
Vinařství Kadrnka 
Müller Thurgau K2 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Ořechová hora/Liščí vrch
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 2,3 g/l                                               
obsah kyselin: 2,7 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 23,2 g/l
číslo šarže: 04/21

Charakteristika vína:
Víno je zelankavo žluté barvy. Ve vůni je výrazně
ovocitá, svěží s tóny zralých broskví, nektarinek,
meruněk a jarních květů. Chuť je výrazná, ovocitá, 
svěží a živá plná ovoce s jemně slanou dochutí.
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cena za lahev: 298 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šoman
Müller Thurgau 2021

přívlastek: kabinet
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny              
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 5,5 g/l                                               
obsah kyselin: 6,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 20,3 g/l
číslo šarže: 21/21

Charakteristika vína: 
Víno světle žluté barvy. Aroma limetky a bílých květů 
ovocných stromů. Chuť je lehká, vyvážená a příjemná.  

cena za lahev: 205 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.



přívlastek: kabinet
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny              
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 5,5 g/l                                               
obsah kyselin: 6,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 20,3 g/l
číslo šarže: 21/21

Charakteristika vína: 
Víno světle žluté barvy. Aroma limetky a bílých květů 
ovocných stromů. Chuť je lehká, vyvážená a příjemná.  
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Vinařství Kolby
Ryzlink vlašský 2019

Přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Pouzdřany
viniční trať: Kolby
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 1,9 g/l                                               
obsah kyselin: 6,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %   
bezcukerný extrakt: 21,3 g/l
číslo šarže: 1519

Charakteristika vína:
Víno světlé žluté barvy se zelenožlutými odlesky. 
Aroma žlutého ovoce, mandarinek a žlutého melounu
je doprovázena lehkým dotekem máslového oříšku.
Na chuti se pak prolíná lehká kořenitost
s čerstvým mangem a medem.

cena za lahev: 316 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Ryzlink vlašský 2018

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
viniční trať: Goldhamer
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,3 g/l                                               
obsah kyselin: 7,4 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %   
bezcukerný extrakt: 22,4 g/l
číslo šarže: 08/18

Charakteristika vína:
Víno má světle citrónovou barvu. Ve vůni můžeme
najít tóny vlašského ořechu, limetky, sušených
meruněk a prašnost typickou pro pálavské ryzlinky.
V chuti je toto víno velmi minerální, svěží
s medovou dochutí.

cena za lahev: 298 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šebesta
Ryzlink vlašský 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Liščí vrch
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 4,7 g/l                                               
obsah kyselin: 6,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 22,7 g/l
číslo šarže: 5/21

Charakteristika vína:
Odrůdově charakteristické víno s lehkým nádechem 
medově květinových aromat, ke konci se sladkým
citrónem. Zcela jistě nejtypičtější odrůda
mikulovské oblasti i nejpěstovanější odrůda
našeho vinařství.

cena za lahev: 239 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Zámečník
Ryzlink vlašský 2021

přívlastek: kabinet
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Zimní vrch
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 5,7 g/l                                               
obsah kyselin: 6,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 19,1 g/l
číslo šarže: 25/21

Charakteristika vína:
Svěží zeleno-žlutá barva. Výrazné víno s širokou
aromatickou škálou a komplexním projevem vyzrálého 
peckového ovoce, bílých květů a lehce polosuchým 
patrem se šťavnatou kyselinou a dlouhou ovocnou
dochutí.

cena za lahev: 235 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Kadrnka
Ryzlink vlašský 4K 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Ořechová hora
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 1,2 g/l                                               
obsah kyselin: 7,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 23,2 g/l
číslo šarže: 15/21

Charakteristika vína:
Víno je zlatavé barvy a ve vůni je cítit zralé žluté ovoce,
kde se mísí žluté špendlíky, zralé meruňky, červený grep,
kvetoucí heřmánek či med a sušené rozinky. Chuť je velmi plná,
strukturovaná, živá a ovocitá s citrusovým podtónem a v závěru
sušené letní ovoce. V dochuti pak výrazně minerální a slaný závěr. 

cena za lahev: 356 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Mikrosvín 
Ryzlink vlašský 2020

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Perná
viniční trať: Goldhamer      
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 3,5 g/l                                               
obsah kyselin: 6,3 g/l                                               
obsah alkoholu: 12 %                                                         
bezcukerný extrakt: 27,8 g/l
číslo šarže: 022

Charakteristika vína: 
Víno zrálo ve velkém sudu a v gönských sudech.
Má sytě zlatou barvu, výraznou vůni s projevem sušených
bylin, medu, hrušek a tóny ušlechtilého dřeva na pozadí.
V chuti rozmanité, s měkkou kyselinkou a s medovým projevem.
Na patře s nádechem pomerančové kůry a minerálním závěrem.

cena za lahev: 365 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Mikrosvín
Ryzlink vlašský 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 6,1 g/l                                               
obsah kyselin: 7,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 29,8 g/l
číslo šarže: 109

charakteristika vína: 
Víno sytější zlaté barvy se zelenkavým lomem.
Vůně je rozmanitá, s převahou pálavské květeny
a kandovaných citrusů. V závěru se rozvíjí
až do nádechu medové voštiny. Chuť je plná a bohatá. 
Svým projevem navazuje na vůni a je typická výrazným 
projevem citrusové kyselinky a minerálně-bylinným
závěrem.

cena za lahev: 255 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.



přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 6,1 g/l                                               
obsah kyselin: 7,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 29,8 g/l
číslo šarže: 109

charakteristika vína: 
Víno sytější zlaté barvy se zelenkavým lomem.
Vůně je rozmanitá, s převahou pálavské květeny
a kandovaných citrusů. V závěru se rozvíjí
až do nádechu medové voštiny. Chuť je plná a bohatá. 
Svým projevem navazuje na vůni a je typická výrazným 
projevem citrusové kyselinky a minerálně-bylinným
závěrem.
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Vinařství Tichý
Ryzlink vlašský 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Dunajovský kopec
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 7,2 g/l                                               
obsah kyselin: 7,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,3 %   
bezcukerný extrakt: 22,2 g/l
číslo šarže: 10/21

Charakteristika vína:
Víno s jemnou aromatickou citrusových plodů
a vlašských ořechů, která svým spojením vytváří
velmi typický odrůdový charakter suchého „vlašáku“.
V chuti je víno svěží, ovocné, pobízející
k dalšímu ochutnání.

cena za lahev: 237 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Vican
Ryzlink vlašský 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Ořechová hora   
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 7,7 g/l                                               
obsah kyselin: 7,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 27,8 g/l                                                      
číslo šarže: 0921

