ŠAMPANSKÉ & ŠUMIVÉ VÍNA

objem

EUR

0,75l

199,00

0,75l

82,00

0,75l

20,90

0,75l

21,90

objem

EUR

0,10l

1,90

CHAMPAGNE & SPARKLING WINE

Dom Perignon ,

Brut

Francúzko – Champagne

Moët & Chandon , Brut Imperial
Moët & Chandon – Francúzko – Champagne

Prosecco Frizzante, Serena 1881,

Brut

Taliansko

Hacaj Sekt , Brut
Hacaj – Slovensko

Pohár vína
...BY THE GLASS
podľa aktuálnej ponuky

Vinárstvo Miroslav Dudo
Modra - Harmónia

Veltlínske zelené

0,75l

19,90

neskorý zber, biele, suché
Víno odrody Veltlínske zelené je aromatické, s charakterom ovocia, mandľovou arómou, tónmi
lipového kvetu, špargle a zeleného hrášku. Má veľmi dobrú chuťovú plnosť a pikantnú kyselinku

Chardonay

0,75l

19,90

neskorý zber, biele, suché
Víno má veľmi príjemnú arómu ovocia – vyzreté jablko, hruška, dula a broskyňa. Chuť je plná a
kyselinka je svieža. Pri vyšších stupňoch zrelosti je možné vo víne nachádzať tóny tropického
ovocia.

Devín

0,75l

19,90

výber z hrozna, biele, polosuché
Vo vôni pôsobí toto víno veľmi elegantne, ale pri správnom vychladení výrazne sviežo. Po odvetraní
môžeme zacítiť aromatické kvetnaté tóny a prezretýžltý melón obliaty medom.
V chuti dominuje
sviežosť a citrusové plody.

Tramín červený

0,75l

19,90

výber z hrozna, biele, polosuché
Vína z Tramínu červeného sú výrazne aromatické, s ovocnými tónmi pripomínajúcimi tropické
plody. Vôňa je príjemne korenistá a kvetinová, s tónmi ruží a fialiek. Veľmi významný je svieži obsah
kyselín. Podstatou kvalitného Tramínu je jeho plná chuť.

Cabernet sauvignon Rose

0,75l

19,90

neskorý zber, ružové, polosuché
Chuť vína je lahodne ovocná s harmonickou štruktúrou kyselín, s ovocnosťou najmä
dozrievajúcich čiernych ríbezlí.

Rudava

0,75l

24,90

výber z hrozna, červené, suché
Víno sýto rubinovej farby, veľmi bohaté s výraznymi ovocnými tónmi. Vôňa lesnýh malín je
doplnená bohatosťou kôstok višní a čučoriedkového likéru. Chuť je morušovo ovocná, ale aj
korenistá s tónmi sladkého drievka a kardamómu.

Dunaj

0,75l

25,90

bobuľový výber, červené, polosuché
V aromatike mohutné a zároveň ovocné víno s dlhým a noblesným nástupom. Chuť vína je šťavnatá
a krásna s tónmi lesného ovocia a čokoládového likéru.

Vinárstvo Fedor Malík

objem

EUR

0,75l

19,90

Modra

Muškát moravský
biele, suché

Víno z ľahšej hlinito-piesočnatej pôdy modranských Plázlov sme oberali začiatkom septembra, pri
slnečnom počasí.

Pesecká leánka

0,75l

19,90

biele, suché
Víno z ťažšej ílovito-piesočnatej pôdy, zelenkavo voňavé, ovocne hravé, v ústach neposedné a v
dochuti s náznakom mandličky.

Frankovka modrá

0,75l

19,90

červené, suché
Víno z ľahkých piesočnatých svahov, plné kameňa a tepla. Ovocne hravé, podmanivé, hodvábne
vyzreté a ústne presvedčivé. Víno vyzrievalo jeden rok v drevených sudoch a keď si odfúklo, tak
sme ho bez filtrácie nafľašovali.

Vinárstvo Foriš

objem

EUR

0,75l

19,90

Limbach

Rizling rýnsky
akostné odrodové víno, biele, suché

Kráľovská odroda Rizling rýnsky z vinohradu Cíbiky vo Svätom Juri. Špeciálna edícia vín, ktoré
dorábame len vo výnimočných ročníkoch a zrelo v drevených sudoch. Víno príjemnej ovocnej vône
s lipovým kvetom a nádychom petrolejového buketu, ktorý je prejavom nazrievania. V chuti je plné,
šťavnaté a mohutné s dlhou dochuťou. Potenciál archivácie 5-10 rokov.

