
VINOTÉKOVÝ CENÍK 

VÍNO TICHÝ, RYBNÍKY 

pálava 2019 pozdní sběr polosuché 0,75 l 190 kč 

veltlínské zelené 2018 výběr z hroznů suché 0,75 l 190 kč 

frankovka – rosé 2018 pozdní sběr polosladké 0,75 l 150 kč 

 
VINAŘSTVÍ HODEČEK, MIROSLAVSKÉ KNÍNICE 

sauvignon blanc 2019 zemské suché 0,75 l 140 kč 

tramín červený 2018 zemské polosladké 0,75 l 170 kč 

 
VINAŘSTVÍ LÍBAL, HORNÍ DUNAJOVICE 

muškát moravský 2018 zemské suché 0,75 l 150 kč 

rulandské bílé 2017 slámové sladké 0,20 l 450 kč 

sauvignon 2019 zemské polosladké 0,75 l 160 kč 

tramín červený 2016 pozdní sběr polosladké 0,75 l 230 kč 

veltlínské zelené 2019 voc suché 0,75 l 200 kč 

cabernet moravia 2019 pozdní sběr suché 0,75 l 200 kč 

 
VINAŘSTVÍ JAN PLAČEK, MORAVSKÉ BRÁNICE 

muscaris 2018 pozdní sběr polosladké 0,75 l 220 kč 

pálava 2018 pozdní sběr polosladké 0,75 l 220 kč 

sauvignon 2019 pozdní sběr polosuché 0,75 l 220 kč 

frankovka 2018 pozdní sběr suché 0,75 l 230 kč 



 

REGINA COELI – VINAŘSTVÍ TRPĚLKA & OULEHLA, NOVÉ 
BRÁNICE 

pinot gris 2018 zemské suché 0,75 l 160 kč 

veltlínské červené rané  2018 zemské suché 0,75 l 130 kč 

veltlínské zelené – staré keře  2018 pozdní sběr suché 0,75 l 200 kč 

merlot – barrique 2016 pozdní sběr suché 0,75 l 430 kč 
(reserva) 

pinot noir 2015 pozdní sběr suché 0,75 l 310 kč 

 
RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ VINNÉ SKLEPY, RAJHRAD 

chardonnay – sur lie, barrique 2015 pozdní sběr suché 0,75 l 320 kč 
(monastery exclusive) 

rulandské modré 2015 výběr z hroznů suché 0,75 l 370 kč 
(monastery exclusive) 

 
VINO HORT, DOBŠICE 

müller thurgau 2019 zemské suché 0,75 l 170 kč 

ryzlink rýnský 2019 voc suché 0,75 l 270 kč 

sauvignon 2017 voc suché 0,75 l 290 kč 

pinot noir – rosé 2018 pozdní sběr suché 0,75 l 270 kč 



 

VINAŘSTVÍ ŠPALEK, NOVÝ ŠALDORF 

pinot blanc – sur lie bio 2016 pozdní sběr suché 0,75 l 280 kč 

ryzlink rýnský bio 2018 pozdní sběr polosuché 0,75 l 250 kč 

sauvignon 2018 kabinet suché 0,75 l 190 kč  

veltlínské zelené bio 2019 voc suché 0,75 l 190 kč 

veltlínské zelené bio 2017 ledové sladké 0,20 l 390 kč 

gryllus červený bio 2015 jakostní suché 0,75 l 300 kč 
cabernet sauvignon, svatovavřinecké, zweigeltrebe 

šaler červený 2015 likérové sladké 0,50 l 230 kč 
svatovavřinecké, zweigeltrebe 

zweigeltrebe 2017 jakostní suché 0,75 l 170 kč 

 
VINAŘSTVÍ AMPELOS, VRBOVEC 

neuburské 2019 pozdní sběr polosuché 0,75 l 200 kč 

ryzlink rýnský 2018 voc polosuché 0,75 l 200 kč 

sylvánské zelené 2018 kabinet suché 0,75 l 190 kč 

 
VINICE HNANICE, HNANICE 

hibernal 2018 pozdní sběr polosuché 0,75 l 170 kč 

pálava 2018 výběr z hroznů polosladké 0,75 l 200 kč 

sauvignon 2018 pozdní sběr suché 0,75 l 170 kč 

 
VINAŘSTVÍ JOSEF KOŘÍNEK, HNANICE 

veltlínské zelené 2018 zemské suché 0,75 l 220 kč 



 