Charakteristika vína: 
Zlatavá barva se žlutými odlesky. Mohutné minerální 
aroma doplněné o vůni vlašských oříšků, mandlí
a arašídů. Chuť je harmonická, lehce botrytická,
s minerálně kovovou dochutí.

cena za lahev: 242 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Mlýnek
Veltlínské zelené 2020

Přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Horní Věstonice
viniční trať: U Venuše 
zbytkový cukr: 0,8 g/l                                               
obsah kyselin: 5,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 18,5 g/l
číslo šarže: 10/20

Charakteristika vína:
Mandlový veltlínek je charakteristikou vysoké
vyzrálosti v ročníku 2020. Vůně připomíná
smaragdové Veltlíny z Wachau, chuť je díky silně
vápenitému podloží kovově minerální s příjemnou
perzistencí.

cena za lahev: 255 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Ořechová hora   
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 7,7 g/l                                               
obsah kyselin: 7,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 27,8 g/l                                                      
číslo šarže: 0921

Charakteristika vína: 
Zlatavá barva se žlutými odlesky. Mohutné minerální 
aroma doplněné o vůni vlašských oříšků, mandlí
a arašídů. Chuť je harmonická, lehce botrytická,
s minerálně kovovou dochutí.
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Vinařství No. 44
Veltlínské zelené 2021

přívlastek: kabinet
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Pod Slunným vrchem   
zbytkový cukr: 4,2 g/l                                               
obsah kyselin: 8,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,7 %   
bezcukerný extrakt: 20,6 g/l
číslo šarže: 2103

Charakteristika vína: 
Lehký veltlín se žlutozelenými odlesky
připomíná šťavnaté limety, pomelo
a zelený pepř. Chuť je příjemně vyvážená,
kořenitá a svěží.

cena za lahev: 240 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Kadrnka
Veltlínské zelené K2 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Liščí vrch
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,4 g/l                                               
obsah kyselin: 6,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 21,0 g/l
číslo šarže: 18/21

Charakteristika vína:
Víno je zelenkavé barvy a ve vůni je cítit výrazně 
zelené jablka, čerstvé citrusy, jemné kořenité tóny
s minerálním závěrem. Chuť je velmi živá, řízná,
ovocitá s převládajícími tóny čerstvých jablek,
angreštu či rynglí s krásně slanou dochutí. 

cena za lahev: 298 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tichý
Veltlínské zelené 2021

Přívlastek: pozdní sběr 
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Pod Slunným vrchem, Plotny
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 4,8 g/l                                               
obsah kyselin: 7,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 23,6 g/l
číslo šarže: 12/21

Charakteristika vína:
Víno s vůní grapefruitů, zeleného jablka
a lučního kvítí. V chuti harmonické, plné,
extraktivní s pepřnato minerální dochutí.

cena za lahev: 237 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šoman
Neuburské 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny              
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 3,2 g/l                                               
obsah kyselin: 7,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 22,6 g/l
číslo šarže: 24/21

Charakteristika vína: 
Jasně zlatavá barva vína. Aroma žlutomasého
ovoce, propolisu a rozinek. Chuť je velmi plná,
mohutná, díky intenzivnímu míchání vína
na hrubých kalech.

cena za lahev: 319 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Vican
Sylvánské zelené 2021

edice Karel Roden

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Sedlec
viniční trať: Kotel   
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 8,2 g/l                                               
obsah kyselin: 7,3 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 25,4 g/l                                                      
číslo šarže: 4021

cena za lahev: 278 Kč

Charakteristika vína:

Zlatavé víno. Aroma nazrálého 
ovoce je doplněno o kovovou vůni
a jemnou ušlechtilou botrytidu. 
Víno zrálo několik měsíců na
akátovém sudu, který dotvořil 
harmonický projev vína.

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Šílová
Neuburg 2021

vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
viniční trať: Stará hora 
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 7,2 g/l                                               
obsah kyselin: 6,4 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 21,0 g/l
číslo šarže: 0621

cena za lahev: 235 Kč
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Vinařství No. 44
Sylvánské zelené 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Pod Slunným vrchem   
zbytkový cukr: 9,9 g/l                                               
obsah kyselin: 7,4 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,0 %   
bezcukerný extrakt: 27,1 g/l                                                      
číslo šarže: 2102

Charakteristika vína: 
Perla mezi odrůdami, to je tento senzační Sylván.
Projevuje se velmi ušlechtilou vůní i chutí
po vyzrálém golden jablíčku a sladké hrušce.
Chuť je velmi plná, harmonická s jemně kořenitou
a slanou dochutí.

cena za lahev: 265 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.



přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Pod Slunným vrchem   
zbytkový cukr: 9,9 g/l                                               
obsah kyselin: 7,4 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,0 %   
bezcukerný extrakt: 27,1 g/l                                                      
číslo šarže: 2102

Charakteristika vína: 
Perla mezi odrůdami, to je tento senzační Sylván.
Projevuje se velmi ušlechtilou vůní i chutí
po vyzrálém golden jablíčku a sladké hrušce.
Chuť je velmi plná, harmonická s jemně kořenitou
a slanou dochutí.
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Vinařství Tanzberg
Chardonnay 2017

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
viniční trať: Anenský vrch
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,1 g/l                                               
obsah kyselin: 4,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %   
bezcukerný extrakt: 16,6 g/l
číslo šarže: 3/17

Charakteristika vína:
Barva vína je světle žlutá se zlatavými odlesky.
Ve vůni se objevuje výrazně vanilkové a lehce medové 
aroma. V chuti se snoubí vanilka s kouřovými tóny, 
dochuť je velmi intenzivní s nádechem máslových
sušenek a pražených mandlí.

cena za lahev: 328 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Chardonnay 2019

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
viniční trať: Anenský vrch
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,4 g/l                                               
obsah kyselin: 18,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 18,9 g/l
číslo šarže: 07/19

Charakteristika vína:
Barva vína je světle žlutá. Ve vůni můžeme nalézt 
aroma typické pro odrůdu Chardonnay podpořené
jemnými máslovými a toastovými tóny. Chuť kopíruje 
aromatický profil, který je podpořen smetanovou
dochutí a harmonickou kyselinou.

cena za lahev: 328 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Mikrosvín
Chardonnay 2019

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dobré Pole
viniční trať: Rosentické     
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,6 g/l                                               
obsah kyselin: 6,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 13 %                                                         
bezcukerný extrakt: 23,9 g/l
číslo šarže: 920

Charakteristika vína: 
Víno kvasilo a zrálo v kombinaci 225 a 500litrových barikových 
sudech, z čehož byla ¼ sudů nových. Sytější zlatá barva.
Vůně je výrazná, s projevem máslových hrušek, květového nektaru
a s nádechem lískových oříšků. V chuti plné a hebké, s krásně
krémovou texturou. V závěru s jemným nádechem ušlechtilého dřeva.

cena za lahev: 375 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.



přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dobré Pole
viniční trať: Rosentické     
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,6 g/l                                               
obsah kyselin: 6,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 13 %                                                         
bezcukerný extrakt: 23,9 g/l
číslo šarže: 920

Charakteristika vína: 
Víno kvasilo a zrálo v kombinaci 225 a 500litrových barikových 
sudech, z čehož byla ¼ sudů nových. Sytější zlatá barva.
Vůně je výrazná, s projevem máslových hrušek, květového nektaru
a s nádechem lískových oříšků. V chuti plné a hebké, s krásně
krémovou texturou. V závěru s jemným nádechem ušlechtilého dřeva.

