


Rozlievané vína

ŠUMIVÉ VÍNA     
                             

ČAPOVANÉ PROSECCO  I  0,1l
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Ideálna kombinácia originálneho 
nápoja a ľadového osvieženia.

BIELE VÍNA

CHARDONNAY  I  0,1l
Výrobca:  HAMSIK WINERY - suché
Bledá, slamovo-žltá farba s jemnými 
odleskami zelenej. Vôňa zeleného 
jablka, chrumkavej chlebovej kôrky 
a šalvie. Hodvábna chuť s jemnou 
kyselinkou, ktorá pridáva vínu atrak-
tívnu sviežosť.

PINOT GRIGIO   I   0,1l
Výrobca:  HAMSIK WINERY - suché
Víno má výraznú slamovo-žltú farbu. Má 
jemne minerálnu arómu s delikátnymi 
tónmi žltého ovocia ako marhuľa, žltý 
melón, s jahodami. V chuti je jemné a 
plné odrodového charakteru s príjemne 
dlhým záverom.

SAUVIGNON  I  0,1l
Výrobca:  HAMSIK WINERY - suché
Jeho farba je svetložltá so zelenkavými 
odrazmi, čistá a jasná.
Sauvignon je voňavý a aromatický, 
s vôňou paradajkových listov, šalvie, 
mäty a exotického ovocia. Pripomína 
vôňu žltej papriky a má suchú, teplú 
elegantnú chuť.

IRSAI OLIVER  I  0,1l
Tiché bile víno - polosuché
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Ide o skorú muštovú odrodu, ktorej 
bobule i víno majú muškátovú vôňu. 
Vôňa je typická, príjemná až prenikavá, 
muškátová.  Chuť vína je plná, lahodná, 
korenistá, pripomínajúca muškátové 
víno, avšak svojim charakterom je 
príjemnejšie. Má nižší obsah kyselín a 
preto sa neodporúča archivovať. Iršai 
Oliver sa konzumuje predovšetkým ako 
mladé víno.

RUŽOVÉ VÍNA

ROSATO  I  0,1l
Tiché ružové víno – polosuché
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Intenzívne a voňavé víno jemne 
rubínovej farby s dominantnými tónmi 
lesných plodov, ktoré sú sprevádzané 
charakteristickou pikantnosťou korenia 
a tónmi kvetov šípovej ruže. Suché a 
harmonické víno, ktoré zaujme svojou 
eleganciou.

CHARDONAY  I  0,75l
Tiché biele víno - suché
Výrobca: Rubáň
Víno iskrivej zelenkastej farby s odtieňom 
do slamovožlta. Vo vôni pripomína zmes 
zrelého tropického ovocia s dominan-
tou banánu a notou agátových kviet-
kov, ktoré strieda harmonická stopa 
biskvitových tónov na pozadí s tónmi 
lahodnej vanilky.

RIZLING RÝNSKY   I   0,75l
Tiché biele víno – suché
Výrobca: Chateau Belá
Zlato zelenkavá farba. Vôňa cit-
rusového ovocia, lipových kvetov a 
medu. Chuť je šťavnatá, bohatá, ele-
gantná s pikantnou kyselinkou a dlhým 
minerálnym záverom.

RIZLING RÝNSKY   I   0,75l
slamové víno
Výrobca: Topoľčianky – sladké
Farba je slamovo žltá so zlatistým odle-
skom. Jemná vôňa vlašských orechov s 
dotykom pražených mandlí. Dominuje 
prezreté hrozno s dotykom medu a jem-
nou kyselinkou.

SLOVENSKÉ RUŽOVÉ VÍNA 

DUNAJ ROSÉ  I  0,75l
Tiché ružové víno – polosuché
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Samotok Dunaj z panenskej úrody. Chuť 
harmonická so sviežimi ovocnými tónmi 
pri zachovaní odrodového charakteru 
hrozna.

SLOVENSKÉ červené VÍNA 
  
ALIBERNET  I  0,75l
Tiché červené víno – polosuché
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Víno je sýto tmavo červenej farby. Je 
harmonické s aromatickými látkami po 
Cabernete Sauvignon. S vyšším obsa-
hom trieslovín, ktoré pomaly zrejú do 
neutrálnej hebkosti.

