
Šumivé vína 

Hacaj sekt, Pezinok  brut                16 €        12 € 

Základné “cuvee” bolo pripravené ručným lisovaním celých strapcov hrozna  

odrôd Rízling rýnsky, Rízling vlašský a Veltlínske zelené. Vďaka vyzrievaniu 

 vo fľašiach má typický kvasinkovo-biskvitový buket s ovocnou sviežosťou.  

 

Hacaj Rosé, svätovavrinecké extra dry       22 €      18 € 

Základné víno bolo vyrobené z hrozna Svätovavrinecké/kabinet, vyzrievalo  

10 mesiacovvo fľašiach. V chuti i aróme dominuje svieža zmes lesných plodov 

 a svojou okúzľujúcou farbou ulahodí i oku. 

 

Mrva&Stanko, Cuvee Brut                                                                        22 €      18 € 

Ročník 2013 tvorí 70% Pinot Noir a 30% Chardonnay . Sekt je svetlej, zlatistej farby  

s jemným okrovým odtieňom. Suchá ovocná a minerálna chuť je podporená tónmi 

zeleného jablka. Komplexná štruktúra s pevným a dlhým záverom nám prináša 

príjemny zážitok.  

 

 Adami Prosecco Superiore                                                                      22 €      18 € 

Víno bolo vyrobené metódou druhotného kvasenia v tanku. Má svetložltú farbu  

a veľmi jemné perlenie. Buket je svieži s náznakom zelených jabĺk, broskýň  

a agátového kvetu.Chuť je delikátna, bohatá s dlhou perzistenciou. 

 

Champagne 

Pierre Moncuit                                                  Hugues de Colmet          49 €      43 € 

Víno bolo vyrobené z odrody hrozna Chardonnay. Je svetložltej farby s vôňou 

 citrusov a kvetinovou arómou, ktoré sa odrážajú aj v chuti a sú podfarbené  

minerálmi s jemnou korenitosťou. Je veľmi elegantné so skrytou energiou. 

 

Vilmart&Co, Grande Reserve                                                                   49 €      43 € 

Malé rodinné vinárstvo z oblati Champagne, ktoré vyrába svoje sekty pod dohľadom 

skúseného vinára Laurenta Champsa. Hrozno je ručne oberané /PrimeCru/ a ako 

 jedno z mála vinárstiev používa pri fermentácii dubové sudy. Tým dodáva svojmu vínu 

eleganciu a nezvyčajnosť. Nechajte svoje chuťové poháriky vychutnať jemnosť a sviežosť 

tohto moku, ktorý je v nádhernej harmónii.    



Biele vína                                                                           White wines   

 

Rízling rýnsky                                                                                                                                          

Chateau Belá                                                 2013 Suché, výber z hrozna         25 €      21 € 

Svetložltkastá farba je typická pre tento rízling, v ktorého vôni je aj lipový kvet a med  

doplnený o citrusy. V chuti môžete nájsť grapefruit a iné tropické ovocie, medové plásty 

a živú kyselinku, ktorá dodáva tomuto vínku dlhovekosť. 

 

Chowaniec&Krajčírovič, Sv. Jur                 2014 Suché, neskorý zber       13 €    9 € 

Rízling rýnsky je víno kráľov s nemeckým pôvodom. Má sviežu arómu s ľahkými tónmi 

lipového kvetu. V chuti nájdeme citrusové ovocie a zrelú  vinohradnícku  broskyňu doplnenú 

o orieškové a medové tóny. 

 

Karpatská Perla , Šenkvice, Varieto       2013 Suché, výber z hrozna       18 €       14 € 

Víno je intenzívnej zlatožltej farby. V kvetinovo - ovocnom bukete sa otvára paleta vôní  

agátového medu, bielych ruží a citrusovho ovocia. Plnosť, bohatosť a elegancia s podtónom  

limetky dotvára výnimočnú chuť tohto vína a je vhodné aj na archiváciu. 

 

Žitavské vinice                                                    2013 Suché, akostné        27 €      23 € 

Nádherné víno z výnimočného ročníka, ktoré šesť mesiacov zrelo na jemných kvasnicových 

kaloch. Mohutné a intenzívne, úplne suché víno s úžasným minerálnym prejavom. Nádherná, 

citrusovo-medová vôňa, elegantná a plná chuť marhuľového džemu a úžasná bylinková 

dochuť zrelej kyselinky. 

 

 Mosel, Deutschland,  Markus Molitor            2011 Polosuché, kabinet        23 €      19 €  

 Riesling Graacher Domprobst   

Vyvážené víno s nízkym obsahom alkoholu 11,5% a jemnou ovocnou chuťou po bielych  

broskyniach, egrešoch a ananáse s dlhotrvajúcim minerálnym záverom. 

 

Mosel, Deutschland,  Markus Molitor                    2011 Suché, kabinet        23 €      19 € 

Riesling Wehlener Klostenberg    

Víno je svetlozelenkavej farby, stredne plné a kompaktné so sviežou kyselinkou na záver. 

Bridlicová pôda s vysokým obsahom železa dodáva vínu mineralitu a ovocnosť. 

 



 Wachau, Austria ,  R. Pichler -  Riesling  Federspiel             2013 Suché        22 €       18  € 

 V chuti cítiť žlto-zelené jablká, broskyne, mandle a exotické ovocie. Silná ovocná kyslosť  

 s jasným okrajom dáva vínu pevnosť a trvalú kvalitu. V ústach pôsobí ako odvážne víno. 