23

Vinařství Reisten
Rulandské bílé 2019

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Pavlov
viniční trať: U Božích muk
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 2,8 g/l                                               
obsah kyselin: 6,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %   
bezcukerný extrakt: 20,1 g/l
číslo šarže: 0919

Charakteristika vína:
Víno jiskrně zlatavé, zelenkavé barvy se zářivými
odlesky. Příjemné, plné aroma s tóny citrusů a jemné 
chlebovinky. Sametová, harmonická chuť bílé broskve
a sušené meruňky, s lehkým dotekem pomerančové kůry, 
hravou kyselinkou a hřejivou, minerální dochutí.

cena za lahev: 259 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tichý
Rulandské bílé 2021

přívlastek: pozdní sběr 
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Dunajovský kopec
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 3,2 g/l                                               
obsah kyselin: 6,7 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 20,5 g/l
číslo šarže: 06/21

Charakteristika vína:
Víno s vůni grapefruit, ořechů, medu a sušeného 
chleba. V chuti svěží, ovocné s dochutí lískových 
ořechů a medu.

cena za lahev: 237 Kč

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Sonberk
Rulandské šedé 2021

Přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Popice
viniční trať: Sonberk
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 7,9 g/l                                               
obsah kyselin: 7,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %   
bezcukerný extrakt: 22,1 g/l
číslo šarže: 221

Charakteristika vína:
Oblíbená odrůda pro každodenní skleničku pohody. Barva jiskrná
a zlatavá se světle žlutými okraji. Vůně tropického ovoce, citrusů
a pomela. Chuť je hutná, komplexní a plná.  Primární ovocnost
zralé broskve a meruňky je doplněná tóny exotických plodů.
Díky vyrovnanému zbytkovému cukru a živé kyselince je víno
harmonické, elegantní a dlouhé.

cena za lahev: 268 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
viniční trať: Slunečná  
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 9,6 g/l                                               
obsah kyselin: 7,3 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 25,8 g/l
číslo šarže: 0421

cena za lahev: 289 Kč

Vinařství Šílová
Rulandské šedé 2021



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Víno Marcinčák
Sauvignon blanc 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
viniční trať: Růžová hora
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 1,3 g/l                                               
obsah kyselin: 7,7 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 21,1 g/l
číslo šarže: SGRH21

Charakteristika vína:
Sauvignon z rodinného bio vinařství Víno Marcinčák se vyznačuje 
světle žlutou barvou se zelenkavým nádechem a intenzivní vůní
černého bezu, černého rybízu a broskví. V chuti je svěží, elegantní
s pikantní kyselinkou a příjemnou kořenitou dochutí. Je vhodný
k rybím pokrmům, mořským plodům či telecímu masu.

cena za lahev: 275 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Mikrosvín
Sauvignon 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Znojemská
vinařská obec: Šanov
viniční trať: U vinohradu      
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 3,0 g/l                                               
obsah kyselin: 8,4 g/l                                               
obsah alkoholu: 12 %                                                         
bezcukerný extrakt: 25,1 g/l
číslo šarže: 102

Charakteristika vína: 
Víno světlejší zeleno-žluté barvy. Vůně kombinuje 
ovocné tóny černého rybízu a angreštu spolu s výrazně 
bylinným projevem rybízových a rajčatových listů.
Chuť je šťavnatá, s kousavou minerální kyselinkou.
V závěru se projevuje výrazně citrusovou dochutí.

cena za lahev: 268 Kč



přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Znojemská
vinařská obec: Šanov
viniční trať: U vinohradu      
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 3,0 g/l                                               
obsah kyselin: 8,4 g/l                                               
obsah alkoholu: 12 %                                                         
bezcukerný extrakt: 25,1 g/l
číslo šarže: 102

Charakteristika vína: 
Víno světlejší zeleno-žluté barvy. Vůně kombinuje 
ovocné tóny černého rybízu a angreštu spolu s výrazně 
bylinným projevem rybízových a rajčatových listů.
Chuť je šťavnatá, s kousavou minerální kyselinkou.
V závěru se projevuje výrazně citrusovou dochutí.

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Gravitační vinařství Vilavin
Sauvignon Blanc 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
viniční trať: Kamenný vrch     
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 5,2 g/l                                               
obsah kyselin: 6,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 20,3 g/l
číslo šarže: 01/21

Charakteristika vína: 
Velmi světlá barva bílého zlata, s výrazným aroma
zralého ovoce, broskví, mučenky a nektarinek, které 
jsou přítomné i ve svěží, ovocité chuti, doplněné tóny 
angreštu a bílého rybízu.

cena za lahev: 338 Kč



přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
viniční trať: Kamenný vrch     
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 5,2 g/l                                               
obsah kyselin: 6,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 20,3 g/l
číslo šarže: 01/21

Charakteristika vína: 
Velmi světlá barva bílého zlata, s výrazným aroma
zralého ovoce, broskví, mučenky a nektarinek, které 
jsou přítomné i ve svěží, ovocité chuti, doplněné tóny 
angreštu a bílého rybízu.