DUNAJ   I  0,75l
Tiché červené víno – polosuché
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Farba tmavočervená s výraznou 
chuťovou plnosťou pri zachovaní odro-
dového charakteru hrozna.

CABERNET SAUVIGNON   I   0,75l
Tiché červené víno - suché
Výrobca: Movino
Farba vína je intenzívna rubínová. Vôňa s 
tónmi po čiernch ríbezliach a niekedy po 
zelenej paprike. Chuť je jemná, typického 
odrodového chrakteru s dochuťou po 
čiernom korení. Víno má vyšší obsah an-
tokyánov a tanínu.

PINOT NOIR  I  0,75l
Výrobca: Movino
Víno je svetlo rubínovej farby. Svieža 
vôňa kombinuje tóny ovocia od černíc 
a čučoriedok s nádychom višňového 
brandy s tónmi jemného sladkého 
drievka.

FRANCÚZSKE červené VÍNA

BORDEAUX ROUGE  I  0,75l
Tiché červené víno - suché
Výrobca: Rothschild Baron Philippe

odleskom. Jeho vôňa je intenzívna a 
koncentrovaná s dominantnými tónmi 
kávy a cédrového dreva. Chuť vína je 
plná s prevahou ostružin, borievky, ktoré 
sú harmonicky vyvážené.

Šumivé vína 

PROSECCO D.O.C.  I  0,75l
TREVISO FRIZZANTE
Prírodne perlivé biele víno
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Prosecco s jemným perlením, vôňou 
tropického ovocia a kvetín, so sladšou 
ovocnou chuťou v skvelej harmónii.
                                  
PROSECCO D.O.C.  I  0,2l/0,75l
TREVISO EXTRA DRY                         
Prírodne šumivé biele víno
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Cuvé sa vyrába z odrody hrozna “Glera” 
pestovanej v najlepších oblastiach v 
provincii Treviso, kde enviromentálne a 
pôdne podmienky majú osobitné kvali-
tatívne vlastnosti. Víno má žiarivo žltú farbu 
so zelenkastými tónmi. Má nádhernú vôňu 
zrelých jabĺk a citrusových plodov. Chuť 
je svieža, ľahká a harmonická.

VALDOBBIADENE PROSECCO   I  0,75l
SUPERIORE D.O.C.G. BRUT
Prírodne šumivé biele víno
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Tento klenot medzi proseccom vy-
rábame z najkvalitnejšieho hrozna, jeho 
elegantný buket charakterizuje ruža a 
jazmín. Ovocná chuť s pretrvávajúcou 
sviežosťou pripomína jablká, hrušky, 
ananás a banány. Toto víno je skutočným 
zosobnením jedného ročníka. Predstavu-
je dokonalý príklad elegantného vína, 
ktoré možno dosiahnuť pri zachovaní 
dôkladného a odborného prístupu vo 
výnimočnom vinárstve.

VALDOBBIADENE PROSECCO   I  6l
SUPERIORE D.O.C.G. BRUT
Prírodne šumivé biele víno
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Tento klenot medzi proseccom vy-
rábame z najkvalitnejšieho hrozna, jeho 
elegantný buket charakterizuje ruža a 
jazmín. Ovocná chuť s pretrvávajúcou 
sviežosťou pripomína jablká, hrušky, 
ananás a banány. Toto víno je skutočným 
zosobnením jedného ročníka. Predstavu-
je dokonalý príklad elegantného vína, 
ktoré možno dosiahnuť pri zachovaní 
dôkladného a odborného prístupu vo 
výnimočnom vinárstve.

ROSÉ SPUMANTE   I  0,75l
EXTRA DRY
Prírodne šumivé ružové víno
Výrobca: HAMSIK WINERY
Šumivé ružové víno získané z prirodzenej 
fermentácie pomocou metódy Charmat. 
Zo zmesi vybraného červeného hrozna 
vinifikovaného v rosé. Svetlo ružová 
farba s odtieňmi cyklaménu, s jemným 
pretrvávajúcim perlením. Vôňa je ovocná 
s tónmi jahôd. Chuť je svieža, jemná a 
harmonická.

 ČERVENÉ VÍNA

MERLOT   I   0,1l
Tiché červené víno – suché
Výrobca:  HAMSIK WINERY 
Jasná rubínovo-červená farba s 
červenými odleskami. Vôňa s tónmi 
červeného ovocia, najmä čerešní a 
sliviek. Tie postupne ustupujú a vôňu 
dopĺňa zmes korenín a byliniek. Suché 
víno s plným telom, príjemne hladká a 
ovocná chuť.

