Kde není vína, tam není pohody a lásky.

Wellness hotel Pohoda
A.Václavíka 203
763 26 Luhačovice - Pozlovice
info@pohoda-luhacovice.cz
Kontakt restaurace: 577 100 824

Vážení hosté a příznivci dobrého vína,
připravili jsme pro vás nabídku kvalitních moravských jakostních a
přívlastkových vín od producentů BM Vinařství Balga Tvrdonice
a Mikrosvín Mikulov.
Oba tito producenti získali ocenění svých vín na tuzemských i
zahraničních soutěžích a ochutnávkách.
BM Vinařství Balga bylo založeno v roce 2010 a pochází z tradiční
vinařské i folklórní obce Tvrdonice. Tady pěstuje vinnou révu na 20
ha vinic pan Balga se svou dcerou Nicol. V roce 2007 byli vyhlášeni
vinařem roku. Filozofie malého vinařství je postavena na respektu
k přírodě, kdy je přirozeně redukováno množství hroznů a mezi
jednotlivými řádky roste tráva, tak aby uvnitř probíhal přirozený
život a koloběh. Vína jsou zpracovávána moderními postupy a
technologiemi, tak aby byla moderní, svěží, aromatická. Vinařství
taky provozuje penzion a vinárnu.
Z jeho produkce vám doporučujeme ochutnat jakostní Chardonnay
polosuché, které je vhodné pro dámy s vůní světlého ovoce a jemnou
máslovou chutí.
Pro pány spíše Veltlínské zelené suché, které je v chuti výrazné po
broskvích, tropickém ovoci a medu.
Jsme připraveni vám poradit s vhodným výběrem vína, které se bude
nejvíce snoubit s podávanými pokrmy.
Rak Bronislav - vedoucí stravovacího úseku
Uhrová Kristýna – vedoucí restaurace
s kolektivem restaurace hotelu Pohoda ****
Na aktuální ročníky vín se informujte u obsluhujícího personálu,
vína pravidelně doplňujeme a obměňujeme.

BMVinařství Balga Tvrdonice
Jakostní vína bílá 0,75 l
Veltlínské zelené, suché…………………………………...209,1 dcl……………………………………………………...31,Müller Thurgau, suché ……………...…………………..209,1 dcl……………………………………………………...31,Chardonnay, polosuché…………………………………....229,1 dcl……………………………………………………...33,Muškát moravský, suché………………………………….209,-

Přívlastková vína bílá 0,75 l
Ryzlink rýnský, kabinet, suché, Sommelier club……….. ……325,Vlašský ryzlink, pozdní sběr, suché………………………...325,Chardonnay, pozdní sběr, suché …………………………...325,Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché……………………….325,Sauvignon, pozdní sběr, suché……………………………..325,Rýnský ryzlink, pozdní sběr, suché……………………........325,Muškát moravský, pozdní sběr, suché…………………........325,Rulandské šedé, pozdní sběr, polosuché ……………………325,Tramín červený, výběr z hroznů, polosuché…………………325,Rulandské šedé, výběr z bobulí, sladké 0,5 l………………...379,Zweigeltrebe, ledové víno, sladké, 0,35 l……………...……589,-

Vína růžová 0,75 l
Zweigeltrebe, rosé, jakostní, polosuché …………………….229,Frankovka, rosé, pozdní sběr, polosuché …………………...325,Cabernet Moravia, rosé, pozdní sběr, polosladké ……………325,-

Jakostní vína červená 0,75 l
Modrý portugal, suché …………………………………...209,1 dcl ……………………………………………………..31,Frankovka, suché ………………………………………..209,1 dcl ……………………………………………………..31,Cabernet Moravia, suché …………………………………229,1 dcl ……………………………………………………..33,Zweigeltrebe, suché ……………………………………....209,-

Přívlastková vína červená 0,75 l
Modrý portugal, pozdní sběr, suché ……………………….325,Frankovka, pozdní sběr, suché ……………………………325,Zweigeltrebe, pozdní sběr, suché ……………………….....325,-

Mikrosvín Mikulov, vinař roku 2019
Toto vinařství produkuje vína špičkové kvality, působí ve
výjimečných terroir s vinicemi na prvotřídních tratích. Vše dělají
v souladu s přírodou a proto za výrobou řady „Flower Line“ nebo
„Traditional Line“ stojí lidské nadšení, srdce a v neposlední řadě i
ruce. O všech můžeme říct, že Mikros je „vínem jejich života“.
Z této produkce vám doporučuji ochutnat Vlašský ryzlink, pozdní
sběr, ročník 2019 k vepřové panence sous vide, ragů z lišek,
dýňovým pyré a pečenou zeleninou.. Je zařazeno do kategorie suché
a vyznačuje se barvou zelenkavého odlesku, bohaté vůně citrusů a
zralých hrušek.

Jakostní vína bílá 0,75 l
Ryzlink vlašský, suché...…………………………………239,1 dcl……………………………………………………..35,Ryzlink rýnský, suché..…...………………………………239,Tramín červený, suché ..………………………………….239,-

Přívlastková vína bílá 0,75 l
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, suché ………………………429,Ryzlink rýnský, pozdní sběr, suché ……………………….429,Rulandské šedé, pozdní sběr, suché ……………………….429,Chardonnay, pozdní sběr, suché …………………………..429,Sauvignon, pozdní sběr, suché…………………………….429,Sylvánské zelené, pozdní sběr, suché ……………………...429,Muškát moravský, výběr z hroznů, polosladké …………….429,-

Jakostní vína červená 0,75 l
Rulandské modré, suché…………………………………..239,-

Přívlastková vína červená 0,75 l
Svatovavřinecké, pozdní sběr, suché……………………….429,-

Šumivá vína 0,75 l
Bohemia Sekt Brut…..…………………………………...275,Bohemia Sekt Demi Sec …...……………………………...275,Bohemia Sekt Demi Sec rosé ...…………………………….275,Bohemia Sekt nealkoholický………………………………275,Prosecco Extra Brut – oblast Valdobiadene………………...325,Prosecco Extra Brut 0,1 l…………………………………..49,Bohemia Sekt Demi Sec 0,375 l …………………………...145,Frizante 0,2 l……………………………………………..85,-

Champagne 0,75 l
Veuve Cliquot Ponsardin Champagne Brut ……………….1389,Moët and Chandon Impérial Brut ………………………..1489,-

Francouzská vína
Vína červená 0,75 l
Coté De Nuits – Villages – Burgundsko 2015……………..1299,Chateauneuf – Du – Pape Grand Reservé 2016..…………..1499,Chateau Du Trignon Vasqueyras 2010……………………..800,-

Portugalská vína
Vína červená 0,75 l
Analogia………………………………………………...229,0,10 l ……………………………………………………31-

