
Šumivá vína - Sekty   

0,75 l Bohemia Sekt demi sec                                                        220,-Kč

Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické, jemně nasládlé chuti a svěží, středně plné 
květnaté vůně. Cuvée je sestavováno podle originální receptury z vysoce kvalitních bílých 
vín nejlepších odrůd. 

0,75 l Bohemia Sekt brut                                                                       220,-Kč

Vysoce ušlechtilé jakostní šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí s příjemně 
vystupujícími  kyselinami  a  jemným  dlouhotrvajícím  perlením.  Cuvée  je  připraveno 
z vybraných nejjakostnějších vín bílých kultivarů révy vinné z jižní Moravy. Hlavní podíl 
v cuvée tvoří Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené, menší podíl ostatních odrůd je výrobním 
tajemstvím vinařů – sklepmistrů a technologů. 

0,75 l Bohemia Sekt rosé demi sec                                                220,-Kč

Lososově růžové barvy   vynikající svěží květnatou vůní a sametově jemnou sladkou chutí. 
Vyrobeno  sekundárním  kvašením  francouzskou  metodou  charmat.  Vhodné  především 
k moučníkům a jiným sladkostem. Velmi dobře se hodí k výrobě různých míchaných nápojů, 
např. bowlí.

 0,75 l Bohemia Sekt nealkoholický                                                    210,-Kč

V souladu se sloganem značky „Užívejte si častěji“ spatřil světlo světa Bohemia Sekt, který 
byl vytvořen šetrným odalkoholizováním vybraných vín, vyznačuje se svěží jasně zlatavou 
barvou, harmonickou květnatou vůní a lehkou lahodnou chutí

0,1l Bohemia sekt dle nabídky        35,-Kč

0,75 l -Lambrusco – bílé/červené                                                          115,-Kč

Lehce perlivé Italské víno polosladké, jemné ovocné chuti, plné a svěží.

0,75 l - Fragolino bianco / rosso                                                            135,-Kč 

Italské šumivé víno s lesní jahodou velmi oblíbené převážně pro ženy    



Rozlévaná vína – dle denní nabídky 

0,2 l Bílé                                                          31,-Kč

0,2 l Červené                                                                           31,-Kč

         HABÁNSKÉ SKLEPY Vína s chutí čtyř století

Toto vinařství se nachází ve Velkých Bílovicích, tradiční moravské vinařské obci. Habánské 
sklepy byly založeny tzv. Habány roku 1614, v dobách největšího rozmachu vinařství na 
Moravě. 

Bílá vína – jakostní 

Habánské sklepy – Sauvignon                160,-Kč 
0,75l-  Tento  výtečný  Sauvignon  z  Habánských  sklepů  zaujme  extraktivní  vůní  s  tóny 
angreštu. V chuti je plné, s dlouhotrvající dochutí. Je vynikající k těstovinám, bílým masům a 
sýrům s bílou plísní.

Habánské sklepy – Chardonnay     150,-Kč
0,75 l - Barva je jiskrně zelenožlutá až nazlátlá. Ve vůni vystupuje jemný ovocný charakter od 
citrusových plodů, žlutý meloun přes květ akátu až po vůni připomínající žlutý kořenitý 
ananas. V chuti se opěvuje stejný výraz jako ve vůni a může být v závěru doplněn chutí 
lískového oříšku či oplatků. Vína jsou příjemná a pitelná

Habánské sklepy – Veltlínské zelené                140,-Kč 
0,75 l - Nejpěstovanější odrůda jižní Moravy i země původu sousedního Rakouska. Je to víno 
světle  žluté  barvy  se  zelenými  reflexy.  Mladé  víno  voní  pepřnatostí,  někdy  lehce  po 
doutníku a později po lipovém květu a někdy po mandlích. Vína jsou svěží, vyvážená a plná, 
s jemnou ovocnou chutí. 