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tichý
Sauvignon 2021

Přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Pod Slunným vrchem
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 3,9 g/l                                               
obsah kyselin: 6,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 20,3 g/l
číslo šarže: 02/21

Charakteristika vína:
Víno s vůní angreštu, grepu, černého rybízu a květů 
hluchavky. V chuti víno příjemně navazuje na vůni,
je velmi ovocné, svěží a harmonické.

cena za lahev: 249 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Vican
Sauvignon 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Pod Mušlovem   
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 6,7 g/l                                               
obsah kyselin: 7,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %                                                         
číslo šarže: 0221

Charakteristika vína: 
Víno se světle žlutou barvou se zelenými odlesky. 
Bohatá vůně zahradního ovoce a kopřivy. Impulzivní 
ovocná chuť s lehkým cukrem a příjemně šťavnatou
kyselinkou.

cena za lahev: 207 Kč



přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Pod Mušlovem   
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 6,7 g/l                                               
obsah kyselin: 7,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %                                                         
číslo šarže: 0221

Charakteristika vína: 
Víno se světle žlutou barvou se zelenými odlesky. 
Bohatá vůně zahradního ovoce a kopřivy. Impulzivní 
ovocná chuť s lehkým cukrem a příjemně šťavnatou
kyselinkou.

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Sonberk
Sauvignon – Stříbrný Sonberk 2021

Přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Popice
viniční trať: Sonberk
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 7,9 g/l                                               
obsah kyselin: 8,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 21,8 g/l
číslo šarže: 0421

Charakteristika vína:
Svěží víno na letní večírek i zimní posezení. 
Barvy světle žluté se zelenkavým okrajem, intenzivní 
vůně černého bezu, decentně doplněná o tóny hluchavky 
a citrusů.  Chuť je lahodná, černorybízová, s dlouhým 
pikantním závěrem.

cena za lahev: 268 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Sonberk
Riesling VOC 2020

Přívlastek: VOC
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Popice
viniční trať: Sonberk
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 1,5 g/l                                               
obsah kyselin: 7,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 20,1 g/l
číslo šarže: 1120

Charakteristika vína:
Šťavnatý a suchý Riesling s decentní vůní plnou sušeného ovoce. 
Barva jiskrného zlata s živými zelenými odlesky.  Decentní aroma
vinohradnické broskve, sušeného ovoce a bylin. Chuť je elegantní
a jemná, s nádechem kandovaného ovoce, zralé meruňky a citrusů.
Závěr je příjemně pikantní, dlouhý, s podkresem jemných tónů
a dřeva, které naznačují zrání v ušlechtilém dubovém sudu.

cena za lahev: 378 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Ryzlink rýnský 2019

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
viniční trať: Turold
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,4 g/l                                               
obsah kyselin: 6,7 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 19,4 g/l
číslo šarže: 03/19

Charakteristika vína:
Barva vína je světle žlutá se zlatavými odlesky. Ve 
vůni se promítá jeho plnost a květinové tóny s náde-
chem vlašských ořechů. V chuti se přímo odráží vůně. 
Víno má typickou svěží ovocnou kyselinu s minerální 
dochutí.

cena za lahev: 352 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Ryzlink rýnský 2018

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
viniční trať: Slunečná
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,9 g/l                                               
obsah kyselin: 8,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 24,9 g/l
číslo šarže: 14/18

Charakteristika vína:
Barva vína v odstínech zlatavě žluté, žluté.
Středně plný typ vína s květinovým až muškátovým 
aroma připomínající kvetoucí lípu, černý bez.
Chuť se se na patře projevuje svěžestí tvořenou
citrusovým aroma, které už na konci přechází v tóny, 
které vznikají ležením vína, jako sušená pomerančová 
kůra, medovost až naftalínový nádech.

cena za lahev: 320 Kč



Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Mikrosvín
Ryzlink rýnský 2018

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Za cihelnou     
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 5,1 g/l                                               
obsah kyselin: 7,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 12 %                                                         
bezcukerný extrakt: 23,8 g/l
číslo šarže: 827

Charakteristika vína: 
Víno citronové barvy. Vůně je směsí 
zralých meruněk, čerstvé limetkové 
kůry a na pozadí s podkresem
medových pláství. V chuti bohaté,
s pevnou pálavskou kyselinkou.
Na patře s dotekem meruňkového
pyré a dlouhým minerálním závěrem.

cena za lahev: 355 Kč
Možnost platit v eurech

dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Vican
Ryzlink rýnský 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Pod Mušlovem  
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 8,8 g/l                                               
obsah kyselin: 9,7 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 31,0 g/l                                                      
číslo šarže: 1421

Charakteristika vína: 
Světle žlutá barva se zelenými
paprsky. Příjemná vůně čerstvých
jablek a přezrálých hrušek.
Chuť je výrazná, šťavnatá,
s limetkovou kyselinou
a minerální dochutí.

cena za lahev: 242 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tichý
Ryzlink rýnský 2021

Přívlastek: pozdní sběr 
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Dunajovský kopec, Zimní vrch, Plotny
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 8,2 g/l                                               
obsah kyselin: 8,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 26,2 g/l
číslo šarže: 08/21

Charakteristika vína:
Plná a výrazná vůně žlutého melounu a sušených
meruněk. V chuti víno zaujme svou bohatou
strukturou a plností, kterou umocňuje dokonalá
harmonie cukru a kyseliny.

cena za lahev: 249 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Reisten
Pálava 2021

Přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Pavlov
viniční trať: Slunný vrch
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 1,2 g/l                                               
obsah kyselin: 7,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 22,3 g/l
číslo šarže: 3821

Charakteristika vína:
Světle žlutá barva se zlatými odlesky.
Vůně je velmi intenzivní, květinová, posléze
se rozlinou tóny tropického ovoce a koření.
Chuť je příjemná, suchá, svěží.

cena za lahev: 316 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Kadrnka
Solaris K3 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Němčičky
viniční trať: Zbavce
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 14,5 g/l                                               
obsah kyselin: 7,5 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %   
bezcukerný extrakt: 28,9 g/l
číslo šarže: 01/21

Charakteristika vína:
Víno je zlatožluté barvy a ve vůni je cítit směs
přezrálého ovoce, kde dominuje ananas, mango, červený 
grep, pomelo či meruňková marmeláda. Chuť je velmi 
plná, strukturovaná, výrazně ovocitá, šťavnatá
s dlouhou a plnou dochutí.

cena za lahev: 325 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Kadrnka
Hibernal K3 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Liščí vrch
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 6,0 g/l                                               
obsah kyselin: 6,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 23,1 g/l
číslo šarže: 03/21

Charakteristika vína:
Víno je zelenkavé barvy a ve vůni je výrazně cítit
směs černého rybízu, zeleného angreštu, josty, kvetoucí 
hluchavky či mladých kopřivek žahavek s minerálním 
závěrem. Chuť je velmi výrazná, ovocitá, svěží, živá, 
divoká a podmanivá až výbušná se slanou dochutí. 

