
0,75l / 449,- Kč

Santa Cristina 12

Rosato IGT / ITALIA/ Toscana

Toto rosé má růžovou barvu s třešňovými odstíny. Má ovocné 
aroma s tóny červeného ovoce. Vyvážená a harmonická chuť 
s delším ovocným závěrem.  

This rose has a pink color with cherry shades. It has a fruity 
aroma with tones of red fruit. A balanced and harmonious 
flavor with a longer fruity finish.

0,75l / 519,- Kč

Chianti Colli Senesi 12

Caspagnolo DOCG / ITALIA/ Toscana

Živočišná, harmonická vůně, s tóny koření, lesního podhoubí a 
zvířecí srsti. Sametová, šťavnatá a dobře vyvážená chuť navazuje 
na vůni. Je typická pro Chianti, objevují se tóny vyzrálého 
peckovitého ovoce.

Animal, harmonic scent, with tones of spice, forest mite and 
animal hair. The velvety, juicy and well-balanced flavor builds 
on the scent. It is typical of Chianti, the tones of mature 
peccock fruit appear.

0,75l / 449,- Kč

Merlot 12

La Cortigiana DOC / ITALIA/ Veneto

Merlot plný síly z regionu Colli Euganei doplněný Cabernetem 
z Piave. Plné aroma zralých třešní a černého rybízu. Víno je 
měkké, kulaté, šťavnaté, vyrovnané. 

Merlot full of forces from the Colli Euganei region, 
complemented by the Pioneer Cabernet. Full aroma of ripe 
cherries and black currant. The wine is soft, round, juicy, 
balanced.

0,75l / 849,- Kč

Campofiorin 12

Rosso del Veronese IGT / ITALIA / Veneto

U vína dochází ke spojení svěžesti a jednoduchosti s půvabem, 
sílou a intenzitou. Je to bohaté, kulaté a sametové víno. Toto 
„Baby Amarone“ se vyrábí od roku 1964. Výborně doprovází 
zvěřinu nebo sýry. 

The wine blends freshness and simplicity with charm, strength 
and intensity. It is a rich, round and velvety wine. This „Baby 
Amarone“ has been produced since 1964. It is excellent for 
venison or cheeses.

0,75l / 1850,- Kč

Brunello di Montalcino 12

Casale del Bocso DOCG / ITALIA/ Toscana

Intenzivní, rubínově červená barva. Bohatá, pikantní, ale 
harmonická chuť s dotekem lesních plodů a výraznou 
kořenitostí. Hladký a vyzrálý závěr. Víno zrálo ve dvou typech 
dubových sudů a dále pak v lahvích. 

Intensive, ruby red color. Rich, spicy, but harmonious taste 
with a touch of forest fruits and distinctive spiciness. Smooth 
and mature conclusion. The wine matured in two types of oak 
barrels and then in bottles.

0,75l / 419,- Kč

Montepulciano 
12

d‘Abruzzo DOC / ITALIA/ Abruzzo

Rubínově červená s granátovými odlesky. Příjemná, ale 
intenzivní vůně s ovocnými tóny. Dobře vyvážená chuť s plným 
tělem, příjemnou tříslovinou a dostatkem kyseliny. 

Ruby red with garnet reflections. Pleasant but intense aroma 
with fruity tones. A well-balanced full-bodied taste, a pleasant 
tannin and plenty of acid.

0,75l / 2100,- Kč

Amarone della Valpolicella 12

Costasera DOC / ITALIA/ Veneto 

Intenzivní buket nabízí čerstvou vůni vyzrálého ovoce s tóny 
čokolády. Na patře je kulaté a plné s velmi koncentrovanou 
ovocnou chutí a měkkými tříslovinami. Velmi dlouhé v závěru.

Intense bouquet offers a fresh scent of ripe fruit with chocolate 
tones. On the floor is round and full with a very concentrated 
fruity taste and soft tannins. Very long at the end.

0,75l / 1950,- Kč

Barolo 12

Prunotto DOCG / ITALIA/ Piemonte

Jemná, delikátní a harmonická vůně s aroma višňových 
pralinek, sladkého koření a náznaky černého pepře. Vůně 
plynule navazuje na chuť, která vystihuje rafinovanost 
a harmonii Barola. 

Delicate, delicate and harmonious scent with aroma of 
cherry pralines, sweet spices and black pepper. The aroma is 
continuously based on the flavor of Baro‘s sophistication and 
harmony.

12 
Alergeny oxid siřičitý o koncentraci nad 10 mg/kg a siřičitany



0,75l / 679,- Kč

Pinot Grigio Villa Canlungo 12 
Green Label Giulia IGT / ITALIA / Friuli

Ušlechtilá, komplexní, plná a odrůdově typická vůně, kde 
dominuje aroma červených jablek, zralého bílého rybízu 
a květu černého bezu. Elegantní, charakteristická a šťavnatá 
chuť s tóny červeného jablka 

A noble, complex, full and varietally typical fragrance, 
dominated by the aroma of red apples, ripe whitecurrant and 
black-bloom blossom. Elegant, characteristic and juicy flavor 
with tones of red apple

0,75l / 368,- Kč

Chardonnay del Veneto 12

Preludio IGT / ITALIA/ Veneto

Typická, příjemná a odrůdově charakteristická vůně 
s tóny smetany, zralých broskví a čerstvého másla. Lehká, 
nekomplikovaná, svěží a odrůdově typická chuť s aroma 
máslových hrušek, zralých jablek a bílého rybízu.

Typical, pleasant and varied characteristic aroma with tones 
of cream, ripe peaches and fresh butter. Light, uncomplicated, 
fresh and varietally typical aroma of butter pears, ripe apples 
and white currant.

0,75l / 699,- Kč

Gavi di Gavi 12

del Comune di Gavi DOCG / ITALIA / Piemonte

Vůně zralého bílého ovoce, bílých třešní a jablek s jemnými 
tóny koření a vanilky. Víno s výraznou kyselinou a pevnou 
strukturou. Dlouhý závěr s aroma zralých rynglí, citrusů, 
zelených jablek a mandlí.

The scent of ripe white fruit, white cherries and apples with 
gentle tones of spices and vanilla. Wine with a distinctive 
acidity and a firm structure. A long finish with the aroma of 
citrus, green apples and almonds.

0,75l / 799,- Kč

Terlan 12 
Weissburgunder DOC / ITALIA/ Trentino

Svěží vůně s tóny rozkvetlé jarní louky, listového pečiva 
a zralých hrušek. Elegantní, suché a minerální víno s čistou 
chutí, která dobře vystihuje terroir severní Itálie.

Fresh scent with tones of blooming spring meadow, lettuce and 
ripe pears. Elegant, dry and mineral wine with a clean taste that 
captures the terroir of Northern Italy.

0,75l / 599,- Kč

Villa Antinori Bianco 12

Toscana IGT / ITALIA / Toscana

Svěží vůně s dotykem ananasu, broskví a mandlí. Středně 
plné víno s příjemnou kyselinou, která umocňuje pevnou 
kostru.

Fresh smells touching pineapple, peach and almonds. 
A medium-sized wine with a pleasant acid that strengthens 
the solid skeleton.

0,2 / 475,- Kč
0,75l / 1875,- Kč

Moët&Chandon Imperial Brut 12

0,1 / 69,- Kč
0,75l / 399,-

Prosecco Cielo D.O.C. frizzante 12


