
 

Vinný lístek 
 

 Bílá Vína 

MORR s přívlastkem pozdní sběr (suché) 292 Kč 
Osobitá kombinace odrůd Muškát Othonel a Ryzlink. Jemné tóny žlutého melounu se mísí s nádechem lipového květu a 

bílého rybízu. Vyvážená plná chuť zanechá v ústech stopy bělomasé broskve a lipového thé s kapkou akátového medu.  

Ročník: 2016 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 13% Kyseliny: 5,6 g/l Cukr: 0,3g/l Bezcukerný extrakt: 20,3 g/l 

 

Ryzlink vlašský s přívlastkem pozdní sběr (suché) 292 Kč 
Jemné harmonicky vyvážené víno žlutozelené barvy. Vůni dominuje květ hluchavky, tropického ovoce a bílého pepře. 

Harmonické chuti dominuje svěží šťavnatá jemná kyselinka a tóny grapefruitu, rybízů, angreštu a hrozinek.  

Ročník: 2018 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 12,5% Kyseliny: 5,4 g/l Cukr: 0,3 g/l Bezcukerný extrakt: 20,7 g/l 

 

Ryzlink rýnský – trať Čtvrtě s přívlastkem pozdní sběr (suché) 292 Kč 
Výrazné víno plné chuti, žlutozlatého odstínu. Opojná vůně rozkvetlých růží, sušených meruněk, kandovaného ovoce, oříšku 

a medu. Plná chuť grapefruitu, meruněk a vařené hruštičky  

Ročník: 2018 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 12% Kyseliny: 5,7 g/l Cukr: 0,4 g/l Bezcukerný extrakt: 21,2 g/l 

 

Veltlínské zelené s přívlastkem pozdní sběr (polosladké) 292 Kč 
Žlutozelený odstín barvy. Jemná vůně zelených jablíček, lučních květů, bílého pepře, nádech nektarinek a stopa medu. Něžný 

dotek jarního sluníčka. Jemná chuť s nádechem žlutého melounu, citronové kůry a toustového chleba s medem.  

Ročník: 2018 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 12% Kyseliny: 5,5 g/l Cukr: 14,2 g/l Bezcukerný extrakt: 33 g/l 

 

Sauvignon s přívlastkem pozdní sběr (polosladké) 338 Kč 

Plné, vyvážené, minerální víno světle žlutozelené barvy. S výrazným aroma černorybízových listů, angreštu a pazourku, které 

přecházejí do vůně zralých broskví. Chuť je plná svěží připomínající čerstvé ovocné plody pomeranče, ananasu, manga a též 

pomerančový květ a jemné muškátové tóny. 

Ročník: 2018 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 12% Kyseliny: 7,0 g/l Cukr: 33,4 g/l Bezcukerný extrakt: 29,0 g/l 

 

Rulandské šedé s přívlastkem výběr z bobulí (polosladké) 368 Kč 
Žlutozlatý odlesk v číši. Opojná vůně kvetoucího žita, vosku a medové plástve. Chuť plná, hebká, extraktivní. Víno samo je 

harmonické a vláčné. Kořenité tóny kůry, pomeranče, grapefruitu, meruňky, medu a žitného chleba s dlouhou příjemnou dochutí 

Ročník: 2018 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 13% Kyseliny: 5,5 g/l Cukr: 36,4 g/l Bezcukerný extrakt: 33 g/l 

 

Pálava s přívlastkem výběr z hroznů (suché) 368 Kč 
Zlato odpoledních slunečních paprsků se odráží v barvě. Vůně výrazně aromatická připomínající čajovou růži, pomerančovou 

kůru, kandované ovoce. Dlouhotrvající, kořenitá chuť s jemnou kyselinkou a s nádechem muškátu, vanilky a mandarinky.  

Ročník: 2019 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 14% Kyseliny: 6,5 g/l Cukr: 0,2 g/l Bezcukerný extrakt: 21,4 g/l 

 

Tramín červený s přívlastkem pozdní sběr (suché) 292 Kč 
Jemné víno žlutozlatých odstínů barvy. Pikantní kořenité aroma s nádechem muškátového oříšku, čajové růže a 

kandovaného ovoce. Chuť je svěží, minerální, plná. Víno s bohatou a dlouhou dochutí.  