cena za lahev: 325 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šílová
Frankovka – klaret 2021

vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
viniční trať: Nad Sklepy  
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 10,8 g/l                                               
obsah kyselin: 6,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 22,8 g/l
číslo šarže: 1121

cena za lahev: 235 Kč



Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Cuvée RÁCHEL rosé 2018

Vinařství Tichý
Zweigeltrebe rosé 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
viniční trať: Pod Pálavou, Brněnská
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 13,3 g/l                                               
obsah kyselin: 6,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,0 %   
bezcukerný extrakt: 25,0 g/l
číslo šarže: 11/18

Charakteristika vína:
Víno se vyznačuje tmavě lososovou
barvou. V aromatice můžeme najít
třešňový kompot s lehkým nádechem
karamelu. V chuti skvěle
harmonizuje šťavnatá kyselina
s lehkým zbytkovým cukrem.

cena za lahev: 270 Kč Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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přívlastek: pozdní sběr 
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Zimní vrch
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 23,8 g/l                                               
obsah kyselin: 7,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 20,4 g/l
číslo šarže: 13/21

Charakteristika vína:
Jiskrná jahodovo-růžová barva.
Příjemná vůně domácích jahod,
malin a brusinek. Chuť je ovocně
plná, s tóny třešní a brusinek
v dokonalé harmonii cukru
a kyseliny.

cena za lahev: 237 Kč



přívlastek: pozdní sběr 
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Zimní vrch
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 23,8 g/l                                               
obsah kyselin: 7,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 20,4 g/l
číslo šarže: 13/21

Charakteristika vína:
Jiskrná jahodovo-růžová barva.
Příjemná vůně domácích jahod,
malin a brusinek. Chuť je ovocně
plná, s tóny třešní a brusinek
v dokonalé harmonii cukru
a kyseliny.
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Vinařství Tichý
Cuvée MT+MM

přívlastek: kabinet
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: D. Dunajovice/Březí
viniční trať: Dunajovský kopec, Plotny/Ořechová 
hora
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 10,1 g/l                                               
obsah kyselin: 6,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,7 %   
bezcukerný extrakt: 23,8 g/l
číslo šarže: 03/21

Charakteristika vína:
Kupáž odrůd Müller Thurgau a Muškát moravský
v poměru 70% : 30%. Harmonické, plné, svěží víno
s ovocnou a svěží vůní Muškátu.

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.

cena za lahev: 225 Kč



přívlastek: kabinet
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: D. Dunajovice/Březí
viniční trať: Dunajovský kopec, Plotny/Ořechová 
hora
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 10,1 g/l                                               
obsah kyselin: 6,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,7 %   
bezcukerný extrakt: 23,8 g/l
číslo šarže: 03/21

Charakteristika vína:
Kupáž odrůd Müller Thurgau a Muškát moravský
v poměru 70% : 30%. Harmonické, plné, svěží víno
s ovocnou a svěží vůní Muškátu.

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šoman
Rulandské šedé 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny              
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 11,9 g/l                                               
obsah kyselin: 7,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 13 %                                                         
bezcukerný extrakt: 26,9 g/l
číslo šarže: 28/21

Charakteristika vína: 
Sytě zlatavá barva s bronzovými
odlesky. Aroma s nádechem
po sladkém ovoci s dominancí
slupky pomeranče a rozinek.
Chuť je kořenitá, mohutná
se sladším závěrem. 

cena za lahev: 248 Kč

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šoman
Chardonnay 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny              
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 11,5 g/l                                               
obsah kyselin: 8,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 24,6 g/l
číslo šarže: 25/21

Charakteristika vína: 
Barva vína je světle zlatá. 
Bohaté a výrazné aroma
po tropickém ovoci, především 
banánu. Chuť je rovněž výrazná
a ovocná, pobízející k dalšímu 
napití. 

cena za lahev: 261 Kč



Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tichý
Chardonnay 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Dunajovský kopec, 
Plotny
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 35,4 g/l                                               
obsah kyselin: 7,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 27,0 g/l
číslo šarže: 07/21

Charakteristika vína:
Víno zlatožluté barvy. Velmi
intenzivní, svěže ovocné vůně
exotického ovoce a medu. V chuti 
harmonické, plné, extraktivní, 
jenž umocňuje dokonalá harmonie 
zbytkového cukru a kyseliny.

cena za lahev: 262 Kč

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny              
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 11,5 g/l                                               
obsah kyselin: 8,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 24,6 g/l
číslo šarže: 25/21

Charakteristika vína: 
Barva vína je světle zlatá. 
Bohaté a výrazné aroma
po tropickém ovoci, především 
banánu. Chuť je rovněž výrazná
a ovocná, pobízející k dalšímu 
napití. 

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šebesta
Chardonnay 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Liščí vrch
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 14,5 g/l                                               
obsah kyselin: 8,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 24,8 g/l
číslo šarže: 9/21

Charakteristika vína:
Krásnému aromatickému
i chuťovému profilu dominují
citrusové plody grepu
a pomeranče.

cena za lahev: 299 Kč



přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Dunajovský kopec, 
Plotny
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 35,4 g/l                                               
obsah kyselin: 7,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 27,0 g/l
číslo šarže: 07/21

Charakteristika vína:
Víno zlatožluté barvy. Velmi
intenzivní, svěže ovocné vůně
exotického ovoce a medu. V chuti 
harmonické, plné, extraktivní, 
jenž umocňuje dokonalá harmonie 
zbytkového cukru a kyseliny.

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Ryzlink rýnský 2018

Vinařství Mlýnek
Ryzlink rýnský 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
viniční trať: Slunečná
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 12,1 g/l                                               
obsah kyselin: 7,5 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,0 %   
bezcukerný extrakt: 30,2 g/l
číslo šarže: 15/18

Charakteristika vína:
Víno lehké zlatavé barvy
s nazelenalými odlesky.
Intenzivní nasládlá vůně s tóny 
citrusových plodů je doprovázena 
mineralitou charakterizující 
půdy, z kterých víno pochází.
Chuť je velmi plná, vyvážená 
(cukr a kyseliny). Víno má
výraznou chuť lipového květu
s nádechem propolisu.

cena za lahev: 320 Kč

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dobré Pole
viniční trať: Staré 
zbytkový cukr: 15,7 g/l                                               
obsah kyselin: 8,3 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 23,9 g/l
číslo šarže: 11/2021

Charakteristika vína:
Botrytický hrozen je dominantou 
chuti i vůně tohoto vína.
Ve vůni můžeme nacházet rozinky
s kombinací mandarinek. Chuť
je poměrně dlouhá s příjemnou
mineralitou a lehkou medovostí
v závěru.

cena za lahev: 318 Kč



přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dobré Pole
viniční trať: Staré 
zbytkový cukr: 15,7 g/l                                               
obsah kyselin: 8,3 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 23,9 g/l
číslo šarže: 11/2021

Charakteristika vína:
Botrytický hrozen je dominantou 
chuti i vůně tohoto vína.
Ve vůni můžeme nacházet rozinky
s kombinací mandarinek. Chuť
je poměrně dlouhá s příjemnou
mineralitou a lehkou medovostí
v závěru.