 

Stagard, Kremstal, Austria -  Riesling Urban                  2014 suché               14 €      10 € 

Víno je svetlej, zelenožltej farby,s vôňou marhúľ a červených jabĺčok, na podnebí svieže 

 a úderné. V chuti cítime jemné tóny ovocia a limetky, ktoré doznievajú v hravej harmónii. 

 

 Rheingau, Deutschland – Josef Leitz  Riesling Eins Zwei Dry  2013 Suché     15 €      11 € 

 Vo vôni prevláda jablko s náznakom marhule a jemný lipový kvet. Chuť je sprevádzaná  

zrelou ovocnou kyselinou, ktorá dáva vínu silný základ.      

                                       

 Rheingau, D - Josef Leitz Riesling Kirchenpfad      2013 Polosuché, kabinet      18 €     14 € 

Víno sa vyznačuje jemnou vôňou ovocia s náznakom hrozienok a malín. Vône sú kopírované  

v chuti s podtónmi jemných kvasinkových kalov a chlebovinky. 

Celková chuť je šťavnatá a osviežujúca.  

 

Skovajsa                                                               2013  Suché  neskorý zber          14 €      10 € 

Víno žltozelenej farby s intenzívne ovocno-kvetinovou arómou. Sviežu chuť s príjemnou  

kyselinkou zvýrazňuje lipovo-broskyňový tón s kvapkou limetky. Víno si pobudlo aj na  

jemných kvasničných kaloch a získalo krásnu plnosť a jemný tón biskvitu. 

 

Rízling vlašský 

 

 Mrva&Stanko,  Dolné Orešany                         2013 Suché, neskorý zber        14 €     10 € 

Víno výraznej žltozelenej farby s lahodnou ovocnou vôňou, najmä hrušiek, obohatenou  

o delikátnu korenistosť a maslovo arašidové vnemy. Chuť vína je minerálna, pevná, 

zemitá s výraznou šťavnatosťou. 

 

Strekov 1075                                                                2013 Suché, akostné       23 €       19  € 

Víno sýtej zelenožltej farby s ovocnou vôňou pestrej palety citrusového ovocia a jabĺk, 

zvýraznenou pôsobivými zemitými tónmi. Chuť vína je preplnená dužinami citrusových  

plodov so sviežimi kyselinkami a medovo-ovocnou dochuťou. 

 



Tramín červený 

Chateau Topolčianky, SLAMOVÉ  0,375l                          2012 Sladké          23 €       18 € 

Hrozno v plnej zrelosti je ručne. Hrozno v plnej zrelosti je ručne zbierané  a ponechané  

na sušenie v klimaticky kontrolovaných podmienkach počas  obdobia troch mesiacov.   

Jantárovo zlatá farba. Intenzívna muškátová vôňa s dotykom kandizovaného manga.  

Víno s veľmi jemnou štruktúrou, v chuti dominuje vanilka so tipkou ličy. 

 

Chateau Topolčianky  0,5l             2013 Polosuché, bobuľový výber              11 €        7 € 

Farba tohto vína sa vyznačuje jasnožltou až zlatistou iskrou. Buket sa nesie v kvetinovo 

hrozienkových tónoch s výraznou vôňou čajových ruží. V chuti je elegantné, plné  

a príjemne medovo podfarbené s korenistým dozvukom. 

 

Chowaniec&Krajčírovič, Sv. Jur                2013 Suché, výber z hrozna      13 €         9 € 

Vôňa bielej ruži, muškátu, liči a medovo - korenistá chuť vytvárajú charakter tohto vína. 

Telo skvele dopĺňa jemný zvyškový cukor.  

 

Žitavské vinice                                                            2013 Suché, akostné      22 €      18 € 

Z úžasného hrozna sa podarilo krásne víno. Vďaka francúzskej metóde "sur lie" získalo  

víno nezameniteľný charakter.Vôňa je príťažlivá, ovocná s dominanciou hrušiek a exotického 

 liči a s náznakom orientálneho korenia. Chuť je komplexná, šťavnatá a krémová zároveň 

 s typickými odrodovými znakmi a šťavnatou kyselinkou.Dochuť je čistá s jemne  

korenistým záverom. 

 

Žitavské vinice     0,375l                             2011 bobuľový výber, sladké        22 €      18 € 

Víno má nádhernú zlatú farbu. Výrazná, exoticky podfarbená vôňa je kombináciou  

medu, orientálneho korenia a tropického ovocia.Vyniká nespútanou eleganciou a šarmom.  

Chuti kraľuje med, korenie, mohutný extrakt a osobitá plnosť podporená neskutočnou  

kyselinkou. Skvelé víno k meditácii. 

 

Sauvignon Blanc                         

Fundus Regius 0,5l                       2007 Sladké, hrozienkový výber      16€      12 € 

Skvostné víno svetlej žlto-zelenej farby s komplexnou vôňou exotického ovocia najmä  

hrušiek a žltého melóna. Charakterizuje ho sladká chuť zrelého ananásu s jemnými  

tónmi limetkových šupiek. Vynikajúce aj ako aperitív. 