Ročník: 2020 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 13% Kyseliny: 4,6 g/l Cukr: 0,1 g/l Bezcukerný extrakt: 20,2 g/l 

 

Rulandské modré – klaret s přívlastkem výběr z hroznů (suché) 292 Kč 
Jemné víno žlutozlatých odlesků. Ve vůni ovocné tóny zralých kdoulí, hlohu, horkého medu a jemným kouřovým nádechem. 

Svěží, jemné a delikátní. Chuť je plná s velmi jemnou tříslovinou a připomínkou panenských jablíček, oříšků, karamelu a máty.  

Ročník: 2020 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 13% Kyseliny: 7 g/l Cukr: 0,3 g/l Bezcukerný extrakt: 25 g/l 



 

 

Červená Vína 

Cuvée Túfary s přívlastkem pozdní sběr – rodinná rezerva (suché) 399 Kč 
Plné hutné příjemné víno – pozdrav z Velkopavlovicka. Složené ze tří odrůd. Cabernet Sauvignonu, Merlotu a 

Svatovavřineckého. Rubínový odlesk v číši. Plná ovocná vůně s nádechem švestek, třešní a drobného černého ovoce. Chuť 

výrazná, plná, kořenitá s dlouhou dochutí. Doporučujeme ke steakům, zvěřině a výrazným grilovaným masům.  

Ročník: 2018 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 13,5% Kyseliny: 5,3 g/l Cukr: 1,7 g/l Bezcukerný extrakt: 27 g/l 

 

Dornfelder s přívlastkem výběr z hroznů (suché) 256 Kč 
Výrazné plné víno s tmavě granátovými jiskřičkami v očích démonů na dně číše. Plné výrazné, však jemné aroma s nádechem 

lesních plodů, brusinek a vlašských ořechů. Ostružiny, černý rybíz, moruše se stopou kávy v chuti. Příjemné a svěží víno.  

Ročník: 2017 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 12,0% Kyseliny: 7,0 g/l Cukr: 0,0 g/l Bezcukerný extrakt: 30,0 g/l 

 

Cabernet Moravia s přívlastkem pozdní sběr (suché) 256 Kč 
Víno s tmavou granátovou barvou. S jemnými tóny černého rybízu a josty ve vůni i v chuti, které doplňuje aroma třešní, višní, 

tabáku a jahodovo-rybízové marmelády. Svěží víno s příjemnou dochutí.  

Ročník: 2018 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 11,5% Kyseliny: 6,2 g/l Cukr: 0,1 g/l Bezcukerný extrakt: 30,4 g/l 

Růžová Vína 

Svatovavřinecké rosé 239 Kč 
Malinově růžové jemné svěží víno. Něžná vůně drobného třešní, bobulového ovoce. Lístek zeleného čaje a čerstvá medová 

plástev. Harmonické svěží tóny z přezrálých rybízů, ostružin a třešní. Svěží pozdrav slunečného rána.  

Ročník: 2017 Objem: 0,75l Množství alkoholu: 11% Kyseliny: 7,2 g/l Cukr: 4,3 g/l Bezcukerný extrakt: 25,4 g/l 

Sekty 

Šárka sekt demi 348 Kč 
Šumivé víno vyrobené metodou Charmat. Příjemné víno žlutozlatého odstínu s jemným perlením. Vůni dominují tóny zralých 

broskví, angreštu, kdoulí, lučních květů a medu. V chuti se projeví něžné a sametové pohlazení, které hned vybízí k dalšímu 

doušku. 

  Objem: 0,75l Množství alkoholu: 10,5% 

 

Eva Maria sekt brut 348 Kč 
Šumivé víno vyrobené metodou Charmat. Jemně svěží víno žlutozlatého odstínu s nádechem žlutého melounu, drobného 

bobulového ovoce a lučních květů. Objem: 0,75l Množství alkoholu: 11% 

Rozlévané víno 

Chardonnay (polosuché) 49 Kč / 35 Kč 

 

Modrý portugal (suché) 49 Kč / 35 Kč 
 

Nabídka lahvových vín a sektů, pocházejících z Rodinného vinařství Jedlička, 
Bořetice s certifikací BIO kvality. 

Nabídka ostatních nápojů na samostatné kartě. 


