NABÍDKA ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÍN
Vinařství pod Radobýlem - Chardonnay, kabinetní víno, suché, litoměřická podoblast
Vůně:
Chuť:

jemné odrůdové aroma přechází ve středně plné tělo s převládajícím herbálním tónem a mineralitou
příjemně plné, ovocné víno se svěžím projevem s barvou lipového květu

Vinařství Znovín Znojmo - Ryzlink rýnský, pozdní sběr, suché
Vůně:
Chuť:

425 Kč

svěží, čistá a plná zahradního ovoce, meruněk a hrušek
čistá, harmonická a ovocná s tóny zelených rynglí a pomerančovou marmeládou

Vinařství Skoupil - Ryzlink vlašský, kabinetní víno, suché
Vůně:
Chuť:

425 Kč

příjemná vůně červeného rybízu, angreštu a lučního kvítí
čistá, harmonická a ovocná s dotekem medu v příjemném dlouhém závěru

Vinařství Znovín Znojmo - Sauvignon, pozdní sběr, suché
Vůně:
Chuť:

425 Kč

představí se vám atraktivní vůní po citrusových plodech a zahradním ovoci
svěží, čistá. Oceníte líbivou příchuť po zelených hruškách, nektarinkách, rynglích či pomelu

425 Kč

Vinařství Jakub Šamšula - Hibernal, pozdní sběr, polosuché
Vůně:
Chuť:

průrazná vůně bezového sirupu a citrusů s bylinkovým projevem a výrazem mateřídoušky
plná avšak svěží - vynikne dynamické spojení zralých nektarinek, žlutého jablka a angreštu

Vinařství Sonberk - Rulandské šedé, pozdní sběr, suché
Vůně:
Chuť:

445 Kč

tropického ovoce, citrusů a pomela
je hutná, komplexní a plná. Primární ovocnost zralé broskve a meruňky je doplněná tóny exotických plodů

445 Kč

Vinařství Piálek & Jäger - Veltlínské zelené Extra, pozdní sběr, suché
Vůně:
Chuť:

středně intenzivní, příjemná obvocnost s lehkými květinovými podtóny a jemně kořenitým nádechem
středně plná, šťavnatá s výraznějším ovocným charakterem, delší jemně kořenitá dochuť

445 Kč

Vinařství Jakub Šamšula - Pálava, výběr z hroznů, polosladké
Vůně:
Chuť:

intenzivní, plná a květinová. Projeví se v ní pronikavé aroma fialek, růží a pivoněk
kouzelně sladká a lahodná se svěžím dozvukem, výraz papaje a datlí dochutí kandované ovoce

Vinařství Kovacs - Zweigeltrebe rosé, pozdní sběr, polosuché
Vůně:
Chuť:

425 Kč

je plná, svěží, ovocná. Červený rybíz, jahoda a malina se snoubí s vůní lesního ovoce a rozkvetlé louky
příjemná a nabízí nám limetku a angrešt, která se doplňuje s extraktivní kyselinkou a jemnou mineralitou

Vinařství Baláž - Nativa, pozdní sběr, suché
Vůně:
Chuť:

445 Kč

krémově ovocná aromatika s projevem černého a červeného lesního ovoce
výrazná smetanová se středně dlouhou ovocně nektarovou dochutí

Vinařství Jakub Šamšula - Cabernet Sauvignon, pozdní sběr, suché
Vůně:
Chuť:

445 Kč

Ve výrazně ovocné vůni postřehneme černý rybíz, ostružiny a borůvkovou marmeládu
s jemnou tříslovinou se rybízová šťáva mísí s elegantním čokoládovým projevem

Vinařství Kosík - Merlot, pozdní sběr, suché
Vůně:
Chuť:

445 Kč

je po peckovém nebo lesním ovoci s jemnou stopou černého koření
se vyznačuje sametovostí, hebkostí a příjemnou strukturou s tóny kompotového ovoce

Bohemia Sekt brut / demi sec / bez alkoholu
Vůně:
Chuť:

425 Kč

375 Kč

jemná a svěží / svěží, středně plná, květnatá
příjemně vystupující kyselinka a jemné dlouhotrvající perlení / harmonická, jemně polosuchá

Mionetto prosecco DOC brut
Vůně:

krásné ovocné i květinové tóny

Chuť:

svěží a extraktivní

475 Kč

Vinařství Jakub Šamšula - Moravský sekt brut

475 Kč

Podmanivá assemblage dvou klasických šampaňských odrůd.
Chardonnay tvoří tělo sektu a přináší svěží šťavnatost. Rulandské modré obohacuje chuť o plnost a hebkost.

