pozadí môžeme spozorovať korenie a vanilku. Chuť vína 
je bohatá a plná, pričom dochuť vína predlžuje tanínová textúra s jemnými kyselinkami. 
Víno vyzrievalo 16 mesiacov v novom francúzskom barikovom sude.



Dunaj, akostné/quality wine  ............................................. 0,75 l   15,90 €
Blaho, suché/dry
Tmavočervená farba prezrádza plnšie a mohutnejšie víno. Vôňa je výrazná, dominujú 
sušené slivky a jahodový kompót. Chuť je krásne zladená s vôňou, je príjemná, plná, 
extraktívna a samozrejme ovocná.

Primitivo di Manduria, IGT  .................................................. 0,75 l   14,20 €
Villa Motura, suché/dry
Jedinečné víno z presláveného regiónu Apulia, podoblasti Manduria. 100℅ná odroda 
Primitivo di Manduria. Pýši sa hlboko rubínovočervenou farbou s tmavými odtieňmi. Jeho 
intenzívna vínovočokoládová aróma s prezretými červenými plodmi doznieva v ovocno
čokoládovej chuti, prezretej slivky a višne, s podtónom vanilkovej taniny so stopou 
exotických drevín, škrupinky vlašských orechov a sladkého drievka.

Ovocné víno
Fruity wine 

Čierna perla, ríbezľové/currant  ........................................ 0,75 l   8,50 €
Vinkova, suché/dry
Víno vyrobené výlučne z čiernych ríbezlí. S intenzívnou ríbezľovo  podmanivou vôňou, 
rubínovočervenou farbou, príjemnými kyselinkami, ktoré sú vyvážené zbytkovým cukrom, 
vytvára harmóniu zmyselných chutí.

Sumivé vína
Sparkling wines

Colli Trevigiani CA´VAL  .......................................................... 0,10 l   1,30 €
Vinárstvo CA´VAL VAL D´OCA, ......................................................... 0,75 l   9,30 €
oblasť Valdobbiadene, perlivé/frizzante
Víno s vôňou po bielych kvetoch a šťavnatých zrelých citrusoch. Zaznieva chuťou zrelého 
jablka Golden, hrušky a jemným slamovým efektom. Tieto všetky znaky sú typické len pre 
extra dry šumivé vína.



Prosecco D.O.C. Treviso  ......................................................... 0,75 l   11,00 €
Vinárstvo CA´VAL, oblasť Valdobbiadene, BRUT
Harmónia plnej, vyváženej chute, už v začiatku s dlhou perzistenciou. Jemné perlenie 
s permanentnou jemnou vôňou po bielych broskyniach, zelenom melóne a jablku, 
s podtónmi mediteránskych byliniek sú jednou z jeho typických vlastností.

Moscato d´Asti  ........................................................................... 0,75 l   11,30 €
Vinárstvo Ferrero Federico, oblasť Piemonte, sladké/sweet
Hlboká, zlatožltá až jantárová farba s intenzívnou, sviežou a čerstvou vôňou. Chuť je 
sladká, plná s dobrou štruktúrou po medovoagátovom okraji.
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