CABERNET    I   0,1l
Výrobca:  HAMSIK WINERY - suché
Víno má jasnú rubínovú farbu. Charakter-
istická odrodová vôňa ovocia a byliniek, 
s tónmi klinčeka a korenia. Ovocná chuť 
s tónmi čiernych ríbezlí a čierneho korenia 
v kombinácii s príjemnou trieslovinou a 
stredne dlhým záverom.
 

SLOVENSKÉ BIELE VÍNA   
                               
IRSAI OLIVER   I  0,75l
Výrobca:  HAMSIK WINERY - polosuché
Ide o skorú muštovú odrodu, ktorej 
bobule i víno majú muškátovú vôňu. 
Vôňa je typická, príjemná až prenikavá, 
muškátová.  Chuť vína je plná, lahodná, 
korenistá, pripomínajúca muškátové 
víno, avšak svojim charakterom je 
príjemnejšie. Má nižší obsah kyselín a 
preto sa neodporúča archivovať. Iršai 
Oliver sa konzumuje predovšetkým ako 
mladé víno.

VELTLÍNSKE ZELENÉ  I  0,75l
Tiché biele víno – polosuché
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Príjemné biele víno svetlo zelenej far-
by, vyrobené riadenou ferrmentáciou 
pri nízkych teplotách, vôňa jemne 
aromatická s charakterom domáce-
ho ovocia, v chuti plná, svieža spre-
vádzaná pikantnými kyselinkami.

RIZLING VLAŠSKÝ   I   0,75l
Tiché bile víno – polosuché
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Intenzívne a voňavé víno jemne 
rubínovej farby s dominantnými tónmi 
lesných plodov, ktoré sú sprevádzané 
charakteristickou pikantnosťou korenia 
a tónmi kvetov šípovej ruže. Suché a 
harmonické víno, ktoré zaujme svojou 
eleganciou.

TRAMÍN ČERVENÝ  I  0,75l
Tiché biele víno – polosuché
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Príjemné biele víno svetlej zeleno-žltej 
farby, vyrobené riadenou fermentáciou 
pri nízkych teplotách. Má plnú, sviežu 
a harmonickú chuť podporenú prí-
jemnými kyselinkami pri zachovaní 
odrodového charakteru.

SAUVIGNON BLANC  I  0,75l
Tiché biele víno – suché
Výrobca:  Tajna
Víno svetlej zelenkastej farby s arómou 
citrónovej trávy, zleleného čaju a drob-
ných lesných malín, ktoré uzatvára ele-
gantná herbálna nota. Chuť je svieža 
stredne dlhá s harmonickým ťažiskom. 
Nájdeme v nej kôru limetiek, kvietky 
bielej ríbezle so stopou kôstky vinohrd-
níckej broskyne.

talianske biele vína

CHARDONNAY DOC  I  0,75l
Tiché biele víno - suché
Výrobca: Luisa
Víno je charakteristickej slamovo žltej 
farby. Chuť pripomína chrumkavý 
chlieb v spojitosti s banánom a ja-
blkami. Veľmi delikátne s jemnou zvy-
škovou kyselinou.

PINOT GRIGIO DOC  I  0,75l
Tiché biele víno - suché
Výrobca: Luisa
Jedna z najobľúbenejších vínnych odrôd. 
Pinot Grigio sa vyznačuje jasnou a slabo 
žltou farbou. Vôňa má podtón zrelého 
tropického ovocia. Neobsahuje takmer 
žiadne zvyškové kyseliny a preto má el-
egantnú sviežosť.

SAUVIGNON BLANC DOC   I   0,75l
Tiché biele víno – suché
Výrobca: Luisa
Typické pre Sauvignon Blanc je vôňa 
šalvie. Toto víno má výbornú štruktúru 
a príjemnú kyslosť.

TALIANSKE ČERVENÉ VÍNA                
                  
MERLOT DOC   I  0,75l
Tiché červené víno – suché
Výrobca: Luisa
Víno sa považuje za najvýznamnejšiu 
odrodu vo Friuli. Má rubínovo-červenú 

Charakteristickou chuťou sú maliny a 
čučoriedky.