 

 

Radošina                                                               2013 Suché, neskorý zber        13 €        9 € 

Víno má nezameniteľnú vôňu bazového kvetu. Chuť je citrusovo - broskyňová, podfarbená 

hravou kyselinkou s jemne mandľovou dochuťou. 

 

Rariga, Modra                                               2013  Suché, akostné         18 €   14 € 

Extraktívny a svieži sauvignon s vôňou zeleného lipového kvetu, kôpru a mäty. Chuť je  

popretkávaná jemnými tónmi drevitého, dubovo - agátového charakteru. Víno zrelo pol  

roka na jemných kvasinkových kaloch, ktoré mu dodali plnosť a obrovský zrecí potenciál.  

 

Žitavské vinice                                                             2013 Suché, akostné         22 €    18 € 

Nádherné víno s peknou zelenkavou farbou. Vôňa je zmyselná, plná ovocných aróm, najmä 

egrešov a kiwi. Tieto arómy sa prelínajú z vône aj do mohutnej a harmonickej chuti,  

kde pôsobia až cukríkovým dojmom. Dochuť je čistá a perzistentná. 

  

 Alto Adige, Italia   Cantina Tramin                                         2013 Suché          18 €    14 € 

Jemné biele víno, ľahko aromatické, zelenožltej farby. Vôňa je intenzívne kvetinová,  

v pozadí čierna baza s miernou chuťou papriky a zelených egrešov.  

 

Kaariegel, Austria, Junge Reben                                        2013 Suché         22 € 18 € 

Víno je svetložltej farby a môžme v ňom nájsť lahodnú vôňu citrusov, egrešu a grepu. 

Chuť kopíruje aromatické vnemy, ku ktorým sa pridáva kyselkavosť ringloty s jemnou 

mineralitou v závere. 

 

Marlborough, N. Z.  Babich                                                  2014 Suché         19 € 15 € 

Buket je zmesou tropického ovocia, citrusovej trávy s tónmi pižma. Chuť je svieža a živá, 

začína červenými ríbezlľami, egrešmi, maracujou a v závere dominujúcou žihľavou. 

 

Marlborough, N. Z.  Babich - Black Label                        2013 Suché          22 €     18 € 

Víno odhaľuje širokú paletu vôní a chutí. Vôňa je zmesou citrusového ovocia, “lemon grass” 

a tónmi pižma.Chuť je svieža a živá, prechádza od červených ríbezlí a egrešov ku maracuji 

a v závere k žihľave. 

 

 



 

Marlborough, N. Z.  Villa Maria - Private Bin                   2014 Suché       19 €    15 € 

Nádherná iskrivá, žltozelená farba. Vôňa je svieža, intenzívne aromatická, špargľová. Florálne 

tóny pretrvávajú vo vôni po čerstvo pokosenej tráve. Kyseliny sú vo víne citeľné, ale nevtieravé.  

Chuť je komplexne svieža, zaguľatená najmä v tónoch špargle a listoch čiernej ríbezle. 

 

Marlborough, N. Z. Villa Maria, Wairau valley -  Reserva  2013 Suché      24 €      20 € 

Víno peknej zeleno-žltej farby. Vôňa je intenzívna, s tropickou stopou maracuje, žltého 

grapefruitu a zrelej broskyne s jemným trávovým prebleskom. Chuť vína je mladá  

a výrazne svieža s jemnou mineralitou a výborným telom. 

 

Vina Montes, Chile                                                                    2014 Suché       13 €        9 € 

Intenzívne, čerstvé, ľahké a živé víno svetložltej farby s minerálnym vplyvom pobrežia, 

s náznakom zelených fazuliek a zemitých kameňov. Má arómu tropického ovocia - pomarančov 

s tónmi limetky. V chuti je plné, minerálne, ovocné, vyvážené s jemnou zemitou dochuťou. 

 

Chardonnay 

Camille Giroud, Bourgogne                                             2012-13 Suché        26 €      22 € 

Víno je svetlozelenej farby s iskrivým žltozeleným odtieňom. Disponuje výraznejšou ovocnou 

 arómou. Jemná medová vôňa pripomína kvietky agátu, ale tiež môžme nájsť banánové,  

orieškové a jemné maslové tóny. Príjemné kyselinky, pripomínajúce limetky sú v chuti  

doplnené kvetinovo-ovocnými tónmi. Prekvapí aj jemnou vanilkovou chuťou.    

 

Mavín, Pezinok                                                2014 Suché, výber z hrozna        14 €       10 € 

Víno má zlatozelenkavý odtieň farby. V aróme vína môžeme spozorovať orieškové tóny 

podporené krémovosťou a žltým prezretým ovocím. Tieto sa odrážajú aj v chuti, ktorá je  

elegantná, priestranná a harmonická. 

 

Mrva&Stanko, Čachtice                                  2012 Suché, výber z hrozna         18 €    14 € 

Víno žltej farby jemnejšieho odtieňa s decentnou vôňou tropického ovocia, najmä manga 

a pomaranča a tiež vôňou arašidových orieškov a včelích plástov. Chuť vína je delikátna, 

prepletená sviežimi kyselinkami s dlhou ovocnou dochuťou. 

 

  



Skovajsa, Pezinok                                               2013 Suché, neskorý zber      13 € 9 € 

Víno je žltozelenej farby. Vo vôni dominuje agátový kvet a oriešky. Chuť vína je sviežo  

ovocná, kopíruje vôňu. Dominantné sú hruškové tóny s jemným orieškovým nádychom. 