VINAŘSTVÍ ILIAS, PAVLOV 

chardonnay 2017 pozdní sběr suché 0,75 l 280 kč 

pinot blanc 2018 pozdní sběr suché 0,75 l 340 kč 
(family reserve) 

pinot gris 2017 pozdní sběr suché 0,75 l 280 kč 

ryzlink vlašský 2019 pozdní sběr suché 0,75 l 250 kč 

veltlínské zelené 2019 pozdní sběr suché 0,75 l 240 kč 

 
VINAŘSTVÍ SONBERK, POPICE 

pálava 2016 v.o.c. suché 0,75 l 360 kč 
(velký sonberk) 

riesling 2015 v.o.c. suché 0,75 l 330 kč 
(velký sonberk) 

rulandské šedé & chardonnay 2017 pozdní sběr suché 0,75 l 240 kč 
(stříbrný sonberk) 

ryzlink rýnský 2017 pozdní sběr suché 0,75 l 240 kč 
(stříbrný sonberk) 

 
VÍNO J. STÁVEK, NĚMČIČKY 

ryzlink vlašský 2018 pozdní sběr suché 0,75 l 280 kč 

rosé bočky 2018 v.o.c. suché 0,75 l 300 kč 
svatovavřinecké 

bodro 2018 výběr z hroznů suché 0,75 l 340 kč 
cabernet sauvignon, merlot 

frankovka 2017 v.o.c suché 0,75 l 300 kč 



 

ZAHRANIČNÍ VÍNA 

chablis 2015 francie suché 0,75 l 650 kč 
domaine sébastien dampt, bourgogne 

chardonnay “signature“ 2011 francie suché 0,75 l 550 kč 
domaine champy, bourgogne 

grüner veltliner altweingarten 2017 rakousko suché 0,75 l 270 kč 
weingut fink, wachau 

pinot blanc auxerrois 2015 francie suché 0,75 l 560 kč 
domaine albert mann, alsace 

riesling “les fossiles“ 2013 francie suché 0,75 l 560 kč 
domaine mittnacht freres, alsace 

chateauneuf du pape, rouge 2016 francie suché 0,75 l 970 kč 
domaine de la solitude, vallée du rhône 
  



 

ŠUMIVÁ VÍNA  

andré sekt   brut 0,75 l 210 kč 
šlechtitelská stanice vinařská velké pavlovice 

andré sekt   demi sec 0,75 l 210 kč 
šlechtitelská stanice vinařská velké pavlovice 

bohemia sekt prestige   brut 0,75 l 270 kč 
bohemia sekt 

bohemia sekt prestige   demi sec 0,75 l 270 kč 
bohemia sekt 

crémant de vinselekt, 2008  extra brut 0,75 l 370 kč 
blanc de noir 
vinselekt michlovský 

crémant de vinselekt,   extra brut 0,75 l 370 kč 
la montagne – rosé 
vinselekt michlovský 

crémant de bourgogne,  francie brut 0,75 l 570 kč 
blanc de blancs 
vitteaut-alberti 

champagne grand cru  francie brut 0,75 l 1210 kč 
legras & haas 

prosecco valdobbiadene superiore itálie extra brut 0,75 l 330 kč 
docg 
la farra, veneto 

bohemia sekt nealkoholický   doux 0,75 l 160 kč 

 
ROZLÉVANÁ VÍNA (BAG IN BOX) – DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY 

bílé víno, růžové víno, červené víno   5 l 450 kč 

 
všechna vína obsahují alergen oxid siřičitý a siřičitany 