Růžové víno - jakostní

Habánské skelpy – Rosé      140,-Kč 
0,75 l - Toto znamenité rosé vyniká krásnou lososovou růžovou barvou, jemně ovocnou vůní 
a osvěžující, ovocně šťavnatou středně plnou chutí. Výborně doplní lehké zeleninové saláty, 
drůbež či ryby v jemné úpravě anebo příjemné posezení s přáteli.

Červená vína – jakostní

Habánské sklepy - Modrý Portugal                150,-Kč
 0,75  l  -  Víno  rubínové,  sytě  červené  barvy,  charakteristické  výraznou  ovocitou  vůní 
připomínající  přezrálé  třešně.  V  chuti  je  jemné,  vyrovnané  až  sametové  s  příjemnou 
tříslovinkou,  která  se  zráním ještě  zakulacuje.  Tento vynikající  Portugal  doporučujeme k 
tmavým kořenitým masům a ke zvěřině. Výborně se hodí i k ušlechtilým plísňovým sýrům. 

Habánské sklepy – Zweigeltrebe                140,-Kč
0,75 l - Vína mají tmavě granátovou barvu s jemným fialovým zábleskem a ovocně kořenitou 
vůní, ve které lze nalézt různé bobulové ovoce včetně višní. Nalezneme v nich harmonickou 
plnost  s  hladkými  tříslovinami,  proto  je  tato  odrůda  příjemně  pitelná.  Výborně  doplní 
pokrmy z pernaté zvěře, bifteky nebo zvěřinový guláš. Výtečné je k těstovinám a sýrům.

Přívlastková vína - bílá



Chardonnay pozdní sběr  (suché)                                                       250,-Kč

0,75 l - Zlatožluté víno, vůně je široká s jemným ovocným charakterem připomínající žlutý, 
kořenitý ananas. V chuti zaujme svěží dojem v harmonii se silným a ovocným projevem. 
Doporučujeme podávat k jemnějším úpravám mořských ryb a plodů.

Rulandské šedé pozdní sběr (polosuché)                                          250,-Kč

0,75 l  -  Světle  zlatavá barva,  výrazně květnatá s bohatým ovocným charakterem, chuť je 
šťavnatá, čistá, středně dlouhá. Doporučujeme podávat k pečené drůbeži, mořským plodům 
či smetanovým omáčkám. 

Sauvignon pozdní sběr   (polosuché)                                                 250,-Kč

0,75 l - Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky, jemně kořenitá vůně a svěží, šťavnatá chuť 
s  ovocným  charakterem.  Doporučujeme  podávat  k  obvyklým  úpravám  ryb,  k  pečené 
drůbeži, či jemné úpravě vepřové panenky. 

Přívlastková vína - červená

 Cabernet Sauvignon pozdní sběr   (suché)                                       250,-Kč

0,75 l - Vyšší, skoro až černo-fialová barva dává tušit mladé a dobře vyzrálé hrozny. Vůně je 
poměrně široká, v počátku můžeme najít tóny ostružin či listu černého rybízu a máty peprné, 
ovšem  po  chvíli  ve  sklence  se  objevují  tóny  připomínající  marmeládu,  kávu  či  hořkou 
čokoládu. V chuti je od začátku do konce hodně bohatá na taniny, ovšem zároveň jde i hodně 
do šířky. Jedná se o velmi harmonické a plné víno.

Rulandské modré pozdní sběr (suché)                                    250,-Kč 

0,75  l  -  Barva  vína  je  tmavě  granátová,  výrazná,  s  tmavě  fialovými  odlesky.  Vůně  je 
intenzivní a bohatá, připomínající černý rybíz a plané třešně, v závěru s tóny

VINAŘSTVÍ PAVLOV



Kolekce výjimečných vín Vinařství Pavlov, se sídlem uprostřed pálavských kopců, 
obsahuje výhradně bílá přívlastková vína, které jsou chloubou prestižních restaurací.
Díky  mistrovství  vinařů  a  unikátním  přírodním  podmínkám  se  mohou  kvalitou 
poměřovat s nejlepšími víny z vinařských oblastí celého světa.