 

Alpha Montes, Chile                                                                 2010 Suché        22 € 18 € 

Víno má krásny ovocný charakter s tónmi banánov, ananásu a tropického ovocia s príjemnými 

dotykmi dubových sudov. Má plnú chuť a nádherný záver s maslovou dochuťou. 

 

Rulandské šedé 

Chowaniec&Krajčírovič, Sv. Jur               2014 Suché, neskorý zber       13 €      9 € 

Vynikajúca francúzska odroda s vôňou lúčnych kvetov, medových plástov a hrušiek. V chuti 

je víno jemne ovocné s medovými tónmi a štipkou orientálneho korenia. Harmonické kyselinky 

sa zrením dopĺňajú chuťou chlebovinky. 

 

Mrva&Stanko,  Čachtice                                    2013 Suché, neskorý zber       18 €      14 € 

Víno je žltej farby zlatistého odtieňa s príťažlivou vôňou tropického ovocia, najmä liči  

a zrelých ringlôt. V chuti je víno bohato medovo - ovocné, najmä zrelej marhule a tiež 

s ovocno - pikantnou dochuťou. 

 

Devín 

Mavín, Pezinok                                                2014 Suché, výber z hrozna         18 € 14 € 

Farba vína je žltozelenkavá. Vôňa je intenzívna a širokospektrálna, pričom v nej môžeme 

spozorovať čajové lístky, harmanček, žlté ovocie, muškát i jemnú korenistosť. Chuť je dlhá, 

harmonická, plná pikantnosti a šťavnatosti. 

Žitavské vinice                                                                        2014  Suché       22 €       18 € 

Vyzreté krásne hrozno z časti už tvorilo cibéby, ktorých aromatika sa preniesla aj do vína. 

Víno má zlatistú farbu, bohatú vôňu a plnú, štrukturovanú chuť umocnenú zrením na jemných 

kvasničných kaloch metódou "sur lie". Dochuť vína je veľmi dlhá, hrozienkovo - medová. 

Pinot Blanc 

Karpatská Perla, Šenkvice, Varieto               2012 Suché, neskorý zber        16 €       12 € 

Víno zo šenkvického honu Grefty má iskrivú zeleno - žltú farbu a sviežu vôňu záhradného  

ovocia s tónmi zeleného jablka a hrušky. Chuť je výrazne citrusova so sviežimi kyselinkami. 

 



Vins Winery,  Vinosady                                   2014 Suché, neskorý zber          13 €       9 € 

Víno má žltozelenkavú farbu, vôňa má odrodový charakter, kde prevládajú kvetinovo  

 ovocné tóny, v závere s mladou chlebovinkou. Harmonická chuť je jemne pikantná, 

má minerálny charakter a dochuť je podporená jemným zvyškovým cukrom. 

 

Muller Thurgau 

 

Karpatská Perla, JAGNET                                                2014  Suché        11€        7 € 

Víno svetlej žlto-zelenej farby s iskrou do zlata, plnšej vône s tónmi citrusového ovocia 

a šťavnatej, ovocno-korenistej chuti. Svieža dochuť je podporená jemnou kyselinkou.   

 

 Mavín, Pezinok                                                      2013 Suché, neskorý zber     13 €        9 € 

Farba vína je odrodovo žltozelená. Aróma je v harmónii, elegantná a príjemná. Spozorujeme 

v nej vône žltého ovocia, oriešky, citrusové plody zakončené jemným korenistým nádychom. 

Chuť vína intenzívne kopíruje jeho aromatické vnemy. 

 

Repa Winery                                                                                 2015  Suché        12 €      8 €       

Táto pôvodom nemecko-švajčiarska odroda patrí aj u nás k známym vínam vďaka svojej sviežej, 

jemne muškátovej aróme a zamatovej chuti, ktoré sa prejavia obzvlášť v tomto vynikajúcom 

ročníku. Aj tento dubovský Muller je veľmi aromatický po bielom dužinatom ovocí / hruška / 

a citrusoch. Chuť je svieža s dostatkom kyselín a plná vďaka dokonalej zrelosti hrozna. 

        

Veltlín zelený                                                                           Grüner Veltliner 

Wachau, Austria,  Rudi Pichler,  Federspiel                              2013 Suché       22 €    18 € 

Žiadne sofistikované víno, iba čisté potešenie, takto charakterizuje svoj Veltliner R.Pichler.  

Víno je krásne prevoňané a vďaka svojej mineralite jemne pikantné. Ľahučké, chutné  

a hlavne nie nudné.  

 

Wachau, Austria,  Pichler- Krützler ,  Frauengarten               2013 Suché       25 €       21 € 

Svetlá zelenožltá farba, lahodná vôňa zelených jabĺčok, citrusu a lúčnych kvetov. Na podnebí 

hravé s kompaktnou štruktúrou, v chuti kôstkové ovocie so živými kyselinkami. 

 

 



Muškát  

Jagnet K.Perla, Šenkvice,  Muškát moravský                  2014 Suché          11 €       8 € 

Víno jemnej zelenožltej farby s ovocno-kvetinovým buketom, v ktorom dominuje vôňa  

muškátového orieška, mandarínky a citrusových plodov. Charakteristická korenistosť  

a svieža ovocná chuť s jemným zvyškovým cukrom robia toto víno ideálne na pitie. 

