Vinný lístek
Restaurace Planiska

Rozlévaná vína
Veltlínské zelené – suché - Maďarsko
Chardonnay – polosladké - Španělsko

1 dl
1 dl

18,00 Kč
18,00 Kč

Frankovka – suché - Maďarsko
Modrý Portugal – suché - Chorvatsko

1 dl
1 dl

18,00 Kč
18,00 Kč

aktuální nabídka rozlévaných vín může být odlišná od vín zde uvedených –
informaci vám ochotně sdělí obsluha

Sekty
Bohemia sekt demi sec
Bohemia sekt demi sec rose
Bohemia sekt nealkoholický

0,75 l
0,75 l
0,75 l

240,00 Kč
240,00 Kč
240,00 Kč

Bílá vína
Tramín červený

180,00 Kč

zemské, polosuché, 2016, Somelier Select, Morava, podooblast Mikulovská
Víno zlatožluté intenzivní barvy, jemnou kořenitou vůní s tóny růže, medu, rozinek nebo
sušených fíků. Chuť je koncentrovaná, příjemně kořenitá a zanechává dlouhý příjemný
dojem. Doporučujeme k výraznějším pokrmům – kořeněné masité pokrmy, těstoviny,
zapečená jídla.

Rulandské šedé

180,00 Kč

zemské, polosuché, 2016, Somelier Select, Morava, podooblast Mikulovská
Barva vína je světle žlutá, veselá. Ve vůni rozpoznáme banány, mango nebo cukrový
meloun. V nevtíravé lehké a příjemné chuti se znovu objeví ovocné tóny banánu a
manga. Hodí se skvěle k probuzení nálady, odlehčení. Víno pro širokou společnost.

Sauvignon Strapina

190,00 Kč

zemské, polosladké, 2016, Vinařství Strapina, Pavlov
Třpytivá zlatožlutá barva, ovocné aroma po vyzrálé broskvi, citrusu a melounu. Jemná
květinová stopa. Chuť je sytá až lehce pikantní, plná ovocitá, nasládla. Skvěle se hodí ke
smetanovým omáčkám, bílým masům.

Veltlínské zelené

220,00 Kč

zemské, suché, 2016, Vinařství Strapina, Pavlov
Jemné víno s ovocnou vůní, žlutozelenou barvou a svěží kyselinkou. Má lahodnou
kořenitě mandlovou chuť. Doporučujeme k zeleninovým salátům, sýrům.
Zlatý diplom – výstava vín Mikulov

Veltlínské zelené

220,00 Kč

kabinetní, suché, 2013, Harmonia Vini Select, Bzenec
Jemné víno s ovocnou vůní, žlutozelenou barvou a svěží kyselinkou. Má lahodnou
kořenitě mandlovou chuť. Doporučujeme k zeleninovým salátům, sýrům.

Ryzlink Vlašský

250,00 Kč

zemské, suché, 2016, Vinařství Strapina, Pavlov
Lehké osvěžují víno, plné harmonické chuti. Ve vůni je možné rozpoznat ovocné tóny
černého rybízu, angreštu a vůni letního lučního kvítí. Vhodný jako aperitiv ke studeným
předkrmům, skvěle doplní jednoduchá jídla, zeleninové pokrmy, sýry.
Zlatá medaile – Výstava vín Brno, Zlatý diplom – Výstava vín Mikulov
Stříbrná medaile – Výstava vín Pavlov, Diplom – Výstava vín Kobylí a Dobré Pole

Aurelius

290,00 Kč

zemské, polosladké, 2016, Vinařství Strapina, Pavlov
Kvalitní, plné víno s intenzivnějšími aromatickými látkami lípy, koření a ovoce. Zejména
jablek a citronové kůry. Chuť je lehce kořenitá, zároveň svižná a elegantní s výraznějšími
kyselinami. Skvěle doplní lehká jídla, studená jídla a pokrmy z drůbeže.
Stříbrná medaile – AWC VIENNA Celosvětová výstava vín ve Vídni
Zlatá medaile – Výstava vín Pavlov
Stříbrná medaile – Výstava vín Brno – Vinohrady
Diplom – Výstava vín Dobré Pole

Pálava

290,00 Kč

výběr z hroznů, polosladké, 2016, Vinařství Vinice Hnanice
Ve vůni jsou banánové, citrusové a muškátové tóny. Chuť je medová, harmonická,
středně plná s lehkou kyselinkou. Hodí se k více kořeněným jídlům, sladkým úpravám
masa a sýrům.

Růžové víno
Frankovka rosé

240,00 Kč

zemské, polosuché, 2015-2016, Vinařství Sedlák, Velké Bílovice
Víno starorůžové až lososové barvy, jemné třešňové vůně. Chuť je svěží s jemnou
ovocnou příchutí a vyváženým cukrem. Výborně doplní lehčí jídla, saláty a pokrmy z ryb.

Červená vína
Modrý Portugal

180,00 Kč

jakostní, suché, 2015, Vinařství u Kapličky Zaječí
Granátová barva, jemná až květinová vůně a sametová chuť. Vynikající k pokrmům
z těstovin a drůbeže. Pro svou lahodnost a lehkost je také skvělým společníkem pro
posezení s přáteli.

Cabernet Sauvignon

180,00 Kč

jakostní, suché, 2015, Vinařství u Kapličky Zaječí
Bohaté víno tmavě rubínové barvy, aromatické až ohnivé s typickou odrůdovou chutí
připomínající černý rybíz. Je vhodné pro podávání ke zvěřině a pokrmům z tmavého
masa, velmi vhodný také k tvrdým sýrům.

Svatovavřinecké

220,00 Kč

kabinetní, suché, 2013, Vinselekt Michlovský, Rakvice
Barva vína je intenzivní, tmavočervená, někdy až fialová. Má výraznou chuť po višních a
černorybízovou vůni, výrazný odrůdový charakter a zajímavě strukturované třísloviny.
Zráním víno zjemní a jeho sametová chuť připomíná vařená povidla.

Frankovka

250,00 Kč

zemské, polosuché, 2016, Vinařství Strapina, Pavlov
Víno má rubínovou barvu s fialovými záblesky. V mladém víně travnaté aroma, které se
procesem zrání mění na ostružinovou vůni, kořenitou a lehce ovocnou chuť s výraznou
kyselinou a tříslovinami. Vynikne při pokrmech ze zvěřiny, výborně doplní pečená masa,
kachnu či guláš.

Zweigeltrebe

290,00 Kč

pozdní sběr, suché, 2012, Vinařství Polehňa, Blatnice pod Svatým Antonínkem
Oblíbené víno s příjemným buketem a lahodou vůní připomínající sušené švestky nebo
povidla. Typická odrůdová chuť s harmonickým poměrem tříslovin a kyselin. Velmi
vhodné víno ke zvěřině, uzenému masu a k výrazným pokrmům z vepřového masa a
drůbeže.

Merlot

290,00 Kč

pozdní sběr, suché, 2014, Moravíno Valtice
Světoznámá odrůda, která je v Česku málo pěstovaná, se těší velké oblibě. Má temně
rubínovou barvu a příjemnou povidlovou vůni. Chuť je měkká s příjemnými tříslovinami.
Výborně doprovodí pokrmy z červeného masa, ale také králíka nebo měkké sýry s plísní
nebo tvrdé aromatické sýry.

