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K VÍNU
150 g 

SYROVÝ TANIER pre 2 osoby                                       8 €
4 druhy syra, hrozno, orechy, bagetka

150 g 

PROSCIUTTO TANIER pre 2 osoby                               8 €
Prosciutto, olivy, orechy, bagetka

  

 

0,75 l 

RIESLING                                                                  29 €
Akostné odrodové víno, biele, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� ku grilovanému zubáèovi, k vyprážaným
úpravám bravèového mäsa, k husacine a lokšiam s husacou peèeòou.

0,75 l

SYRAH                                                                      29 €
Akostné odrodové víno, èervené, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k divine, hovädziemu, kaèaciemu,
jahòaciemu mäsu a syrom.

0,75 l

TRAMÍN ÈEREVNÝ                                                 17 €
Akostné odrodové víno, biele, polosuché
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k hydine so sladkokyslými omáèkami,
najlepšie ku kaèacím prsiam, hovädziemu mäsu na hubách.

0,75 l

RIZLING VLAŠSKÝ                                                   16 €
Akostné odrodové víno, biele, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k peèenému, dusenému,
vyprážanému bravèovému mäsu, vyprážanému
kuraciemu mäsu, k bielym sladkovodným rybám,
cestovinovým a zeleninovým šalátom.

0,75 l

RULANDSKÉ ŠEDÉ                                                  17 €
Akostné odrodové víno, biele, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k prírodnej úprave lososa a te¾acieho mäsa.

0,75 l

DEVÍN                                                                       20 €
Akostné odrodové víno, biele, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k dezertom, èokoláde,
ovocným šalátom a kuraciemu mäsu.

0,75 l

SEMILLON                                                                16 €
Akostné odrodové víno, biele, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k vyprážanej kuracine,
sladkovodným bielym rybám a koziemu syru.

0,75 l

SAVIGNON                                                              16 €
Akostné odrodové víno, biele, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�.
Odporúèame podáva� k sladkovodným rybám, k syrom,
k vyprážanému kuraciemu mäsu.

0,75 l

CHARDONNAY                                                        17 €
Akostné odrodové víno, biele, suché.
Nitrianska vinohradnícka oblas�.
Odporúèame podáva� k vyprážanému bravèovému mäsu,
cestovinám so smotanou, grilovanému hovädziemu mäsu,
ku kuraciemu mäsu, k bielym sladkovodným rybám.

0,75 l

CABERNET SAUVIGNON ROSÉ                            16 €
Akostné odrodové víno, ružové, suché.
Južnoslovenská vinohradnícka oblas�.
Odporúèame podáva� k sladkovodným rybám,
rybacím polievkam, k šalátom a ovociu.

0,75 l

MERLOT ROSÉ                                                         16 €
Akostné znaèkové víno
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k rybám, ku grilovanej kuracine,
k šalátom s kuracím mäsom a ovocným šalátom.

0,75 l

CABERNET SAUVIGNON                                       17 €
Akostné odrodové víno èervené, suché
Južnoslovenská vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k peèenému grilovanému bravèovému mäsu,
peèenej jahòacine alebo kaèacím prsiam.

0,75 l

MERLOT                                                                   17 €
Akostné odrodové víno , èervené, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�
Odporúèame podáva� k peèenému a grilovanému bravèovému mäsu,
divine, hovädziemu, kaèaciemu, jahòaciemu mäsu a syrom.

TERRA WYLAK LIGNUM

TERRA WYLAK

 

OSTROŽOVIÈ

JURAJ ZÁPRAŽNÝ

MRVA & STANKO

VINKOR

PODOLA

0,375 l

TOKAJSKÝ VÝBER 3 putòový                               30 €
Víno s chráneným oznaèením pôvodu, sladké
Vinohradnícka oblas� Tokaj
Odporúèame podáva� k jedlám ako kaèacia terina
s chrenovým dipom a cviklovým chipsom alebo
domáca štrúd¾a s orechmi, jablkami, hrozienkami a makom.

0,75 l 

CABERNET SAUVIGNON BIELY                            20 €
Akostné odrodové víno biele s prívlastkom neskorý zber, suché
Južnoslovenská vinohradnícka oblas� - Jasová
Odporúèame podáva� ku grilovanej hydine.

0,75 l

DUNAJ                                                                      21€
Víno s chráneným oznaèením pôvodu, výber z hrozna, èervené, suché
Južnoslovenská vinohradnícka oblas� - Jasová
Odporúèame podáva� k divine, hovädziemu, kaèaciemu,
jahòaciemu mäsu a syrom.

0.75 l

MULLER THURGAU                                                18 €
Akostné odrodové víno , biele, suché
Nitrianska vinohradnícka oblas�, Mojmírovce
Odporúèame podáva� k jednoduchším úpravám rýb,
ku gréckym šalátom s feta syrom, k iným zeleninovým šalátom,
olivám a sušeným paradajkám.

0,75 l

FRANKOVKA MODRÁ                                            20 €
Akostné odrodové víno s prívlastkom výber z hrozna, èervené, suché
Malokarpatská vinohradnícka oblas�, Dolné Orešany
Odporúèame podáva� k prírodným úpravám èerveného mäsa,
najlepšie k steaku zo srnèieho chrbta a
k tvrdým syrom.

0,75 l

 16 €VELTLÍNSKE ZELENÉ                                              
Akostné odrodové víno s prívlastkom neskorý zber, biele, suché
Malokarpatská vinohradnícka oblas�, Modra
Odporúèame podáva� k pokrmom z bieleho mäsa, rybám a šalátom.

0,75 l

CABERNET SAUVIGNON                                       24 €
Akostné odrodové víno s prívlastkom výber z hrozna, èervené, suché
Južnoslovenská vinohradnícka oblas�, Strekov
Odporúèame podáva� k mäsitým jedlám ako biftek, morèacie mäso,
zverina alebo jedlá s korenistými omáèkami.

0,75l

BRESLAVA                                                                17 €
Akostné odrodové víno s prívlastkom neskorý zber, biele, suché
Južnoslovenská vinohradnícka oblas�, Mužla
Odporúèame podáva� ku grilovaným rybám alebo listovým šalátom.

0,5 l

ALIBERNET                                                              17 €
Akostné odrodové víno s prívlastkom výber z hrozna, èervené, suché
Vinohradnícka oblas� regiónov Strekova a Mužle
Odporúèame podáva� k peèenému, grilovanému bravèovému
a hovädziemu mäsu.
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