
Portugalská vínaMoravská vína
Bílá vína 0,75l

Chardonnay, pozdní sběr, 2017   suché               190,-
Zbytkový cukr: 7g/l   Kyseliny: 5,2g/l

Tramín červený, pozdní sběr, 2017  suché               190,-
Zbytkový cukr: 4,4 g/l   Kyseliny: 4,6g/l

Rulandské šedé, jakostní víno, 2017  suché                180,-
Zbytkový cukr: 5.2g/l   Kyseliny: 5,9g/l

Muškát moravský, zemské víno, 2017  suché 180,-
Zbytkový cukr: 4g/l   Kyseliny: 5,0g/l 

Ryzlink rýnský, pozdní sběr, 2016  suché                 190,-
Zbytkový cukr: 5g/l   Kyseliny: 7,3g/l

Červená vína 0,75l
Zweigeltrebe rosé, zemské víno, 2017    polosuché             190,-
Zbytkový cukr: 6g/l   Kyseliny: 5,8g/l

Zweigeltrebe, zemské víno, 2017        suché                    140,-

Kabernet Moravia, zemské víno, 2016 –17 suché               140,-

Vinařství Smějsík Pavel, Blatnice

Bílá vína 0,75l
Bon Tempo    sladké               160,-
Bílé víno z velmi vyzrálých hroznů prosluněných portugalských vinic  
s nádechem chuti citrusů. Má velmi čistou chuť, ideální je k různým druhům 
masa, rybám, mořským plodům a sýrům. Výrazná chuť zralých plodů 
s citrusovými tóny.

Alma Vitis    polosladké               190,-
Odrůda: Fernao Pirez, Arinto
Delikátní aroma tropického ovoce s dlouhotrvající čistou silnou chutí.  
Skvěle se hodí k rybám, mořským plodům, bílému masu a lehkým salátům.  
Alma Vitis má delikátní aroma tropického ovoce.

Dom Mamede   polosuché               190,-
Odrůda: Fernao Pirez, Arinto
Delikátní chuť lískových ořechů, mandlí a jablek. Lehká čistá chuť a příjemná 
průzračná barva. Skvěle se hodí k bílým masům, rybám a mořským plodům.

Červená vína 0,75l
Alma Vitis    polosladké               190,-
Odrůda: Castelão, Touriga Nacional, Aragones
Víno má výraznou fialovočervenou barvu, unikátní aroma a chuť lesního  
ovoce. Výborně vyvážená dlouhotrvající chuť. Ideální k masům a sýrům.  
Silné aroma tmavých švestek a lesního ovoce.

Analogia    polosladké               190,-
Víno s intenzivní chutí velmi zralých červených portugalských hroznů  
plných slunce. Má vyzrálou rudě zlatou barvu. Skvěle se hodí ke všem  
druhům masa, sýrům a těžším jídlům. Výborné víno plné chuti.

Dom Mamede   polosuché    190,-
Odrůda: Castela, Syrah a Aragones
Víno nádherné rubínové barvy. V ústech velmi delikátní chuť zralých  
červených hroznů. Ideální k servírování k různým druhům masa, sýrům  
a různým tradičním specialitám.