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šebesta  
Ryzlink rýnský 2021

Přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Březí
viniční trať: Ořechová hora
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 20,7 g/l                                               
obsah kyselin: 8,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,0 %   
bezcukerný extrakt: 25,79 g/l
číslo šarže: 13/21

Charakteristika vína:
Vyzrálý hrozen a výjimečná
vinice s dostatkem slunečných
dnů a vyšším obsahem vápníku
v půdě stojí za tímto vínem, 
kterému dominuje v aromatu
zralá meruňka.

cena za lahev: 299 Kč

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství No. 44
Ryzlink rýnský 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Zimní vrch   
zbytkový cukr: 18,0 g/l                                               
obsah kyselin: 8,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,2 %   
bezcukerný extrakt: 28,0 g/l                                                      
číslo šarže: 2101

Charakteristika vína: 
Toto víno Vás překvapí skvělou 
vůní i chutí vyzrálých meruněk
s lehkým citrusovým pohlazením. 
Chuť vína je ovocná, velmi plná
a harmonická. Díky vyšší kyselině 
je víno šťavnaté a vybízí
k dalšímu doušku!

cena za lahev: 299 Kč



Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Mikrosvín
Pálava 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská 
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 15,1 g/l                                               
obsah kyselin: 7,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 12 %                                                         
bezcukerný extrakt: 28 g/l
číslo šarže: 107

Charakteristika vína: 
Víno sytější žluté barvy.
Ve vůni kombinace citronové kůry 
a květů šeříku či fialek. V chuti 
se spojuje lehký zbytkový cukr
a šťavnatá kyselinka. Na patře
s výraznou kořenitostí, která
v závěru přechází do delší
dochuti.  

cena za lahev: 275 Kč

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Šilinek
Pálava 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Pavlov
viniční trať: Stará hora
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 13,2 g/l                                               
obsah kyselin: 6,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %   
bezcukerný extrakt: 22,2 g/l
číslo šarže: 2113

cena za lahev: 285 Kč



přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská 
zbytkový cukr slovně: polosuché
zbytkový cukr: 15,1 g/l                                               
obsah kyselin: 7,2 g/l                                               
obsah alkoholu: 12 %                                                         
bezcukerný extrakt: 28 g/l
číslo šarže: 107

Charakteristika vína: 
Víno sytější žluté barvy.
Ve vůni kombinace citronové kůry 
a květů šeříku či fialek. V chuti 
se spojuje lehký zbytkový cukr
a šťavnatá kyselinka. Na patře
s výraznou kořenitostí, která
v závěru přechází do delší
dochuti.  

57

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Jarmila
Pálava 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Kraví hora 
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 26,2 g/l                                               
obsah kyselin: 8,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,5 %   
bezcukerný extrakt: 24,2 g/l
číslo šarže: 03/21

Charakteristika vína:
Barva vína nabízí tóny lipového květu. Vůně je omamná, silná,
extraktivní, nasládlá, sametová. Nabízí květy růží, violky, jasmínu,
medu, svěžest mandarinky, jemnou máslovinku. Chuť je silná, dominantní,
překvapivě svěží. Kandované ovoce, medová plástev, okvětní lístky růží
přelité šťávou mandarinky, její povzbudivé kyselinky. Díky štědrosti
ročníku 2021 na svěží kyselinku hroznů můžeme ochutnat Pálavu
s povzbudivou, skotačivou, lechtivou kyselinkou. Doporučujeme,
neboť to se stává jednou za mnoho, mnoho let…

cena za lahev: 281 Kč



Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Šilinek
Pálava 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Pavlov
viniční trať: U Božích muk
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 27,5 g/l                                               
obsah kyselin: 7,5 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 21,9 g/l
číslo šarže: 2109

cena za lahev: 285 Kč
Možnost platit v eurech

dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Zámečník
Pálava 2021

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Zimní vrch
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 30,0 g/l                                               
obsah kyselin: 6,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,8 %   
bezcukerný extrakt: 26,6 g/l
číslo šarže: 19/21

Charakteristika vína:
Slámově žlutá barva. Čistá vůně
s květinovo medovou aromatickou
v závěru s lehkými tóny sladkého 
koření a kandovaného ovoce, 
vyšším zbytkovým cukrem, s lehce 
medovým projevem. 

cena za lahev: 235 Kč
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přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Kraví hora 
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 26,2 g/l                                               
obsah kyselin: 8,1 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,5 %   
bezcukerný extrakt: 24,2 g/l
číslo šarže: 03/21

Charakteristika vína:
Barva vína nabízí tóny lipového květu. Vůně je omamná, silná,
extraktivní, nasládlá, sametová. Nabízí květy růží, violky, jasmínu,
medu, svěžest mandarinky, jemnou máslovinku. Chuť je silná, dominantní,
překvapivě svěží. Kandované ovoce, medová plástev, okvětní lístky růží
přelité šťávou mandarinky, její povzbudivé kyselinky. Díky štědrosti
ročníku 2021 na svěží kyselinku hroznů můžeme ochutnat Pálavu
s povzbudivou, skotačivou, lechtivou kyselinkou. Doporučujeme,
neboť to se stává jednou za mnoho, mnoho let…



přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Zimní vrch
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 30,0 g/l                                               
obsah kyselin: 6,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,8 %   
bezcukerný extrakt: 26,6 g/l
číslo šarže: 19/21

Charakteristika vína:
Slámově žlutá barva. Čistá vůně
s květinovo medovou aromatickou
v závěru s lehkými tóny sladkého 
koření a kandovaného ovoce, 
vyšším zbytkovým cukrem, s lehce 
medovým projevem. 
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Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Vican
Pálava 2021

edice Karel Roden

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Pod Mušlovem   
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 31,2 g/l                                               
obsah kyselin: 7,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 27,8 g/l                                                      
číslo šarže: 4221

Charakteristika vína: 
Zlatožlutá citrusová barva.
Výrazná vůně tropického ovoce
a medu s tóny rozkvetlé louky. 
Harmonická a plná chuť, ve které 
dominují tóny přezrálých meruněk 
a hroznů.