Pinot Gris

0,75l

19,90

Pinot Gris je starobylá muštová odroda viniča pochádzajúca z oblasti Burgundska.Víno je zlatožltej
farby, medovej vône, harmonickej sladkastej chute z jemnou kyselinkou.

Pinot Noir

0,75l

29,90

akostné odrodové víno, červené, suché

Pinot noir sa často radí medzi najluxusnejšie vina sveta. Disponuje intenzivnou čerešnovou farbou
so svetlým okrajom, ktora prechádza do hnedých odtienov. Vino je plné, mäkké, zamatové.
Vyzrievalo 24 mesiacov v drevených sudoch.

Cabernet sauvignon

0,75l

29,90

akostné odrodové víno, červené, suché
Cabernet Sauvignon je najviac pestovanou a najpopularnejšou modrou odrodou na svete, ktorej
domovom je Bordeaux. Vino ma granatovú farbu s voňou čierných ribezlí. V chuti je prezrete
ovovocie čerešní a černic. Vino zrelo 24 mesiacov v drevených sudoch.

Vinárstvo Dubovský & Grančič
Svätý Jur

Pálava

objem

EUR

0,75l

19,90

výber z hrozna, biele, polosuché
Vo vôni je výrazne korenistá, ovocná so stopou kvetov a medu. Chuť je medovo-ovocná, veľmi
príjemná, ale nájdeme v nej aj typickú vanilku. Záver je príjemne nasládlý a dlhý.

Riesling

0,75l

19,90

hrozienkový výber, biele, sladké
Elegantné víno má sýto slamovú žltú farbu. Výraznú vyzretú vôňu sušených hrozienok s
karamelovo medovými tónmi. Víno má plnú chuť podporenú príjemnými malokarpatskými
kyselinkami a dlhým orieškovým záverom

VÍNA ZO ZAHRANIČIA
...FROM OTHER COUNTRIES
Taliansko

Primitivo

objem

EUR

0,75l

25,90

Puglia organic, červené suché
Varvaglione
Intenzívna červená farba s fialovým odleskom. V aromatike vystupujú svieže tóny ríbezlí, černíc s
príjemným nástupom muškátového oriešku, pelendreku, vanilkovej čokolády. Nižší level alkoholu je
pekne naviazaný na sviežu kyselinku, ktorá dotvára vyváženú a dlhú ovocnú dochuť

Španielsko

Rioja

Objem

EUR

0,75l

29,90

Rioja, červené, suché
Viňa Real Crianza
Kvasenie prebieha v nerezových tankoch pri kontrolovanej teplote. Toto víno zrelo 13-14 mesiacov
v dubových sudoch.

Rakúsko

Gruner Veltliner

0,75l

25,90

biele, suché
Winzer Krems
Vôňa s dominanciou jemných ovocných tónov. Najmä citrusové ovocie, mirabelka alebo hruška. V
chuti je biele víno šťavnaté, s vyváženým telom a príjemným záverom.

Nemecko Nahe

Riesling Mosel

Objem

EUR

0,75l

25,90

biele, suché

Loosen Bros
Suchý moselský rizling s ľahším, citrusovo-jabĺčkovým telom, skvelou harmóniou a stredne dlhou
dochuťou. Šťavnatá kyselinka v závere

Nový Zéland

Sauvignon Blanc Marlborough

Objem

EUR

0,75l

29,90

biele, suché
Villa Maria
Biele víno iskrivej žltozelenej farby. Vôňa je svieža, aromatická. Odhaľuje kvet bazy a grepovú
dužinu. Suchá a expresívna chuť je svieža, zaguľatená. Pripomína broskyňu a čierne ríbezle. Záver
je stredne dlhý a minerálny.

Hotel Victoria garantuje sortiment do vypredania zásob.
Hotel Victoria si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu ( napr. ročník,prívlastok ) a cien.
Ceny sú zmluvné a sú kalkulované s DPH 20%
Vínnu kartu zostavil: Andrej Grieger v spolupráci s Vinotékou Sommelier