Přívlastková vína - bílá 

Rulandské šedé pozdní sběr (suché)                                                  270,-Kč

0,75 l - Barva vína je sytě zlatá se zelenkavými odlesky. Vůně evokuje sladké citrusové plody 
a  ananas,  v pozadí   s lehce  medovými  a  typicky chlebnatými  podtóny.   Chuť je  široká a 
komplexní, s tóny ovoce a medu, s dlouhým a svěžím závěrem. 

Pálava  pozdní sběr (suché)                                                                  320,-Kč 

0,75 l  -  Tato  Pálava zaujme  vyšší  zlatou  barvou,  jemně kořenitou  vůní  s  ovocnými  tóny 
připomínající  ananas  a  pěknou,  kulatou  a  čistou  chutí  s  kořenitým  charakterem. 
Doporučujeme podávat  k  pikantním úpravám vepřového masa,  asijské kuchyni  či  nepříliš 
sladkým dezertům.

Sauvignon pozdní sběr (suché)                                                           270,-Kč

0,75 l - Barva vína je zelenkavá až zelenožlutá.  Vůně vína je typicky odrůdová, zpočátku 
s tóny kvetoucích  hluchavek,  po  chvíli  se  otevře  do   překrásných tónů broskve  a  zralého 
angreštu.  Svěží  ovocný  chuťový  vjem plně  koresponduje  s vůní,  s bylinným  podtónem a 
minerálním dotekem v závěru.  .  Doporučujeme podávat  ke grilovaným a pečeným rybám, 
lehce  zauzeným  masům,  jemným  zvěřinovým  paštikám,  vyzkoušejte  i  v  kombinaci 
s grilovaným selátkem nebo ovčím sýrem.

Chardonnay výběr z hroznů (polosuché)                                          270,-Kč 

0,75 l - Barva vína je světle zlatožlutá. Vůně je velmi intenzivní, svěží, připomínající tropické 
ovoce - žlutý meloun, citrusy a grepy, ananas s jemným nádechem másla, lískových oříšků a v 
pozadí  se  objevují  medové  tóny.  Doporučujeme  jej  podávat  k  pečeným  mořským  i 
sladkovodním dravým rybám, korýšům a k výraznějším úpravám drůbežího masa. 

Pálava – slámové víno (sladké)                                               499,-Kč 

0,2  l  -  Barva  vína  je  zlatavá,  vůně  je  decentně  kořenitá,  typicky  odrůdová. 
Chuť  je jemně kořenitá, šťavnatá . Doporučujeme k dezertům nebo 
jako digestiv

Víno Mikulov Sommelier Club



Nechte  na sebe  zapůsobit  víno,  které  je  harmonickým výsledkem souhry letitého 
vinařského  umění  a  citlivých  výrobních  postupů.  Najdete  v něm  překvapivě 
jednoduchou odrůdovou čistotu vedle bohaté palety elegantních chutí a vůní. Vína 
řady Sommeliér Club se pro vás stanou definicí kvality.

Přívlastková vína - bílá 

Tramín červený  pozdní sběr (suché)                                                 260,-Kč 

 0,75  l  -  Žlutě  zlatavá  barva,  jemně  kořenitá  vůně  připomínající  růžové  květy,  bohatá, 
kořenitá  vůně.  Doporučujeme  podávat  k  pikantním  úpravám  drůbeže  či  ryb,  k  asijské 
kuchyni. 

Rulandské bílé pozdní sběr (suché)                                                   250,-Kč 

0,75 l - Vůně je odrůdově čistá v pozadí doplněna o tóny tropického ovoce a neúplně zralého 
banánu. Chuť je plná, dynamická, harmonická kyselinka se zbytkovým cukrem.

Ryzlink Vlašský  pozdní sběr  (suché)                                               250,-Kč

0,75 l  -  Světlounce žlutá barva se zelenkavými odlesky společně s  jemnou ovocnou vůní 
připomínající banány s květinovým podtextem dávají tušit elegantní a mladé víno. Chuť jde 
v tomto duchu ještě dál - osvěžující a šťavnatá s krásnou ovocnou dochutí. Doporučujeme 
podávat při teplotě 9-11°C k zeleninovým jídlům, jemnějším úpravám sladkovodních ryb, k 
jemným paštikám či terinám.