 

Vins Winery, Vinosady,  Muškát moravský            2015 Polosuché, akostné   12 €      8 €       

 Víno má typickú farbu so zelenkavo žltým odtieňom, sýta vôňa kombinuje tóny 

Muškátového orieška a limetky. Chuť má vnem po čerstvom hrozne, je jemne 

Korenistá a v závere podporená decentným zvyškovým cukrom. 

                                       

Neusiedlersee, Austria, Velich,  Muskat Ottonel                     2013 Suché        23 €     19 € 

Jasná, zelenožltá farba, éterická vôňa čajových ruží a levandule s arómami muškátového 

oriešku a feniklu. Chuť je na podnebí opulentná, vyzretá, jemne pikantná s tónmi pečených jabĺk. 

 

Pálava 

Chowaniec & Krajčírovič, Sv.Jur                  2014  Suché, neskorý zber    13 €       9 € 

Pálava vznikla na Morave krížením odrôd Tramín červený a Muller Thurgau. Vôňa je 

plná tropického ovocia, muškátu a sladkej vanilky. Chuť Vás očarí a niektorých si aj 

podmaní, harmóniou kyselín s korenisto-medovými tónmi a vláčnou mäkkou dochuťou. 

  

Pouilly Fumé 

 Loire, France,   Alphonse Mellot                                              2013 Suché       26 €      22 € 

Toto víno je jasnej zlatožltej farby s jemnými zelenými tónmi. Očarí nás zmesou kvetinových 

a ovocných vôní, špeciálne bieleho ovocia. V chuti je živý až chamtivý...veľmi osviežujúci.   

 

Cabernet Sauvignon Blanc 

Mavín                                                                2014 Suché, neskorý zber       16 €      12 € 

Víno má reduktívny ružový tón nažltlého charakteru. Aróma vína je intenzívna, obsahuje  

broskyne, egreše a žihľavu. Chuť vína kopíruje aromatické vnemy, pričom je šťavnatá,  

s tónmi pikantnej kyselinky v závere.  

 

 



Rosé vína                                                     Rose wines 

 

Mavín, Pezinok  Cab. Sauv.  Rosé                   2014 Suché, výber z hrozna     14 €        10 € 

Víno je čerešňovo-ružovej farby. Aróma je intenzívna, čistá a v harmónii. Nesie sa po  

červených malinách, jogurte, jahodách a citrusovom ovocí, pričom v aróme dominuje  

egreš. Chuť vína je ovocná a takmer dokonale kopíruje aromatické vnemy. 

 

Skovajsa, Pezinok  Svätovavrinecké Rosé                2015 Suché, akostné         13 €        9 € 

Skvelé rosé vhodné aj na slávnostnejšie chvíle - víno jemne ružovej farby. V príjemnej 

ovocnej vôni sa prejavuje výrazne expresívna, atraktívna aromatika po bielych ríbezliach, 

ktorú dotvára aj tón lesného malinčia. Chuť je príjemne intenzívna so šťavnatou kyselinkou. 

 

Mrva&Stanko, Strekov   Cab. Sauv. Rosé   0,5l  2012 Polosladké, v. z hr.      18 €      14 € 

Víno iskrivo ružovej farby, výrazne ovocnej príťažlivej vône sladkého ovocia, najmä lesných 

jahôd a malín. Chuť vína je šťavnato ovocná s ríbezľovo-žihľavovým lemom, harmonickou 

štruktúrou kyselín, cekovou eleganciou a sladkým záverom. 

 

 Mrva&Stanko,  Cab. Sauv. Rosé                    2013-14 Polosuché, akostné       16 €      12 € 

Iskrivo ružová farba je typickou pre toto víno. Aróma je výrazná po sladkom ovocí, najmä  

lesných jahôd a malín. Chuť vína je šťavnato ovocná s jemným ríbezľovo-žihľavovým lemom,  

ktoré sú v príjemnej harmónii. 

 

Zápražný, Vinosady,  Cab. Sauvignon Rosé     2014 Suché, neskorý zber       16 €      12 € 

Vôňa vína je plná lesných malín a jahôd s červeno ríbezľovým záverom. Chuť je výrazne svieža 

s pikantnými kyselinkami a tiež jogurtovo-malinová so sladkou jahodovou koncovkou. 

 

Rheingau, Deutschland, Josef Leitz   Pinot Noir Rosé    2013 Polosladké      16 €       12 € 

Toto výdatné rosé ponúka celý rad vôní, ktoré majú tóny jahôd, fialiek, malín a rebarbory 

a tiež santalového dreva. Jemná zvyšková sladkosť sprevádza každý dúšok. 

 

Rocca di Montegrossi, Italia  Rosato                        2013 Polosuché        19 €      15 € 

Je to atraktívne víno s bronzovým odtieňom a arómou čerstvých jahôd, malín a jemnými  

kvetinovými tónmi, ktoré sú v chuti harmonicky vyvážené. V závere cítiť príjemné kyselinky.   