cena za lahev: 290 Kč
Možnost platit v eurech

dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Mlýnek
Pálava 2021

Přívlastek: výběr z bobulí
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Popice
viniční trať: Svidrunk
zbytkový cukr: 50,1 g/l                                               
obsah kyselin: 8,3 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 30,5 g/l
číslo šarže: 24/2021

Charakteristika vína:
Mandarinkovost je
charakteristikou této Pálavy
ve vůni. Chuť je extrémně plná, 
ovocná po kandovaném fíku,
včelích plástech s příjemnou
medovitostí zakončená vysokým
obsahem zbytkového cukru.

cena za lahev: 299 Kč
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Přívlastek: výběr z bobulí
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Popice
viniční trať: Svidrunk
zbytkový cukr: 50,1 g/l                                               
obsah kyselin: 8,3 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 30,5 g/l
číslo šarže: 24/2021

Charakteristika vína:
Mandarinkovost je
charakteristikou této Pálavy
ve vůni. Chuť je extrémně plná, 
ovocná po kandovaném fíku,
včelích plástech s příjemnou
medovitostí zakončená vysokým
obsahem zbytkového cukru.

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Jarmila
Hibernal 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Kraví hora 
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 20,1 g/l                                               
obsah kyselin: 8,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %   
bezcukerný extrakt: 23,3 g/l
číslo šarže: 02/21

Charakteristika vína:
Barvy vína nabízí tóny žlutého
melounu. Vůně je šťavnatá, svěží,
nasládlá. Nabízí sušenou meruňku, 
broskev, liči, květ akátu, kandovanou 
pomerančovou kůru, sušené vinné
hrozinky, med, jemnou minerálnost. 
Chuť je silná, výrazná, povzbudivá. 
Nasládlost se prolíná se svěží
kyselinkou. Kandované ovoce,
pomerančová kůra, med, vinné hrozinky, 
svěží kyselkavá šťáva pomeranče,
limetky, ananasu. Nasládlé, leč velmi 
svěží, skotačivé, rozverné…

cena za lahev: 281 Kč
Možnost platit v eurech

dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Šilinek
Hibernal 2021

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Pavlov
viniční trať: U Božích muk
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 29,5 g/l                                               
obsah kyselin: 9,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 24,0 g/l
číslo šarže: 2108

cena za lahev: 255 Kč



přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Pavlov
viniční trať: U Božích muk
zbytkový cukr slovně: polosladké
zbytkový cukr: 29,5 g/l                                               
obsah kyselin: 9,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,5 %   
bezcukerný extrakt: 24,0 g/l
číslo šarže: 2108

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství No. 44
Tramín červený 2021

přívlastek: výběr z cibéb
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny  
zbytkový cukr: 160,4 g/l                                               
obsah kyselin: 7,4 g/l                                               
obsah alkoholu: 11,2 %   
bezcukerný extrakt: 56,3 g/l
číslo šarže: 2106

Charakteristika vína: 
Toto dezertní víno Tramín zaujme 
typickou vůní a chutí po čajové 
růži, medu a sušených rozinek. 
Chuť je extrémně koncentrovaná, 
bohatá se svěží kyselinkou.

cena za lahev: 276 Kč

Možnost platit v eurech
dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Zámečník
Solaris 2021

přívlastek: výběr z bobulí
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny
zbytkový cukr slovně: sladké
zbytkový cukr: 57 g/l                                               
obsah kyselin: 7,3 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,0 %   
bezcukerný extrakt: 28,4 g/l
číslo šarže: 1/21

Charakteristika vína:
Zářivě žlutá mladistvá barva. 
Sladké bílé víno s elegantní
aromatickou s tóny citrusového 
ovoce, vyšším zbytkovým cukrem, 
krémovým projevem a zároveň
šťavnatou kyselinou a středně 
dlouhou ovocně-kořenitou dochutí.

cena za lahev: 318 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství Šoman
Frankovka 2020

přívlastek: jakostní
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny              
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,3 g/l                                               
obsah kyselin: 6 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 25,5 g/l
číslo šarže: 18/20

Charakteristika vína: 
Barva vína je tmavě rubínová. Vůně je ovocná,
připomínající drobné, tmavé ovoce - ostružiny
a borůvky s nádechem kouře. Chuť je rovněž ovocitá,
zakončená velmi jemnou tříslovinkou. Víno zrálo 12 
měsíců ve velkém sudu z francouzského dubu.

cena za lahev: 205 Kč
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přívlastek: jakostní
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Plotny              
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,3 g/l                                               
obsah kyselin: 6 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 25,5 g/l
číslo šarže: 18/20

Charakteristika vína: 
Barva vína je tmavě rubínová. Vůně je ovocná,
připomínající drobné, tmavé ovoce - ostružiny
a borůvky s nádechem kouře. Chuť je rovněž ovocitá,
zakončená velmi jemnou tříslovinkou. Víno zrálo 12 
měsíců ve velkém sudu z francouzského dubu.

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.

Vinařství No. 44
Frankovka 2020

přívlastek: moravské zemské víno
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Dolní Dunajovice
viniční trať: Pod Slunným vrchem   
zbytkový cukr: 0,7 g/l                                               
obsah kyselin: 5,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,7 %   
číslo šarže: 2005

Charakteristika vína: 
Příjemné černé a červené ovoce se pojí s něžnými
taninem z barriq sudů, kde víno rok leželo.
Byly použity francouzské i americké barriq sudy.

cena za lahev: 359 Kč
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Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.

68

Vinařství Mikrosvín
Rulandské modré 2019

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Za cihelnou      
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,5 g/l                                               
obsah kyselin: 5,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 13 %                                                         
bezcukerný extrakt: 25,0 g/l
číslo šarže: 939

Charakteristika vína: 
Víno zrálo 18 měsíců v 225 a 500litrových barikových sudech.
Po kupáži bylo pouze jemně vyčiřeno čerstvým bílkem a před
lahvováním hrubě filtrováno. Barva je rubínová s cihlovými odlesky. 
Vůně kombinuje zralé jahody s brusinkovou zavařeninou a jemnou vůní 
francouzského dubu. Chuť je velmi elegantní a hladká, s výbornou
plností a velmi dlouhým minerálním závěrem.

cena za lahev: 395 Kč



přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Za cihelnou      
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,5 g/l                                               
obsah kyselin: 5,0 g/l                                               
obsah alkoholu: 13 %                                                         
bezcukerný extrakt: 25,0 g/l
číslo šarže: 939

Charakteristika vína: 
Víno zrálo 18 měsíců v 225 a 500litrových barikových sudech.
Po kupáži bylo pouze jemně vyčiřeno čerstvým bílkem a před
lahvováním hrubě filtrováno. Barva je rubínová s cihlovými odlesky. 
Vůně kombinuje zralé jahody s brusinkovou zavařeninou a jemnou vůní 
francouzského dubu. Chuť je velmi elegantní a hladká, s výbornou
plností a velmi dlouhým minerálním závěrem.

