Výber vín - oblasť Morava
VINAŘSTVÍ BÍLKOVI – VELKÉ BÍLOVICE

Biele vína
Pinot Gris · moravské zemské víno · polosuché

0,75

15 €

Farba vína je svetlo zlatá. Vôňa je veľmi výrazná. Ponúka kúsok ananásu, sušených čerešní, karamel, ktorý sa prelína s
príjemnou vôňou južného ovocia. Chuť je lahodná až plná. Výrazná ovocnosť je podporená sviežou kyselinkou.

Rulandské biele · moravské zemské víno · polosuché

0,75

17 €

Farba vína je svetlo žltá, pozlátená. Vôňa je výrazná ,extraktívna. Plátok prezretej hrušky poliaty medom sa doplňuje sviežou
kyselinou žltého jabĺčka. Chuť je lahodná, komplexná. Sladkosť kompotovanéj hrušky je osviežená šťavnatou kyselinkou
žltého jabĺčka.

Pálava · moravské zemské víno · polosuché

0,75

15 €

Farba vína je svetlo zlatá s jemným slamovým podtónom. Vôňa je svieža, povzbudzujúca. Ponúka tóny zrelých letných jabĺk
a čajových ruží. Chuť je plná a sladučká. Sušené jablko a jeho sladkosť, šťava broskýň sa prekrýva
s chuťou citrusov.

Neuburg blanc · Kabinet · suché

0,75

15 €

Farba vína je svetlo žltá. Vôňa je výrazne svieža. Tóny rozkvitnutej lúky a ovocie sa prelínajú so sviežou kyselinkou.
Chuť je plná a extraktívna. Šťavnatá kyselinka citrusov, agátový med sa prelínajú s výraznou mineralitou.

Červené vína
Neronet · moravské zemské víno · suché

0,75

13 €

Farba vína je intenzívna, výrazná a tmavo fialová. Vôňa je silná a harmonická. Čučoriedka a ostružina sa príjemne prelína s
tónmi čiernej ríbezle poliateho horúcou čokoládou. Chuť je sýta, výrazná a vyvážená. Rozvarené čučoriedky, posypané
šupinkami čokolády sa prelínajú s výraznou chuťou slivkového lekváru.

Výber vín - oblasť Morava
VINAŘSTVÍ UHEREK

Biele vína
Chardonnay · neskorý zber · polosuché

0,75

17 €

Velmi atraktívne a hravé Chardonnay s tónmi tropického ovocia a broskýň. Rozdielnymi podmienkami vinifikácie sme
dosiahli optimálneho pomeru ovocnej arómy a jej potenciálu ku dozrievaniu. Vďaka vyššej aktívnosti sa bude krásne vyvíjať
v priebehu nasledujúcich rokov.

Ružové vína
Cuevee element ventus rose · moravské zemské víno · suché

0,75

17 €

Ľahké a šťavnaté rosé z odrôd Frankovka a Cabernet Moravia je navrhované podľa prírodného živlu vietor. Cuveé je
zámerne ponechané suchšie, aby nebola stratená jej hravosť. Aróma je vďaka dlhej studenej mecerácie a intenzívna s
tónami bobuľového ovocia. Vysoká ovocnosť vína sa prejaví aj v jeho chuťovom profile.

VINAŘSTVÍ ČAPKA - HRUŠKY

Biele vína
Sauvignon · neskorý zber · polosuché

0,75

14 €

Tradičný šľachtic medzi našimi bielymi vínami. Farba je číra, mosadzná s žlto-zelenými odleskami. Silná omamná korenistá
vôňa s nádychom kremeňa, dymu a propolisu. Vynikajúca harmónia chutí a vôní je hrejivá, plná, dlhá a neobyčajne
presvedčivá. Nájdete v nej podtóny bergamonu, grepov, limetiek a bielych broskýň. Celková vyváženosť úbytkového cukru,
kyselín a extraktu robia z ochutnávky tohto vína mimoriadny zážitok s veľmi dlhou perzistenciou.