Pereg, Modra  víno z čiernych ríbezlí                 Polosladké                 14 €      10 € 

Ribezľové víno vyrobené výlučne z čiernych kultivarov ríbezlí, plné antioxidantov  

mikroelementov a vitamínov z tohto čierneho bobuľového ovocia. S intenzívnou 

ríbezľovo podmanivou vôňou, rubínovo-červenou farbou, príjemnými kyselinkami, 

ktoré sú vyvážené so zvyškovým cukrom, vytvára harmóniu zmyselných chutí 

 s pozitívnym vplyvom na zdravie.     

 

Červené vína                                                      Red wines 

 

Alibernet  

Chowaniec&Krajčírovič                              2012 Suché, výber z hrozna        14 €   10 € 

Víno je karmínovo červenej farby pripomínajúce prezreté čierne višne. V dlhej a plnej chuti 

nájdeme tóny horkej čokolády, tmavej lesnej bobuľoviny a príjemne triesloviny. 

 

Karpatská Perla, Varieto                2011 Suché, výber z hrozna       23 €       19 € 

Hustý tmavočervený až tmavofialový odtieň vína pripomína farbu  sušenej slivky. Vo veľmi 

intenzívnej vôni nájdeme tóny čiernej ríbezle, černice a drobné bobuľové ovocie. Robustná 

a rafinovaná chuť je obohatená štrukturovanými tanínmi. Víno vyzrievalo 14 mesiacov vo 

 francúzskych dubových sudoch a ďaľším pobytom vo veľkom sude sa umocnil jeho zrecí potenciál. 

 

 

 

Cabernet Sauvignon 

 

Rariga                2012 Suché, výber z hrozna       18 €      14 € 

Víno je jemne zamatovej arómy a príjemnej trpkosti. Môžete v ňom postrehnúť chuť 

a vôňu čiernych ríbezlí, černíc a sušených sliviek.  Zrením jeho kvalita narastá. 

 

Vins Winery, barrique                                    2013 Suché, výber z hrozna         19€      14€ 

Víno má tmavú granátovú farbu, typickú korenistú vôňu sprevádzajú ovocné tóny 

čiernych ríbezlí, doplnené o elegantné tóny dreva. Chuť má ovocný charakter 

podporený príjemnou tanínovou štruktúrou a mäkkou kyselinkou, v závere sa  

objavujú tóny horkej čokolády. 



Carmenere 

De Martino , Chile  Legado  Reserva                                  2013 Suché     18€       14€  

Víno tmavočervenej farby s fialovým nádychom, intenzívnej vône červeného bobuľového 

ovocia a čierneho korenia. Chuť je plná a harmonická, kde ovocné tóny striedajú 

tabakové a  korenisté so živou kyselinkou. Dochuť je nádherne dlhá. 

Víno zrelo 16 mesiacov vo francúzskych barikových sudoch.  

 

Frankovka modrá 

 

Karpatská Perla, Varieto                2011 Suché, výber z hrozna       18 €       14 € 

Víno rubínovej farby s expresívnou vôňou a chuťou. Vôňa je ovocno-korenistá s tónmi škorice, 

červeného bobuľového ovocia, sušenej slivky a čokolády. V chuti je vyvážené, jemne korenisté.  

 

Karpatská Perla, JAGNET                                          2013 Suché, akostné     12 €         8 € 

Víno má sýtu 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. 

 

Repa Winery                                  2012 Suché, akostné        16 €      12 € 

Jasne granátovo červená farba s fialkovým nádychom sú predzvesťou sviežosti a ľahkosti 

tejto frankovky.Intenzívna vôňa červeného bobuľového ovocia si vás získa pri prvom nádychu.  

Chuť je svieža, iskrivo pikantná s príjemnou, ovocne šťavnatou dochuťou.  

 

Strekov 1075 - terroir                                          2012 Suché, akostné       35 €      30 € 

Jemné elegantné víno zo starého vinohradu Góré, ktoré spája všetky znaky strekovského 

terroiru - ovocnú šťavnatosť, zemitosť, mineralitu a tabakové tóny do jedinečnej harmónie 

osviežujúcej telo i dušu. 

 

 Mavín - SELECTION                                     2011  Suché, výber z hrozna    22 €       18 €  

 Hrozno bolo vypestované v Strekovskom vinohradníckom regióne, v Dvoroch nad Žitavou.  

Víno má sýtu rubínovú farbu.V aróme vína nájdeme fialkový kvet, prezreté čierne bobuľové  

ovocie a korenie. Zrenie vína v sude obohatilo víno o toasting, praženú kávu a horkastú  

čokoládu. Chuť vína kopíruje aromatické vnemy pričom sľubuje bohatosť a potenciál vína. 



Mrva&Stanko, Kosihovce                        2012 Suché, výber z hrozna         18 €      14 € 

Víno tmavočervenej farby bordového odtieňa s intenzívnou vôňou, hlavne červeného  

bobuľového ovocia, s pôsobivou zemitou korenistosťou a jemným škoricovým lemom.  

Chuť vína je noblesnou kombináciou hlbokých ovocných a korenistých tónov s príjemnými  

trieslovinami a dlhou šťavnatou dochuťou. 

 

Malbec 

Mascota Vineyards - Santa Ana, Argentina                  2013 Suché         18 €      14 € 

Tento komplexný Malbec dozrieval 15 mesiacov v amerických a francúzskych dubových  

sudoch. Jeho expresívna vôňa je plná zrelého, tmavého bobuľového ovocia, vanilky 

a domáceho džemu s jemným dotykom škorice. Chuť kopíruje vôňu a dopĺňa ju 

o horké kakao. Je to elegantné víno s dlho pretrvávajúcou dochuťou. 

