
 
AIX, ROSÉ Top kvalita!

Odrůdy: Grenache, Syrah, Cinsault, Counoise
Appelace: AOC Côteaux d‘Aix en Provence
Oceněné víno pocházející z druhé
největší apelace v Provence Asambláţ
odrůd Grenache, Cinsault, Syrah a Counoise
dává vzniknout bledě růžovému vínu s jemnou
vůní červených bobulí a grepu, suché rosé
jemné na patře a s dlouhou
perzistencí. Skvělá volba
pro každou příležitost.

Červené/rouge/red
GRANDE SÉOUVE
Oblast: Provence
Odrůdy: Grenache, Syrah
Appelace: AOC Côteaux d‘Aix
en Provence Kraj Provence proslavila
jeho růžová vína. Víno, které
nabízíme, Vás jistě okouzlí
svou vyváženou strukturou
a intenzivní chutí po lékořici
a kakau. Dlouhý a pěkný konec

CHÂTEAUNEUF DU PAPE Top kvalita!

Oblast: Cuvée des 2 Soeurs 2011, Domaine

de la Tour Saint Michel
Odrůdy: Grenache, Syrah
Appelace: AOC Châteauneuf du Pape
Nádherné komplexní víno s kořeněným
a lékořicovým aroma a dlouhým chuťovým
koncem. Vyzrálost tohoto barikovaného
vína kombinovaná s hebkými taniny
nadchne milovníky vína

Apelace: způsob označování vína např. ve Francii, 
Španělsku, Itálii, Portugalsku. Apelace označuje (garantuje) 
původ hroznů z určitého zákonně daného teritoria a (nebo) 
dobu zrání v dubových sudech a na lahvi, případně omezu-
je nejvyšší hektarový výnos nebo garantuje obsah alkoholu 

430Kč

75 cl

a způsob vinifi kace.

75 cl

880Kč

75 cl

 

330Kč
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Rozlévané víno

Maison des Vins

House wines

Bílé/blanc/whites
RENDEZ-VOUS GASCON
Oblast: Gascogne 
Odrůdy: Ugni Blanc/Colombard
Appelace: IGP Gascogne
Lehké, suché, kulaté
a aromatické/tropické ovoce
Podávat chlazené/serving cold/A servir frais

Růžové/rosé/pink
RIC MARSELAN
Oblast: Marselan 
Odrůdy: Marselan
Appelace: IGP Côtes de Thau
100% Marselan, citrusy,
hlavně grepy ve vůni
Lehké na patře s příjemnou kyselinkou

Červené/rouge/red
DOM AIN TOUR LA PAGÉZE
Oblast: Languedoc
Odrůdy: Merlot
Appelace: IGP Côtes de Thau
Tmavé jahody a vařené švestkové 

příchutě tají tiše v ústech a přináší 

velký komfort v chladnějších měsících.

Extrémně všestranné víno s chutí ostružin, švestek

a černého rybízu je vhodné k masitým jídlům, 

ale i vegetariánskému menu.

1 dc

48Kč

1 dc

55Kč

 

1 dc

48Kč

Bílé/blanc/whites
MUSCADET SČVRE ET MAINE VIEILLES VIGNES
Oblast: Domaine poiron dabin
Odrůdy: Melon de Bourgogne
Appelace: AOC Muscadet
Sèvre et Maine sur lie
Harmonické víno, které
Vás potěší bohatostí
chutě a vůně s převažujícím
medem a květy akácie
 

ISABELLE & DENIS POMMIER Top kvalita!
Oblast: Chablis
Odrůdy: Chardonnay
Appelace: AOC Chablis
Panství Pommier je malou
vinicí (13ha) s nízkými
hektarovými výnosy
nacházející se v obci Poinchy
západně od Chablis. Vinař
Denis Pommier zde vyrábí
krásná cuvée. V oblasti Chablis se mohou
nádherně rozvinout vlastnosti typické
pro odrůdu Chardonnay jako jsou máslové
a minerální tóny ve vůni i chuti.
Chablis je víno, kterému nechybí kulatost
ani tělnatost. Pěkný, lehce nahořklý závěr. 

Růžové/rosé/pink
RIC MARSELAN
Oblast: Marselan 
Odrůdy: Marselan
Appelace: IGP Côtes de Thau
100% Marselan, citrusy,
hlavně grepy ve vůni
Lehké na patře

s příjemnou kyselinkou.

290Kč

 75 cl

Láhve/bottle/bouteille

480Kč   

75 cl

 220Kč

75 cl
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