Ročníková vína   a pozdní sběr- červená  

 Modrý Portugal (suché)                                                                        190,-Kč

 0,75 l -  Víno rubínové, jiskrné barvy. Ve vůni se objevují tóny fialek a třešní. Chuť je měkká, 
svěží, příjemná s ovocně čokoládovou dochutí.
Doporučujeme podávat k těstovinám či italské kuchyni. Teplota podávání: 14 - 16 °C

Frankovka pozdní sběr (suché)                                                            240,-Kč

0,75 l - Tmavě rubínová barva, vůně jemně ovocná s kořenitým podtextem. Chuť je plnější, 
kulatá,  s  harmonickou  tříslovinkou.  Doporučujeme  podávat  ke  steakům,  hovězím ragů  či 
gulášům

VINAŘSTVÍ VÍNO HRUŠKA



Bílá vína – jakostní 

Ryzlink rýnský (suché)                          150,-Kč

0,75 l - Víno žlutozelené barvy s jiskrnými odlesky nám nabízí vůni lipového květu, které 
zráním  v  láhvi  získají  excelentní  petrolejový  charakter.  Výraznější,  pikantní  kyselinka  a 
jemný zbytkový cukr udrží víno dlouho živé a podporuje odrůdovou svěžest. 

Rulandské šedé (suché)                150,-Kč

0,75  l  -  Složení  vůní  šípkových růží  a  čajového pečiva,  s  nádechem botrytidy  a jemným 
zbytkovým cukrem staví toto víno do popředí, které nás neustále přesvědčuje o velikosti této 
odrůdy.

Sauvignon (suché)                160,-Kč

0,75 l - Rychlé lisování po sběru dává vínu světlou jiskrnou barvu. Líbivá vůně po angreštu s 
typickou aromatikou čerstvých kopřiv jsou doménou krásného svěžího vína. Tento suchý 
výběr bývá výjimkou a má harmonicky vyvážený poměr cukru a kyselin. Chuť evokující 
plody pomela se výrazně umocňuje až po druhém doušku

Děvín (polosuché)               150,-Kč

0,5  l  -  Nová  aromatická  odrůda  vznikla  křížením  Tramínu  červeného  a  Veltlínského 
červenobílého.Výrazná vůně a chuť kompotovaných meruněk a lipového květu podpořená 
charakteristickou k 

Červená vína - jakostní

Frankovka  
150,-Kč

0,75 l - Rubínová barva, kořenitost spojená s ovocností jsou znaky této Frankovky. Jemná 
vůně po ostružinách a sametové, jogurtové tóny s dochutí jemné peckovinky, vytváří tuto 

jedinečnou až neobvyklou Frankovku.

Modrý Portugal  
150,-Kč

0,75 l  -  Barva tmavě rubínová, svěží vůně květin.  Příjemné a hladké s chutí  borůvek a 
černých  třešní.  Víno  s  nižším  množství  kyselin,  jako  je  tento  Portugal  se  v  ústech 
rozprostírá do široké korpulentnosti.



Dornfelder                        150,-Kč 
0,75  l  -  Barva  vína  je  inkoustově  tmavá,hustá  a  sytá.  Ve  vůni  najdeme  višně  v 
čokoládě,koření a jemnou kávu. Bohatá ovocná chuť s jemnými taniny připomínající povidla. 

Cabernet Moravia barrique  zemské ( suché)                150,-Kč

0,75  l  -  Kořenitá  až  pepřová vůně s  tóny švestkových povidel.  Chuť  středně plná,  které 
dominují višně v čokoládě.

Přívlastková vína - bílá

Ryzlink vlašský kabinet (polosuché)                250,-Kč

0,75  l  -  Velmi  příjemné  víno  s  výrazně  ovocným  a  květinovým  buketem  s  nádechem 
citrusových plodů a sušené jarní trávy. Světležlutá barva napovídá o vyzrálé chuti umocněné 
vyváženou kyselinkou s jemným podtónem zbytkového cukru.