 

Merlot 

De Martino, Chile  Estate Line                                             2014 Suché           14 €       10 € 

Nádherné tóny šťavnatého ovocia nájdeme v chuti aj vôni tohoto komplexného vína. 

Čierne ríbezle a černice s ľahkým nádychom korenia sú dominantnými tónmi 

tohto skvelého vína. Víno zrelo 9 mesiacov vo francúzskych dubových sudoch 

a bolo vyrobené s BIO certifikátom. 

 

Repa Winery , Petit Merle                                             2012  Suché        25 €       20 € 

Sýta farba a opojná vôňa čierneho bobuľového ovocia oslovia hneď na začiatku. 

Po ďaľšom nádychu vystupujú vône marmelády a kandizovaného ovocia doplneného 

arómou sladkého drievka a čokolády. Všetky tieto tóny sa prenášajú aj v harmonickej 

chuti. Tento merlot zrel 15 mesiacov vo veľkom 2000 litrovom sude a následne  

6 mesiacov vo fľašiach, čo len umocňuje jeho zrelosť. 

                                         

Pinot Noir 

 

Mrva&Stanko, Čachtice                           2012 Suché, výber z hrozna       19 €    15 € 

Víno svetločervenej farby s impozantnou vôňou ovocnej zamatovosti, najmä ostružiny, černice, 

maliny a moruše. Nájdeme v ňom aj tóny kôstkového ovocia, čierneho korenia a zvodnú ovocnú 

sladkosť. V chuti je príťažlivo komplexne ovocné s pôsobivými trieslovinami a dlhou dochuťou. 



 

Radošina                 2012 Suché, výber z hrozna        16 €    12 € 

Tehlovočevená farba a vôňa jahôd a kôstkového ovocia sa ideálne dopĺňa s jemnou chuťou 

horkej čokolády a šťavnatým sladkým drievkom v koncovke. 

 

Repa Winery                                                      2011 Suché, výber z hrozna       23 €     19 € 

Ušľachtilosť a noblesa tohto vína je badateľná hneď na začiatku, nakoľko vyzrievalo 12  

mesiacov v 400l barikových sudoch. V opojnej vôni možno nájsť prezreté čerešne a slivky 

doplnené o arómu kávy a mliečnej čokolády a tiež orientálneho korenia a kadidla. V chuti  

sa prejaví mäkkosť a šťavnatosť s tanínovu dochuťou karamelu a mliečnej čokolády.  

Farba je jemne červená s tehlovým nádychom. 

Robert Mondavi, California                                             2011 Suché        22€         18€ 

Meno Mondavi je synonymom  vinárstva v USA a jeho vína sa každoročne umiestňujú  

na popredných miestach hodnotených vín. Predstavujeme Vám Pinot Noir, ktorému 

 klimatické podmienky strednej Californie veľmi vyhovujú.  

Víno je sýtej rubínovej farby s jemným fialkovým lemom. Aróma lupienkov ruží, fialiek 

 a čerešní sa príjemne snúbi s vanilkovo-škoricovými tónmi .Tie sa nám objavujú aj  

v chuti, ktoré svojou bohatosťou pripomínajú džem z tmavého bobuľového ovocia. 

 Chuťové vnemy sú v zamatovej harmónii s príjemnym ovocným záverom. 

 

Svätovavrinecké 

Mrva&Stanko, Kosihovce                                2012 Suché, neskorý zber       15 €       11 € 

Víno sýtej bordovej farby s expresívnou vôňou kôstkového ovocia, najmä višní a čerešní  

s pôsobivou odrodovou korenistosťou a kôstkovou horkosťou. Chuť vína je výrazne plná 

s ovocnosťou zrelých čerešní a čierneho bobuľového ovocia s príjemne korenistou dochuťou. 

  

Skovajsa                2012 Suché, výber z hrozna       13 €      9 € 

Víno má tmavočervenú farbu, vo vôni dominuje kôstkové ovocie, najmä aróma slivky, ktorá 

plynule prechádza aj do chute vína. Tá je ovocná a plná sviežosti. 

 

 

Strekov 1075                       2012 Suché, akostné          23 €    19 € 

Svieža šťavnatá ovocnosť s kôstkovitou dochuťou, “vavrinecké” kyselinky a minerálne 

 tóny sú emblematickými znakmi tohoto vína zo starého vinohradu. 



Dunaj 

Chowaniec&Krajčírovič                              2014 Suché, neskorý zber            14 €      10 € 

Dunaj je slovenský kríženec Muscatu Bouchet a Oporta, ktoré boli následne krížené so  

Svätovavrincom. Pripomína vína južanského typu. Je tmavočervenej farby, plné a 

harmonické. Zrením vo fľaši získava na elegancii a vyniká ušľachtilými čokoládovými tónmi. 

 

Zápražný                                                         2013 Suché,  výber z hrozna        16 €       12 €    

Víno je sýtej, tmavočervenej farby. Vo vôni nás napĺňa arómou lesného bobuľového 

ovocia a horkej čokolády. Chuť je plná, ovocná, dobre štrukturované a elegantná. 

