VINNÝ LÍSTEK

Víno rozradostňuje
lidská srdce
Johann Wolfgang von Goethe

Vážení hosté, rádi Vám zprostředkujeme degustaci pro skupinu
ve vinném sklípku U Solného pramene (min. počet 10 osob).
Vážení hosté, širokou nabídku bílých, růžových a červených vín
jsme pro Vás vybrali z moravských vinných sklepů, které produkují
dlouhodobě a pravidelně vína špičkové kvality, ať už od malých vinařů
s produkcí několika tisíc lahví, až po velké známé a renomované
výrobce.
Všechna vína pochází z vinařské oblasti Morava, jenž
je kvalitativně ojedinělá oblast, která dává vzniknout vynikajícím
a jedinečným vínům oceněným i ve světě.
Každé víno ve vinném lístku je podrobně popsáno
včetně doporučení k párování s pokrmy.

JAKOSTNÍ
A ZEMSKÁ
VÍNA

Rulandské šedé / Patria Kobylí
jakostní víno bílé – polosuché

240 Kč / láhev

32 Kč / 1 dcl

Barva je zlatavě žlutá. Vůně je svěží s minerálně
oříškovými tóny. Chuť je zpočátku lehčí, kořenitá.
Doporučujeme k drůbežímu masu a omáčkám.

Pálava / Vinařství Jaštík Vacenovice
zemské víno bílé – suché

293 Kč / láhev

39 Kč / 1 dcl

Barva je zlatá se zelenými odlesky. Vůně je intenzivní
a bohatá, plná citrusů, limet a květu bezu. Chuť je plná,
harmonická po liči s grepovým závěrem.
Doporučujeme k sýrům s bílou plísní, salátům nebo těstovinám.

Ryzlink Rýnský / Vinařství Jaštík Vacenovice
zemské víno bílé – suché

293 Kč / láhev

39 Kč / 1 dcl

Barva je zlatavá. Ve vůni dominují meruňky s lipovým
květem. V chuti je víno šťavnaté s tóny citrusů.
Doporučujeme k rybám nebo tučnějším masům
jako je husa nebo kachna.

Cuvée Rosé / Vinařství Mádl
zemské víno růžové – polosuché

240 Kč / láhev

32 Kč / 1 dcl

Barva je světle růžová. Vůně je svěží nasládle ovocná
připomínající jeřabiny, maliny a třešně.
Doporučujeme ke krůtímu masu, lehkým úpravám
ryb a těstovinovým pokrmům.

Cabernet Moravia / Patria Kobylí
jakostní víno červené – suché

240 Kč / láhev

32 Kč / 1 dcl

Barva je granátově červená. Vůně se snoubí s tóny
černého rybízu a červené papriky. Chuť je středně plná
s lehkou ovocností.
Doporučujeme k pokrmům z hovězího, vepřového
nebo jehněčího masa.

Rulandské modré / Patria Kobylí
jakostní víno červené – suché

240 Kč / láhev

32 Kč / 1 dcl

Barva je rubínově karmínová. Vůně je minerální, laděná do
ovocných tónů zralých malin. Chuť je středně plná, doplněná
jemnou tříslovinou.
Doporučujeme k pokrmům z krůtího, králičího
nebo vepřového masa.

Vážení hosté na ročníky nabízených vín se zeptejte
svého číšníka – nabídku pro Vás aktuálně obměňujeme.

PŘÍVLASTKOVÁ
VÍNA

RŮŽOVÁ
Frankovka rosé / Vinařství Trávníček a Kořínek
kabinet – polosuché

320 Kč / láhev
Barva je světle starorůžová. Vůně je decentně ovocná.
Chuť je středně plná, zpočátku pikantní a velmi svěží.
Doporučujeme ke kuřecím pokrmům, ke krůtímu
masu a dezertům.

BÍLÁ
Rulandské šedé / Vinařství Mádl
kabinet - suché

330 Kč / láhev
Barva je světle zelenkavě žlutá. Vůně připomíná kompotované
ovoce. Chuť je středně plná s příchutí mletých oříšků.
Doporučujeme k pokrmům z ryb, krůtího masa a tvrdým sýrům.