Chardonnay pozdní sběr  (suché )      250,-Kč

0,75 l -Výrazná ovocná až medová vůně po tropickém ovoci s nádechem manga. V chuti je 
víno plné, minerální s dlouhou dochutí.

Rulandské šedé  výběr z hroznů                260,-Kč

0,75 l  -  Složení  vůní šípkových růží  a  čajového pečiva,  s  nádechem botrytidy  a jemným 
zbytkovým cukrem staví toto víno do popředí, které nás neustále přesvědčuje o velikosti této 
odrůdy.

Tramín červený výběr z hroznů                260,-Kč

0,75 l - Kořenitá aromatická odrůda poskytuje silné víno s botrytickým nádechem a opojné 
vůně  lipového  květu.  Výrazná  a  plná  chuť  až  do  broskvového  kompotu  s  příjemným 
zbytkem cukru .

Sauvignon výběr z hroznů                260,-Kč

0,75 l  - Rychlé lisování po sběru dává vínu světlou jiskrnou barvu. Líbivá vůně po angreštu s 
typickou aromatikou čerstvých kopřiv jsou doménou krásného svěžího vína. Tento suchý 
výběr bývá výjimkou a má harmonicky vyvážený poměr cukru a kyselin. Chuť evokující 
plody pomela se výrazně umocňuje až po druhém doušku.



Cuvée Nikol známkové (polosuché)                260,-Kč

0,75  l  -  Cuveé  Nikol,  patří  mezi  TOP  vína  našeho  malého  vinařství.Vznešený  Děvín 
(21,1°ČNM) výběr z bobulí  dodává vínu krásné ovocné aroma a příjemný zbytek cukru. 
Elegantní  Ryzlink  rýnský  (22,7°ČNM)  dodává  pikantnost,  mineralitu  a  zdůrazňuje 
jedinečnost tohoto Cuvée. 

Děvín  výběr z hroznů ( polosladké)                          260,-Kč

0,5  l  -  Nová  aromatická  odrůda  vznikla  křížením  Tramínu  červeného  a  Veltlínského 
červenobílého.Výrazná vůně a chuť kompotovaných meruněk a lipového květu podpořená 
charakteristickou kořenitostí. Komplexní víno s příjemným zbytkem cukru vytváří nevšední 
zážitek.

Hibernal výběr z hroznů ( polosladké)                260,-Kč

0,5 l - Mladá odrůda Hibernal (Seibel x RR) nese vůni lučního květu, která se prolíná až do 
medu a  koření.  V  harmonické  chuti  je  dominantní  červený pomeranč  až  grapefruit.  Vše 
podtrhuje jemná kyselinka po svěžích citrusech.

Přívlastkové víno - růžové

Frankovka ROSÉ  pozdní sběr ( polosuché)  
250,-Kč

0,75 l - Krátkou macerací červené odrůdy Frankovka bylo docíleno růžovo-oranžové barvy. 
Vůně charakteristicky kořenitá s jemnými ovocnými tóny. V ovocné chuti dominují jahody 
a  třešně  s  příjemným  zbytkem  cukru.  Pro  horké  letní  odpoledne  bude  Váš  nejlepší 

společník.

Přívlastkov  é víno - červené  

Zweigeltrebe pozdní sběr ( suché)             250,-Kč

0,75 l  - Hlubokou barvu, vůni višní, švestek, jemnou kořenitost a plnost v chuti nabízí 
Zweigeltrebe z classic collection. Výrazná odrůda dělá výrazné víno.

Hroznová šťáva

100% hroznová šťáva z odrůdy Merlot 0,75l                                     150,-Kč

100% hroznová šťáva z odrůdy Merlot.  Nealkoholický nápoj vhodný pro děti,  nastávající 
maminky,  řidiče  i  abstinenty.  Vitamínová  bomba  bez  přídavku  konzervantů  a  umělých 
barviv. Pasterováno.



VINAŘSTVÍ ŠILINEK  

Bílá vína – jakostní

Ryzlink Vlašský (suché)                                  140,-Kč

0,75 l - Příjemné ovocité a ryzlinkové aroma s vyváženou harmonickou plností a s 
minerální dochutí.

