
Život je príliš krátky na to, aby sme pili zlé víno 

 Ochutnávka otvorených vín 

JM Vinárstvo Doľany 
Veltlínske zelené …………… .0,80 €
akostné odrodové víno biele/suché........0,1l

Frankovka modrá …………..  0,80 €
akostné odrodové víno červené/suché...0,1l 

JM Vinárstvo Doľany 
Black line - akostné odrodové vína 

Rulandské šedé  0,75l ……….12,00 €
Chardonnay 0,75l ….………..12,00 €  

Alibernet barrique 0,75l …… 12,00 € 

Cabernet sauvignon 0,75l …. 12,00 € 

Vinárstvo VINKOR VINOSADY 
Devín 0,75l …………………    18,00 €
Víno s chráneným označením pôvodu s prívlastkom  
neskorý zber biele/suché

Cabernet sauvignon rosé 0,75l..16,00 €   
Víno s chráneným označením pôvodu akostné                            
odrodové vínorúžové/suché

Vinárstvo Pavelka & syn Pezinok 

Pálava   0,75l ………………  18,00 €
akostné odrodové víno s prívlastkom výber z                                     
 hrozna s prívlastkom výber z hrozna biele/
polosuché

Neronet  0,75l ......................   20,00 € 
akostné odrodové víno červené/suché 

Vinárstvo Mrva & Stanko Trnava 

Tramín červený …………     23,00 €
akostné odrodové víno s prívlastkom neskorý zber 
biele/polosuché

Cabernet sauvignon 0,75l...... 23,00 €
akostné odrodové víno s prívlastkom výber                                        
z hrozna červené/suché

Náš tip  :-) 
Vinársky dom Petra Podolu  
Breslava 0,75 l ……………………… 15,00 €
víno s chráneným označením pôvodu biele/suché 
s prívlstkom neskorý zber, novošľachtenec 

Vinárstvo Juraj Zápražný  
Dunaj 0,75 l ………………………….20,00 €
víno s chráneným označením pôvodu červené/suché 
s prívlstkom výber z hrozna 
Cabernet sauvignon rosé 0,75l….12,00 € 
víno s chráneným označením pôvodu rúžové/suché 

 Vinárstvo HACAJ   
Rulandské modré 0,75 l …………18,00 €
víno s chráneným označením pôvodu rúžové/suché 
s prívlstkom neskorý zber 

Rulandské modré 0,75 l …………18,00 €
víno s chráneným označením pôvodu červené/suché 
s prívlstkom neskorý zber 

Vinárstvo Mavín - Martin Pomfy 

Rizling rýnsky 0,75l .................  18,00 €
víno s chráneným označením pôvodu
biele/polosladké s prívlastkom výber z hrozna 

Vinárstvo Karpatská perla 

Pálava 0,75l ……………..…….. 20,00 €  
víno s chráneným označením pôvodu
biele/suché s prívlastkom bobuľový výber

Pinot Noir  0,75l .........................  22,00 €
víno s chráneným označením pôvodu
červené/suché s prívlastkom výber z hrozna

Babich Marlborough – Nový Zéland  
Sauvignon Blanc 0,75 l............... 22,00 €
akostné odrodové víno biele/suché



                                      
                                                  


