VINO
ZA VINOM
OKOLO
SVETA

Ochutnajte vína starého a nového
sveta. Precestujte s nami z Európy do Južnej
Ameriky a presvedčte sa, že nádherné vína
sa rodia skutočne po celom svete.

IN VINO VERITAS
Vo víne je pravda
Hľadajú ju mnohí, mnohí cestujú na neznáme kúty
sveta aby ju v sebe našli. My Vám ju prinášame
ukrytú vo vínach zo sveta, ktorý objavilí tí, čo sa
nebáli plávať do neznámych vôd.

SANTA ANA
Sauvignon blanc
Mendoza, Argentína, suché
Moderný Sauvignon s intenzívnou vôňou zrelej
marhule, hrušky, egreša a citrusových plodov.
Šťavnatá a svieža ovocná chuť so sviežou
kyselinkou. Stredne dlhý záver. Výborné
k špargli, vaječným jedlám a ľahkým šalátom.

REYA
Riesling
Mosel, Nemecko, polosladké
Atraktívny Rizling s intenzívnou vôňou sušeného
tropického ovocia. Hroznová chuť s jemnou
kyselinkou a šťavnatým telom. Hladký, stredne
dlhý medový záver. Výborný partner k orientálnej
kuchyni ale aj jedlám z hydiny v pikantnej úprave.
Taktiež výborný k sladkým pokrmom a dezertom.

VELKEER
Cabernet Sauvignon Rosé
Veľký Kýr, Slovensko, polosladké
Voňavý mladý ružový Cabernet oslní svojou
intenzívnou vôňou prezretej jahody s nádychom
listov čiernej ríbezle. Ovocná sladká dochuť je
výborným spoločníkom ovocných dezertov,
ale je vhodné aj k jedlám z lososa.

EMILIANA
Adobe Cabernet Sauvignon BIO
Colchagua Valley, Čile, suché
Vynikajúci Cabernet v Bio kvalite
z Čile. Atraktívna ovocná vôňa
čiernych ríbezlí, malín a čučoriedok
doplnená herbálnymi tónmi tabaku.
Plná chuť postavená na ovocí
a horkej čokoláde s vynikajúcou
sviežosťou a štruktúrou. Stredne
dlhý, šťavnatý záver. Výborné
ku grilovanému bravčovému
mäsu alebo k hovädzím
steakom.

Tieto vína pre vás vybral
Andrej Gubány, someliér spoločnosti
Winecode - dodávateľ exkluzívnych vín.

Vína obsahujú siričitany.

NIEČO OSVIEŽUJÚCE?
“La Gioiosa, kvalita a energia vášne.”
Takto by sme mohli opísať značku venetského
vinárstva Villa Sandi zo severu Talianska.
Predstavujeme vám biele a ružové jemné šumivé
vína, v ktorých sa bublinky získavajú metódou Charmat
(nazývanou tiež Martinotti) - čiže druhotným kvasením
pod tlakom v nerezovej nádobe. Bublinky vo víne
sú tak jemné a vína pôsobia hladkým a mierne
perlivým dojmom. A vďaka nízkej úrovni
zbytkového cukru chutia mierne
nasladlo a príjemne vyvážene.
Hodia sa k šalátom, k dezertom
lebo sa ich oplatí piť
len tak pre radosť .

11,99 €
0,75 l fľ.
1,79 €
0,10 l

LA GIOIOSA FRIZZANTE
biele, šumivé, suché
LA GIOIOSA FRIZZANTE ROSÉ
ružové, šumivé, suché

APEROL
SPRITZ
Naladí po práci

4,49 €
0,12 l

Vína obsahujú siričitany.

Prosecco! Ľahké a jemné.
Priamo z chránenej oblasti Treviso.