             

Cuvee 

 

 Chowaniec&Krajčírovič   Cabernet-Merlot barrique     2012 Suché         18 €     14 € 

Víno vzniklo kupážou vín Cabernet Sauvignon a Merlot a zrelo 12 mesiacov v barikových  

sudoch. Je intenzívnej farby, harmonické, s vôňou po zadymenom kôstkovom ovocí. Chuť  

je plná,mäkká a harmonická. 

 

Zápražný, Juraj IV.  Merlot, Cab. Sauvignon, Pinot Noir, Dunaj  2012 Suché   18 €      14 € 

Cuveé majstra vinára zo 4 odrôd. Víno sýtejšieho rubínového odtieňa s vôňou  

kôstkového ovocia, najmä višní v čokoláde podporené o tóny tabaku, šípok 

a tabuľky horkej čokolády. V chuti sa prelínajú nuansy lesného bobuľového ovocia, 

sušených paradajok, sladkých tanínov a štipky čierneho korenia. 

 

Marche, Italia - Montepulciano / Sangiovese                     2012 Suché          18 €    14 € 

Il Conte Villa  Prandore     

Farba je intenzívna a živá, výrazná a atraktívna. Na nose je silné a jasné, s výraznou vôňou 

sušenej červenej kôry, ríbezlí a malín. V chuti mierna trieslovina a plno ovocia. 

  

Rhone, France,  Clos Saint Jean - Chateauneuf Du Pape      2012 Suché       49 €     44 € 

Hrozno: 75% Grenache v harmónii s odrodami Syrah, Mourvedre, Cinsault, Muscardin a Vaccarese.  

Klasický štýl skvelého vinárstva Clos Saint Jean. Vo víne nájdeme arómu a chuť čerešní, bieleho 

korenia, byliniek a sladkého drievka. Víno je plné, prístupné, v krásnej harmónii. 

 



Nebiollo 

Piemonte, Italia,  Roberto Voerzio                                           2011 Suché          29 €      24 € 

Je veľkou klasikou od R.Voerzio. Víno je bohaté na vône červených plodov, lupene ruží, 

sladkéhodrievka či dechtu. Víno je dokonale komplexné a dokáže potešiť každého 

milovníka dobrého vína. 

 

Piemonte, Italia,  Produttori del Barbaresco                           2012 Suché          22 €      18 € 

Lákavé vône kvietkov ruží, malín, jahôd a jemných korenín sa harmonicky prelínajú  

aj v chuti do krásnej ovocnosti. Víno zrelo 6 mesiacov vo veľkých dubových sudoch. 

Má skvele zapracovaný tanín a svoju neodškriepiteľnú eleganciu.  

 

Pinotage 

Stellenbosch, South Africa                                           2012 Suché        18 €     14 € 

Úžasná tmavočervená farba s vôňou zrelého sladkého ovocia, z ktorého po chvíli jasne  

vystupujú malinové a slivkové tóny. Tie sa v chuti zintenzívňujú a koncentrujú do charakteru 

sušeného ovocia. 

 

Primitivo 

Puglia, Italia,  Il Matane -Primitivo di Manduria                    2013 Suché        23 €     19 €  

Intenzívna rubínová farba s fialkovým nádychom. Víno má bohatý buket zrelých čerešní, 

sliviek, čokolády a vanilky, ktorých pestrosť pocítime v ústach už pri prvom dúšku. 

Všetky tóny sa zlievajú v príjemnej harmónii a dlhom zamatovom závere. 

 

Sangiovese 

Tuscany, Italia,  Casanova di Neri – Rosso Di Montalcino      2012 Suché       29 €       24 € 

Farba vína je rubínovočervená, typické pre túto odrodu hrozna Sangiovese. Aróma s tónmi 

čerešní, malín, jahôd a tiež lesného bobuľového ovocia. V ústach plné, elegantné a vytrvalé. 

 

Donello, Il Conte Villa Prandone                                  2013 Suché              14 €     10 € 

Víno je sýtej rubínovej farby s elegantným buketom, v ktorom sa nám príjemne 

miešajú vône tmavého bobuľového ovocia, fialky a sladkého drievka. Tieto vône 

sú kopírované aj v chuti, kde sú doplnené o jemné krémovo-čokoládové tóny, 

ktoré sú v krásnej a dlhej harmónii. 



 

Káva Coffee  Čaj         Tea 

 

Bobule Blend / 80% Arabica, 20% Robusta/ 

 

Espresso     1,20  € 

Double espresso           1,80  € 

Cafe Latte                                          1,80  € 

Cappucino    1,80  € 

 

Čaj z čerstvej mäty                                                                               1,80 €  

Čaj z čerstvého zázvoru                                                                       1,80 € 

Green Tea    1,60  € 

Summerfruits Tea          1,60  € 

Peppermint Tea   1,60  € 

Herbs & Honey                                                                                      1,60 €                                                       

 

Nealko nápoje                                                        Soft drinks 

 

CocaCola                               0,33l                                                       1,20 € 

Minerálka                              0,33l                                                       1,20 € 

100% hroznový mušt            0,2l                                                            2 € 

 

Pivo                            fl. 0,33l / bottle                                  Beer  

 

Urpiner 12   1,00 €  

Urpiner Nealko                                                                 1,00 € 

Urpiner Red Orange   1,00 € 