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Gravitační vinařství Vilavin
Pinot Noir 2020 (Rulandské modré)

přívlastek: pozdní sběr, barrique
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
viniční trať: Růžová hora     
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,2 g/l                                               
obsah kyselin: 4,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 30,3 g/l
číslo šarže: 03/20

Charakteristika vína: 
Víno má rubínovou barvu, jeho vůně je kořenitá
s tóny marcipánu, šeříku a jeřabin. Plnější tělo
s ovocnými tóny šípku, hořkou čokoládou a hřebíčkem
v delším závěru umocňuje harmonická kyselina.
Víno s potenciálem zrání.

cena za lahev: 359 Kč



přívlastek: pozdní sběr, barrique
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
viniční trať: Růžová hora     
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,2 g/l                                               
obsah kyselin: 4,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,5 %                                                         
bezcukerný extrakt: 30,3 g/l
číslo šarže: 03/20

Charakteristika vína: 
Víno má rubínovou barvu, jeho vůně je kořenitá
s tóny marcipánu, šeříku a jeřabin. Plnější tělo
s ovocnými tóny šípku, hořkou čokoládou a hřebíčkem
v delším závěru umocňuje harmonická kyselina.
Víno s potenciálem zrání.

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Reisten
Merlot 2019

Přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Valtická
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,2 g/l                                               
obsah kyselin: 6,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 13,0 %   
bezcukerný extrakt: 25,2 g/l
číslo šarže: 3519

Charakteristika vína:
Víno sytě granátové barvy s četnými odlesky. 
Plné, intenzivní aroma borůvky a ostružiny je příjemně 
doplněno vůní dřeva.  V chuti dominují tóny lesního 
ovoce, sladkého koření a sušené švestky. Středně 
dlouhý, hřejivý závěr s jemnými taniny, které víno
elegantně doplňují.

cena za lahev: 316 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Víno Marcinčák
Bokovka 2018

Přívlastek: jakostní víno známkové
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Novosedly
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 1,7 g/l                                               
obsah kyselin: 5,9 g/l                                               
obsah alkoholu: 15,0 %   
bezcukerný extrakt: 32,7 g/l
číslo šarže: BOKOVKA 18

Charakteristika vína:
Cuvée Bokovka z rodinného bio vinařství
Víno Marcinčák je charakteristická nádhernou
rubínovou barvou, elegancí a ovocitostí.
Vyniká intenzivní vůní lesního ovoce (brusinky, 
jahody, ostružiny), hořké čokolády, kakaa a vanilky.
Je vhodné ke zvěřině (srnčí, daněk), k dezertům
z hořké čokolády, či k vyzrálým sýrům.

cena za lahev: 368 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Kolby
Cuvée Red 2019

přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Pouzdřany
viniční trať: Kolby
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,0 g/l                                               
obsah kyselin: 4,6 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,0 %   
bezcukerný extrakt: 28,5 g/l
číslo šarže: 1919
Charakteristika vína:
Intenzivní aroma s převládajícími primárními tóny
červeného ovoce, zejména pak divokých ostružin, višní
a švestek. Lehký nádech eukalyptu s příjemnými
sekundárními tóny dubového dřeva, čokolády, divokého
koření a kouře dodává na plnosti vína. Chuť je komplexní
s obsahem vyšších mladých kyselin a tříslovin s dlouhým
závěrem. Vysoký obsah alkoholu je stále v balanci
a harmonii s ostatními složkami.

cena za lahev: 322 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Cabernet Sauvignon 2017

Přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
viniční trať: Turold
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,1 g/l                                               
obsah kyselin: 4,8 g/l                                               
obsah alkoholu: 14,0 %   
bezcukerný extrakt: 27,0 g/l
číslo šarže: 21/17

Charakteristika vína:
Barva tohoto vína je sytě granátová s fialovými
odlesky. Vůně je intenzivní s výrazným nádechem
lesního ovoce a lehkým tónem zeleného pepře.
V chuti je víno velmi plné s příjemným strukturním
taninem a dlouhou černorybízovou dochutí.

cena za lahev: 345 Kč



Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Cuvée MAHARAL 2016

přívlastek: pozdní sběr
vinařská oblast: Morava 
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Bavory, Mikulov
viniční trať: Pod Pálavou, Turold
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 0,1 g/l 
obsah kyselin: 5,0 g/l      
obsah alkoholu: 13,0 obj. % 
bezcukerný extrakt: 24,4 g/l     
číslo šarže: 21/16

Charakteristika vína:
40% Merlot, 60% Cabernet Sauvignon. Nefiltrované víno typu
Bordeaux s tmavě rubínovou barvou. Vůně je bohatá s tóny sušených
švestek, vanilky, kávy a višní v čokoládě. V mohutné chuti dominuje
višňová pecka s hořkou čokoládou. Dochuť je dlouhá s jemným taninem. 
Víno má dlouhodobý potenciál zrání.

cena za lahev: 352 Kč



přívlastek: výběr z hroznů
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: Mikulov
viniční trať: Pod Mušlovem  
zbytkový cukr slovně: suché
zbytkový cukr: 8,8 g/l                                               
obsah kyselin: 9,7 g/l                                               
obsah alkoholu: 12,5 %   
bezcukerný extrakt: 31,0 g/l                                                      
číslo šarže: 1421

Charakteristika vína: 
Světle žlutá barva se zelenými
paprsky. Příjemná vůně čerstvých
jablek a přezrálých hrušek.
Chuť je výrazná, šťavnatá,
s limetkovou kyselinou
a minerální dochutí.

Možnost platit v eurech dle aktuálního hotelového kurzu.
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Vinařství Tanzberg
Merlot rosé 2020

přívlastek: 
vinařská oblast: Morava          
vinařská podoblast: Mikulovská
vinařská obec: 
viniční trať: 
zbytkový cukr slovně: 
zbytkový cukr: g/l                                               
obsah kyselin: g/l                                               
obsah alkoholu: %   
bezcukerný extrakt: g/l
číslo šarže: 13/2

Charakteristika vína:
Víno má světle růžovou barvu.
Ve vůni se mísí tóny malin a jahod. V chuti se přímo 
odráží aromatický profil vůně. Víno je svěží, ovocné
se šťavnatou kyselinou a vyšším zbytkovým cukrem.

cena za lahev: 315 Kč