Ryzlink rýnský / Vinařství Sonberk
pozdní sběr – suché

350 Kč / láhev
Barva je slámově žlutá. Vůně je jemná s tóny citrusových plodů.
Chuť je středně plná, s pikantním ovocným nástupem.
Doporučujeme k zeleninovým pokrmům a výraznějším
úpravám ryb.

BÍLÁ
Chardonnay / Vinařství Jaštík Vacenovice
zemské víno – suché

350 Kč / láhev
Barva je zlatavě zelená. Vůně je expresivní, převládají
citrusy a žluté peckové ovoce. Chuť je plná, po citrusech
se šťavnatou kyselinkou.
Doporučujeme k prorostlému vepřovému masu nebo drůběži.

Hibernal / Vinařství Mádl
pozdní sběr – suché

350 Kč / láhev
Barva je svítivě zelenkavě žlutá. Vůně je výrazně
ovocná. Chuť je středně plná, svěží pikantní angreštovo
citrusová dochuť.
Doporučujeme k pokrmům z ryb, kuřecího a krůtího masa.

Tramín červený / Vinařství Trávníček a Kořínek
kabinet – polosladké

350 Kč / láhev
Barva je zlatavě žlutá. Vůně je jemná, decentně ovocná. Chuť
je středně plná, která se otevírá do nasládlých ovocných tónů.
Doporučujeme ke krůtímu i kuřecímu masu a tvrdým sýrům.

Sauvignon / Vinařství Sonberk
pozdní sběr – suché

375 Kč / láhev
Barva je citronově žlutá. Vůně je výrazná s lehounkým
tónem listů černého rybízu. Chuť je středně plná, decentní
příchuť angreštu se stopou bezinky, na patře doznívá
kompotově broskvová stopa.
Doporučujeme ke krůtímu, kuřecímu masu i k vepřovému masu.

Vážení hosté na ročníky nabízených vín se zeptejte
svého číšníka – nabídku pro Vás aktuálně obměňujeme.

info@solnypramen.cz
+420 577 154 216 / + 420 778 485 228 (akce, oslavy)
solnypramen.cz

ČERVENÁ
Neronet / Vinařství Bíza
pozdní sběr – suché

490 Kč / láhev
Barva je velmi sytá fialově granátová, téměř neprůhledná.
Vůně nadýchaná, svěže ovocná, má aroma bobulového ovoce
s jemnou kořenitostí.
Doporučujeme k zvěřinovým a pokrmům a skopovému masu.

Pinot Noir / Vinselekt – Michlovský
pozdní sběr – suché

350 Kč / láhev
Barva je typická cihlově rubínová. Vůně je příjemná, převažuje
ovocný charakter. Chuť je středně plná, příjemné ovocná.
Doporučujeme k pokrmům ze zvěřiny a skopovému masu.

Cabernet Moravia / Vinselekt – Michlovský
pozdní sběr – suché

350 Kč / láhev
Barva je sytá granátově červená. Vůně je výrazná s patrnými
kořenitými tóny máty a meduňky. Chuť je středně plná, jemně
dřevitá.
Doporučujeme k pokrmům z hovězího masa, zvěřiny
a jehněčího masa.

Frankovka / Moravíno Valtice
pozdní sběr, barrique – suché

390 Kč / láhev
Barva je sytě granátová třešňová. Vůně je marmeládově ovocná.
Chuť je plná, doplňuje se zralá ovocitost s decentním výrazem
vanilkové dřevitosti zrání na novém dubovém sudu.
Doporučujeme k pokrmům z hovězího a skopového masa.

Zweigeltrebe / Vinné sklepy Špalkovy
pozdní sběr – suché

330 Kč / láhev
Barva je rubínově červená. Vůně je jemná s mírně dominujícím
ovocným nádechem. Chuť je středně plná, ovocně svěží.
Doporučujeme k zvěřinovým pokrmům a pokrmům
z hovězího a skopového masa.

