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Bílá vína

Aussie & Kiwi
vinný lístek

Ant Moore –
Sauvignon Blanc 2017

Červená vína
0,15 / 0,75 ltr

96 / 380 Kč

(NZ) Živé a svěží víno, typické pro oblast
Marlborough, má výrazné aroma limetek,
citronové kůry a tropického ovoce. V chuti je
šťavnaté a intenzivní, s čerstvou kyselinkou
a krásně odrůdovým výrazem.

Zvláštní nabídka u příležitosti

Bubliny
The Super Nat
"petillant naturel"
2018
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Supernatural –
Sauvignon Blanc 2017
0,15* /

133*

0,75 ltr

/ 530 Kč

(NZ) Tento Sauvignon Blanc fermentoval v lahvi,
není filtrovaný a ve víně zůstává přirozený
sediment kvasinek. Intenzivní aroma zázvoru,
citrusů a briošek, krémově hladké perlení s tóny
limetkové marmelády, mandarinek a vanilky,
minerální dochuť.
* Super Nat po skleničce pouze v sobotu 2. 11., pro ještě
veselejší Hanky Panky travesty show (od 23 hodin),
která tematicky navazuje na večerní projekci filmu
Dobrodružství Priscilly, královny pouště v Lucerně.

0,15 / 0,75 ltr

118 / 470 Kč

(NZ) Supernatural je přirozeně pěstovaný
a vinifikovaný Sauvignon Blanc z regionu Hawkes
Bay na Novém Zélandu. Skvělá struktura chuti
s tóny citrusů a bílých peckovin, minerální,
s jemnou kyselinkou.
V neděli 3. 11. ve 20 hodin, hned po projekci filmu Svatba
na horním konci v Ponrepu, vás zveme na na slavnostní
vernisáž výstavy „Dreamtime: Pohled do mytického
světa původních obyvatel Austrálie” v našem baru.
Všechna tato vína vybírá a před distribucí v ČR vzhůru
nohama převrací sommeliérská a importní společnost
Foltýn Wine – www.foltynwine.cz

Salomon Estate –
Sud Merlot 2013

0,15 / 0,75 ltr

93 / 370 Kč

(AUS) Lahůdkové cuvée vystavěné na dominanci
odrůdy Merlot. Víno je granátové barvy, aroma
švestek, ostružin a kávy. Tělo sametově plné.

Salomon Estate –
Baan Shiraz 2016

0,15 / 0,75 ltr

101 / 400 Kč

(AUS) Typický Aussie Shiraz blend, svěží a skvěle
vyvážený, krásně pitelný, s tóny zralého lesního
ovoce a pepře.

Ant Moore – Spinning
Top Pinot Noir 2015

0,15 / 0,75 ltr

98 / 390 Kč

(NZ) Aroma čerstvých blum a zralých třešní s
tóny zrání na vypáleném dubu (9 měsíců). Plná
chuť červeného ovoce, s dochutí hořké čokolády
a jemnými, hladkými taniny.