PRIMITIVO  I  0,75l
Tiché červené víno - suché
Výrobca: Del Salento
Farba vína je hlboko rubínovo červená, 
intenzívna aróma s tónmi višní a sliv-
iek. Chuť je suchá a plná s nádychom 
tanínov.

NOVÝ ZÉLAND BIELE VÍNA

VILLA MARIA PRIVATE BIN   I   0,75l
MALBOROUGH SAUVIGNON BLANC
Tiché biele víno - suché
Výrobca: Villa Maria

pretrvávajú po vôni aj vo forme čer-
stvo posekanej trávy. Kyseliny sú vo 
víne citeľné. Chuť vína je komplexne 
svieža zaguľatená najmä po listoch 
čiernej ríbezle.

NOVÝ ZÉLAND červené VÍNA

VILLA MARIA PRIVATE BIN  I  0,75l
MALBOROUGH PINOT NOIR
Tiché červené víno - suché
Výrobca: Villa Maria
Víno má granátovo červenú farbu s 
hnedým okrajom. Vôňa vína je príjemne 
ovocná s odrodovými tónmi Pinot Noir, 
prevládajú najmä stopy čerešní a jemný 
nádych čierneho korenia.

FRANCÚZSKE BIELE VÍNA

CHABLIS  I  0,75l
Tiché biele víno - suché
Výrobca: Daniel Dampt & Fils
Víno je dobre vyvážené a pôsobí čisto 
a osviežujúco. Chuť vína je komplex-
ná a prejavujú sa v ňom zrelé arómy 
Chablisu.

VALDOBBIADENE SUPERIORE    I   0,75l
DI CARTIZZE D.O.C.G SPUMANTE DRY 
Prírodne šumivé biele víno
Výrobca:  HAMSIK WINERY
Jemné šumivé biele víno vyrobené z 
hrozna Glera vypestovaného v oblasti 
„Cartizze“, malého pozemku o rozlohe 
približne 110 hektárov, zasadeného do 
kopcov Valdobbiadene. Morfologické 
charakteristiky tejto kopcovitej zóny, 
jedinečná mikroklíma a vystavenie sl-
nečnému žiareniu dávajú vínu vzácnu 
a elegantnú štruktúru. Jeho ušľachtilá 

-
kom starostlivej pozornosti počas fer-
mentácie metódou Charmat.

ŠAMPANSKÉ

CHAMPAGNE BLANC DE BLANCS 
BRUT  I  0,75l
suché
Výrobca: De Vilmont
Šampanské je vyrobené zo 100% Char-
donnay. Má zlatú farbu s medenými 
zábleskmi. Ponúka jemné perlenie a 
harmonický komplexný buket. Je jemne 

-
dov.

CHAMPAGNE GRAND RÉSERVE 
PREMIER  I  0,75l
suché
Výrobca: De Vilmont  
Šampanské je vyrobené s 50% Char-
donnay, 25% Pinot Noir a 25% Pinot 
Meunier a zreje v jaskyniach po dobu 
troch rokov. Má slamovo-zlatú farbu s 
medenými odleskami. Ponúka jemne 
temperamentné perlenie a harmon-
ický buket. 

MOËT & CHANDON BRUT 
IMPERIAL    I  0,75l
suché
Výrobca: Moët & Chandon
Brut Imperial je typickým príkladom štýlu 
Moët & Chandon. Vyjadruje bohatstvo 
a rôznorodosť pôdy, z ktorej hrozno vína 
vyrastá a zostáva konzistentné po celé 
roky. Má jemný vínny buket s nádychom 
limetky a kvetu vínnej révy.

MOËT & CHANDON ICE 
IMPERIAL   I  0,75l
suché
Výrobca:  Moët & Chandon
Je vyrobený špeciálne na popíjanie s 
ľadom! Základom je najmä Pinot Noir, 
no nájdete tu aj dobrú porciu Pinot 
Meunier a dotyk Chardonnay.  

DOM PERIGNON    I  0,75l
suché
Výrobca:  Moët & Chandon
Dom Pérignon je slávne šampanské, 
ktoré vyrába Moët & Chandon. Kúsky 
svetla, ktoré z nej vychádzajú, potvrdzu-
jú neomylný pocit, ktorý sa vás zmocní, 
keď vám toto šampanské značky Dom 
Pérignon vojde do srdca a zohreje ho 

-
lom.
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