Chardonnay (suché)                                                      150,-Kč
0,75 l - Intenzivní buket chardonnay připomíná vůni citrusů, v chuti je vyvážené s pěknou 
kyselinkou.

Červená vína   - jakostní  

André (suché)                                                       140,-Kč
0,75 l - Příjemné víno s ovocitým aroma po malinách a ostružinách s jemnou sametovou 
dochutí.

Frankovka (suché)                                            150,-Kč
0,75  l  -  Typický  bukét  po  malinách,  lesních  plodech  a  jádrech  peckovin  s  jemnou 
tříslovinkou a perzistencí.

Růžové víno - přívlastkové

Frankovka x Svatovavřinecké kabinet (polosuché)                       230,-Kč
0,75 l  -  Ovocité aroma připomínající  ve vůni i  chuti bompary.  Chuť vína je vyvážená s 
příjemnou osvěžující minerální dochutí a jemným zbytkovým cukrem.



Přívlastková vína – bílá

Ryzlink rýnský pozdní sběr ( polosuché)                250,-Kč
0,75 l - Příjemné minerální aroma s vůní exotického ovoce červeného grepu. Chuť postavená 
na  pikantní  jablečné  kyselince,  s  příjemnou  harmonickou  chutí  podpořenou  jemným 
zbytkem cukru a minerální dochutí, která je tak tipická pro ryzlink.

Pálava výběr z hroznů ( polosladké)                          310,-Kč
0,75 l - Víno s rozkvetlou aromatikou, připomínající pomelo a jemnou chutí mandarinky. 
Vývážené plné chuťi. Má velmi čisté až medové tóny, kořeněné s minerální dochutí.

Sauvignon pozdní sběr ( suché)                                    260,-Kč 
0,75 l - Aroma i chuť kopřivy hluchavky, černého rybízu a květu černého bezu. Širokou chuť 
s jemným pelyňkovým tónem umocňuje minerální dochuť tohoto šťavnatého vína. 

Tramín červený výběr z hroznů ( polosladké)      260,-Kč
0,75  l  -  Charakteristika  vína:   Víno  zlatožluté  barvy,  výrazného  bukétu  připomínající 
červenou čajovou růži, exotické ovoce a lesní med. Chuť je harmonická, ovocná a příjemně 
skloubená s hroznovým cukrem a minerální dochutí.

Muškát moravský pozdní sběr ( polosuché)                230,-Kč 
0,75 l - Charakteristika vína: Expresivní muškátové aroma s jemnými medovými tóny, 
čerstvou chutí po žlutém ovoci a jemnou kyselinkou předurčuje toto víno ke každodennímu 
osvěžení

Neuburské  výběr z hroznů ( polosuché)                 250,-Kč 
0,75 l  -  Charakteristika vína:  Toto víno má světle zlatou barvu. Vůně je svěží,  intenzivní, 
připomínající  přezrálý  banán,  pomelo  a  limetku.  V chuti  šťavnaté,  chuťově  vyvážené 
s příjemnou minerální dochutí.

Přívlastkové víno - červené

Rulandské modré  výběr z hroznů ( suché)                         250,-Kč

0,75  l  -  Barva  této  Rulandy  je  třešňově  červená,  vůně  ovocitě  navinulá  s  vanilkovým 
podtónem.V chuti velmi jemná, až sametová.

 Cabernet moravia kabinet ( suché)                                   230,-Kč
0,75 l - Víno s barvou i vůní černého rybízu a zralého máku,jemné, sametové, zajímavé svou 
kořenitostí v chuti. Zrání 4 měsíce v barikových sudech.



Pečlivě jsme pro vás vybrali vína z jižní Moravy – oblasti: Velké bílovice, Mikulov, Pavlov

Nabídku klidných vín jsme zvolili z těchto vinařství:

Habánské sklepy

Víno Mikulov Sommelier Club

Vinařství Pavlov

Vinařství Šilinek

Vinařství Hruška