Chardonnay Premium · neskorý zber · suché

0,75

24 €

Premium je mimoriadna rada exkluzívnych vín z Rodinného vinárstva Čapka. Víno zrelo 13 mesiacov v novom agátovom
sude, metódou batonage/ miešanie na jemných kvasinkových kaloch / Aj keď je víno veľmi jedinečné, sud dodal vínu
štruktúru, plnosť a komplexnosť s jemným vanilkovým a kvetovým podtónom. Pri závere chutí je cítiť jemná citrusová
sviežosť. Víno pôsobí veľmi elegantným dojmom a je nádherne vyzreté zlato - žltej farby s vysokou viskozitou.

Výber vín - oblasť Morava
VINAŘSTVÍ KLEIN

Biele vína
Tramín červený · (Gewurzttraminer) · suché

0,75

32 €

Vo vôni je cítiť vôňu ruží a ovocných plodov. Chuť je jemná a korenistá. Manuálny zber. Réva Tramínu dozrieva na mäkkom
podklade morských pravekých sedimentov.

Červené vína
Merlot-Cabernet Sauvignon · (Johannisberg) · suché

0,75

24 €

Cueveé 50% Cabernet sauvignonu + 50% Merlot Vo vôni je cítiť vyzretej ríbezle s nádychom vanilky. V chuti prevládajú
koreňové tóny s harmonicky vyváženou trieslovinou a ovocnou hravosťou. Manuálny zber, zrenie 18 mesiacov vo veľkých
drevených sudoch a ďalších 18 mesiacov v sudoch typu Barique.

Výber vín - oblasť Slovensko
KARPATSKÁ PERLA

Biele vína
Rizling rýnsky · neskorý zber · suché

0,75

20 €

Víno zeleno-žltej farby s ovocnou-kvetinovou arómou s citrusovými tónmi. Vyvážená chuť vína je doplnená o ovocné kyseliny
a vyšší zyvškový cukor. U vína predpokladáme vysoký archivačný potenciál.

Červené vína
Frankovka modrá

· akostné odrodové víno · suché

0,75

12 €

Víno má farbu prezretých višní, vôňa i chuť sú plné ovocných vnemov. Buket je typicky škoricový s tónmi ríbezľového
lekváru. Víno vyzrievalo vo veľkých dubových sudoch kde získalo eleganciu a guľatú chuť. V dochuti vládne harmónia
jemných tanínov a kyseliniek.

Alibernet · výber z hrozna · suché

0,75

25 €

Priaznivé slnečné počasie a suchá jeseň vo vinohrade Suchý vrch dopriali hroznu krásnu cukornatosť. Hustý tmavočervený
až tmavofialový odtieň pripomína farbu sušenej slivky, čiernej olivy. Vo veľmi intenzívnej a prenikavej vôni nájdeme tóny
čiernej ríbezle, černice (casis) a drobné bobuľové ovocie. Robustná a rafinovaná chuť je obohatená dobre štruktúrovanými
tanínmi. Víno vyzrievalo 14 mesiacov vo francúzskych barikovych sudoch a umocnilo si vysoký zrecí potenciál ďalším
pobytom vo veľkom dubovom sude.

ELESKO

Biele vína
Pálava · neskorý zber · suché

0,75

22 €

Svetlý, zlatožltý farebný odtieň, svieža kvetinovo-ovocná vôňa poteší notami broskýň a manga s medovou kvapkou. Chuť
vína je harmonická k vôni, podporená lahodnou ovocnou kyselinkou, tónmi zrelého pomela a nežnou korenistou dochuťou.

ZÁPRAŽNÝ

Biele vína
Muller Thurgau · akostné odrodové víno · suché

0,75

14 €

Víno má svetlú, jemne žltozelenú, reduktívnu farbu. Vo vôni je cítiť ľahký citrus a muškátový oriešok. Chuť je šťavnatoovocná s príjemnou eleganciou osviežujúceho letného pitia.

