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VINNÝ LIST
Rulandské šedé, pozdní sběr, polosuché

SUDOVÁ VÍNA
BÍLÁ VÍNA

Sauvignon, suché

0,2 l

Vinařství Velké Pavlovice • Ve vůni najdeme natrpklé tóny mladého rybízu
a kopřiv. Chu je víno bohaté, se zajímavými stopami kompotových plodů
černého bezu a černého rybízu.

Tramín červený, polosladké

0,2 l

Vinařství Na Kacperku, Nemčičky • Ve vůni nalezneme typické odrůdové
aroma po čajové růži a sladce medových rozinkách, které je vyhledáváno
milovníky této odrůdy.

0,2 l

Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, suché

TEMPLÁŘSKÉ SKLEPY ČEJKOVICE
BÍLÁ VÍNA

Tramín, jakostní víno, suché

VINNÉ SKLEPY VALTICE
0,75 l

Je moderní víno ze světového sor mentu. Jeho vůně je ovocná s jemnými
podtóny citrusů. V chu je svěží, elegantní, plné a harmonické.

0,75 l

0,75 l

Původ této odrůdy můžeme hledat ve Francii. Dříve byla známá pod názvem
Burgundské. Víno je s výrazným odrůdovým buketem, jemnými kořenitými podtóny a plnou extrak vní chu . Má zlatožlutou barvu, někdy s vyšší intenzitou.

0,75 l

Vůně vína je kvě nová s jemnými tóny citrusů.
Chuť je příjemná, harmonická se šťavnatou kyselinkou.

Aurelius, výběr z hroznů, polosladké

Rulandské bílé, pozdní sběr, polosuché

0,75 l

Barva vína je světle žlutozelená s bělavými odlesky. Ve vůni převažuje
žluté zahradní ovoce v kombinaci s rozkvetlými lučními kvítky.
Chuť je plná harmonická s výrazem sušeného jablka a bílé třešně.
ČERVENÁ VÍNA

André, jakostní víno, suché

Je to víno s jemným kvě novým buketem, připomínající čajové růže.
Chuť je příjem-ně rozložitá, extrak vní, kořenitá.

Ryzlink vlašský, pozdní sběr, polosuché

0,75 l

Víno se zlatavou barvou, velmi intenzivní kořenité vůně
a typické extrak vní chu připomínající sladký kořen.

BÍLÁ VÍNA

Rulandské šedé, jakostní víno, polosuché

0,75 l

Rubínově ﬁalková barva, bohatá, typicky odrůdová vůně připomínající
černý rybíz, koření, tabákový list a nezralé makovice. Chuť je ovocitá,
měkká, s příjemnou dochu .

0,2 l

Vinařství Mikulica Pavel, Vrbice • Pronikavé ovocité aroma, extrak vní až tělnaté
v chu , s doznívajícím vjemem po kyselinách, podle ročníku až velmi výrazným.

Tramín červený, jakostní víno, polosuché

0,75 l

Toto znamenité Rulandské modré má nižší rubínovou barvu,
elegantní vůni s tóny lesního ovoce a měkkou, harmonickou chuť.

ČERVENÁ VÍNA

Chardonnay, jakostní víno, suché

0,75 l

Toto znamenité rosé vyniká krásnou lososovou růžovou barvou,
jemně ovocnou vůní a osvěžující, ovocně šťavnatou středně plnou chu .
ČERVENÁ VÍNA

Vinařství Mikulica Pavel, Vrbice • Vůně je příjemná, s nádechem vyzrálých jahod.
V chu je víno plné, s pikantní kyselinkou a lehkou, osvěžující dochu .

Dornfelder, suché

RŮŽOVÁ VÍNA

Rosé (Zweigeltrebe), jakostní víno, suché

Rulandské modré, jakostní víno, suché

RŮŽOVÁ VÍNA

Zweigeltrebe rosé, polosuché

0,75 l

Nižší, zelenkavě žlutá barva, ovocné aroma připomínající zralé ovoce
či sušené plody, chuť je šťavnatá, elegantně svěží s minerálním podtextem.

0,75 l

Hrozny této odrůdy vznikly křížením Frankovky a Svatovavřineckého ve
Velkých Pavlovicích. Víno s divokým ovocným aroma, příjemnou svěží
kyselinou a sametovými tříslovinami. V dochu se objevují tóny švestek.

Dornfelder, jakostní víno, suché

0,75 l

Intenzivní, jasně rubínová barva s odleskem violetu. Vůně je široká, plná
a vyniká ovocnos . Dominuje zde kompotované bobulové ovoce, podpořené
sušenou pomerančovou kůrou a skořicí. Chuť je lahodná, hladká a ovocná.
V dochu postřehneme přezrálou třešeň.

0,75 l

Vůně vína je ovocná s jemnými tóny meruněk a citrusové kůry.
Chuť je plná, dlouhá a ideálně sladěná.

ŠUMIVÁ VÍNA
SEKTY

ČERVENÁ VÍNA

Modrý portugal, jakostní víno, suché

0,75 l

Je jemnější červené víno s výraznou barvou, lehkým, svěžím
buketem a elegantní chu .

HABÁNSKÉ SKLEPY

Toto vynikající Veltlínské se vyznačuje svěží ovocnou vůní s decentními
tóny mandlí. Jeho chuť je vyvážená s příjemnou kyselinkou.

www.sikland.cz

0,75 l
0,75 l
0,75 l

0,75 l

Má jemný vinný buket s nádechem limetky a květu vinné révy.
Perfektní víno k podávání s předkrmy, hlavním jídlem i dezertem.

0,75 l

Má zlatou barvu a jemné perlení, bohatou a ovocnou vůni s doteky melounu.
Dlouhá, šťavnatá chuť s tóny vyzrálého ovoce, medu a bílých květů. V kombinaci
se smetanovo-ovocnými dezerty bude nezapomenutelným zážitkem.

Tento výtečný Sauvignon z Habánských sklepů zaujme extrak vní vůní
s tóny angreštu. V chu je plné s dlouhotrvající dochu .

Veltlínské zelené, jakostní víno, suché

0,75 l

CHAMPAGNE

Moët & Chandon Brut Imperial

BÍLÁ VÍNA

Sauvignon, jakostní víno, suché

Bohemia Sekt, Demi Sec
Bohemia Sekt, Brut
Bohemia Sekt, ROSÉ Demi Sec

Moët & Chandon Nectar Imperial

0,75 l

Máte dotazy k nabídce? Pište na ﬁremky@western.cz nebo volejte 607 742 516.