Veuve Clicquot Ponsardin Brut
Vůně:
Chuť:

2485 Kč

výrazná , s nádechem citrusových plodů - limetky a vůní rozkvetlé révy vinné
bohatá, vyzrálá po citrusových plodech a zelených jablkách
HOTELY SRNÍ a.s., 341 92 Srní 117
Ceny jsou vč. DPH a jsou platné od 22.12.2022.

OFFER OF CZECH AND MORAVIAN WINES
Winery under Radobýl – Chardonnay, Czech Land Wine, cabinet wine, dry
Aroma:
Taste:

delicate varietal aroma switches to medium full body taste with predominant herbal tone and minerality
pleasantly luscious, fruity wine with a fresh appearance with the colour of lime blossom

Winery Skoupil – Welschriesling, cabinet wine, dry
Aroma:
Taste:

425 Kč

pleasant aroma of redcurrant, gooseberry and meadow flower
pure, harmonious and fruity with a touch of honey in a pleasant long finish

Winery Znovín Znojmo – Rhine riesling, late harvest, dry
Aroma:
Taste:

425 Kč

fresh, clean and full of garden fruits, apricots and pears
pure, harmonious and fruity with notes of green rynza and orange jam

Winery Sonberk – Pinot gris, late harvest, dry
Aroma:
Taste:

425 Kč

tropical fruit, lemon and pomelo
the primary fruitiness of ripe peaches and apricots is complemented by notes of exotic fruits

Winery Znovín Znojmo – Sauvignon, late harvest, dry
Aroma:
Taste:

425 Kč

introduces yourself with an attractive scent of citrus fruits and garden fruit
fresh, clean. You'll appreciate the sweet taste of green pears, nectarines, greengage or pomelo

Winery Piálek & Jäger – Green Veltliner Extra, late harvest, dry
Aroma:
Taste:

445 Kč

the pungent aroma of elderflower syrup and citrus with herbal expression and thyme-like note
full but fresh – the dynamic combination of ripe nectarines, yellow apple and gooseberries stands out

445 Kč

Winery Jakub Šamšula – Pálava, choice of grapes, semi-sweet
Aroma:
Taste:

intense, full bodied and floral; it displays a pungent aroma of violets, roses and peonies
magically sweet and delicious taste finished with a note of papaya and dates seasoned with candied fruit

Winery Kovacs – Zweigelt rosé, late harvest, semi-dry
Aroma:
Taste:

425 Kč

full, fresh, fruity; redcurrants, strawberries combine with the scent of forest fruits and blooming meadows
pleasant and offers lime and gooseberries, which are supplemented with extractive acid and fine minerality

Winery Baláž – Nativa, late harvest, dry
Aroma:
Taste:

445 Kč

creamy fruit flavouring with a touch of black and red forest fruit
distinctive cream with a medium-length fruity nectar finish

Winery Jakub Šamšula – Cabernet Sauvignon, late harvest, dry
Aroma:
Taste:

445 Kč

derives from stone or forest fruit with a fine trace of black spice
characterized by a velvet taste, softness and a pleasant texture with notes of compote fruit

375 Kč

Bohemia Sekt brut / demi sec / alcohol free
Aroma:
Taste:

mild and fresh / fresh, medium-full, flowery
with pleasantly rising acidity and fine long-lasting pearling / harmonious, gently yet semi-dry

475 Kč

Mionetto prosecco DOC brut
Aroma:
Taste:

445 Kč

in a distinctly fruity scent, we will notice blackcurrants, blackberries and blueberry jam
with a delicate tannin, currant juice mixes with elegant chocolate

Winery Kosík – Merlot, late harvest, dry
Aroma:
Taste:

445 Kč

medium-intensity, pleasant fruitiness with light floral undertones and a gentle, but spicy touch
medium-bodied, juicy with a more pronounced, fruitier character, longer lasting and spicy aftertaste

Winery Jakub Šamšula – Hibernal, late harvest, semi-dry
Aroma:
Taste:

425 Kč

beautiful fruit and floral notes
fresh and extractive

475 Kč

Winery Jakub Šamšula – Moravia Sekt brut
Sublime is an assemblage of two classic champagne varieties
Chardonnay forms the body of a sect and brings fresh juiciness.; Pinot noir enriches the taste with lusciousness and softness

2485 Kč

Veuve Clicquot Ponsardin Brut
Aroma:
Taste:

distinctive, with hints of citrus fruits – limes and aromas of flowering wine
rich, ripe after citrus fruits and green apples
HOTELY SRNÍ a.s., 341 92 Srní 117
Die Preise sind inklusive MwSt. und gültig vom 22.12.2022.

