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ERB RESTAURANT DOPORUČUJE / ERB RESTAURANT HIGHLY RECOMMENDS

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES 0,75 l

Veltlínské zelené, kabinet, suché ............................................................................ 430,- Kč
Lehké víno s vůní lipového květu a černého bezu. Jemně kořenité víno vhodné k lehkým 
úpravám pokrmů. Pro horké letní odpoledne bude vaším nejlepším společníkem.

Grüner Veltliner, cabinet, dry
Light wine with the aroma of linden blossom and elderberry. Gentle spicy wine suitable 
for light meals. He will be your best companion for a hot summer afternoon.

Hibernal, pozdní sběr, organic, suché .................................................................... 460,- Kč
V organických vínech zachytíte jedinečnost mikroklimatu, půdy a samostatné odrůdy, 
která je pěstována v souladu s přírodou a minimálním zásahem člověka. Delikátní chuť 
černého rybízu a citrusů se prolíná s mineralitou, která odráží naše Terroir.

Hibernal, late harvest, organic, dry
In organic wines you can capture the uniqueness of the microclimate, the soil and the 
distinctive variety that is grown in harmony with nature and minimal human intervention. 
The delicate taste  of blackcurrant and citrus blends with the minerality that reflects 
our Terroir.



RŮŽOVÁ VÍNA / ROSE WINES 0,75 l

Torres Sangre de Toro Rosado, suché, Penedés, Miguel Torres ............................ 400,- Kč
Víno jemné třešňové barvy. Nádherně vyzrálé hrozny dali tomuto vínu bohatou a lehce 
kořeněnou vůni. V chuti je suché a ovocné s pevnou strukturou a plnou chutí.
Torres Sangre de Toro Rosado, dry, Penedes, Miguel Torres
Delicate cherry color. Wonderfully ripe grapes have given the wine a rich, slightly spicy 
bouquet. It is a dry, fruity wine with a firm texture and a crisp, flavorful aftertaste.

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES

Mas la Plana, suché, Cataluňa, Miguel Torres .....................................................1.950,- Kč
Torres MAS LA PLANA, je noblesní víno delikátní chutě i vůně, syté barvy s odstíny 
cherry a nádechem mahagonu, které báječně doprovází maso a především zvěřinu. 
Elegantní, rafinovaný a intenzivní bouquet nabízí jemné brusinky, cherry a lanýže. 
V chuti i vůni je víno skvěle podpořeno zráním v dubových sudech, a to nápadným 
vanilkovým aroma, chutí kakaa a kávy a výraznými tříslovinami. Jedná se o velice plné 
a harmonické víno s dlouhým zakončením. 
Mas la Plana, dry, Cataluňa, Miguel Torres
In this small (29 ha.) vineyard only the most select Cabernet Sauvignon grapes are 
grown. These are used to make strictly limited quantities of Torres’ most prestigious red 
wine, now known to connoisseurs all over the world. In the Paris Wine Olympiad, the 
1970 vintage triumphed over some of the most famous wines in the world, including 
Chateau Latour. This success has been repeated on several other occasions, with Gran 
Coronas Mas La Plana notching up numerous other international awards. Intense aro-
ma showing all the classic characteristics of the native land of Mas La Plana,
together with notes of truffle, toast and wild red berry conserve. Great body and breadth 
on the palate, with juicy tannins that become balanced and elegant.

ERB RESTAURANT DOPORUČUJE / ERB RESTAURANT HIGHLY RECOMMENDS



Bílé víno / White wine
Rulandské bílé & Sylvánské zelené, polosuché, Morava, Hruška ............................ 75,- Kč
Pinot Blanc & Grüner Silvaner, semi-dry, Moravia, Hruška

Růžové víno / Rosé wine
Zweigletrebe & Svatovavřinecké Rosé, polosuché, Morava, Hruška ...................... 75,- Kč
Zweigeltrebe & Saint Laurent Rosé, dry, Moravia, Hruška

Červené víno / Red wine
Rulandské modré & Dornfelder, suché, Morava, Hruška.......................................... 75,- Kč
Pinot Noir & Dornfelder, dry, Moravia, Hruška

Šumivé víno / Sparkling wine
Prosecco ........................................................................................................................ 90,- Kč

ROZLÉVANÁ VÍNA / HOUSE WINES 0,15 l



Mionetto Prosecco DOC Orange label 0,75 l - Brut, Itálie .................................... 500,- Kč
Šumivé víno, které vyniká směsí různorodých vůní a aromat, od květin a ovoce až po 
med, květy akácie a meruňky. Jemné a suché díky velmi výrazné kyselince. Ideální 
pro každou denní dobu, vynikající svěží víno, lehké a všestranné.
Mionetto Prosecco DOC Orange label 0,75 l - Brut, Italy
Sparkling wine which stands out for its combination of diverse perfumes and aromas, 
from flowers and fruit to honey, acacia blossoms and apricots. Mild and dry due to its 
very pronounced acidity. Ideal for any time of the day, an excellent fresh wine, light 
and versatile.

Mionetto Valdobbiadene DOCG 0,75 l - Extra Dry, Itálie ..................................... 550,- Kč
Výběr z hroznů Prosecco D.O.C.G. vytříbené jakosti dává vzniknout tomuto elegant-
nímu šumivému vínu, jež vyjadřuje osobitost révy: slámově žlutá barva s neurčitými 
záblesky zelené, typické a nezaměnitelné aroma kyselého jablka s náznaky planého 
ovoce, jež přechází     v intenzivní vůni květů. Chuť je jemná, sametová a zároveň svěží, 
s bohatým perlením. Výborně se hodí k rybám a pečivu.
Mionetto Valdobbiadene DOCG 0,75 l - Extra Dry, Italy
The special selection of cultivated Prosecco D.O.C.G. grapes creates this elegant 
sparkling wine that expresses its varietal character: the yellow straw colour with indi-
stinct gleams of green, typical and inimitable aroma of sour apples with hints of wild 
fruit which cross over into an intense floral bouquet - the palate is mild, velvety and 
fresh, with rich bubbles. It fits perfectly with fish and pastries.

Taittinger Brut Réserve, Champagne - Francie ....................................................1.750,- Kč
40% Chardonnay a 60% Pinot Noir a Pinot Meunier. Skvělé Champagne, které patří 
mezi TOP 5 v této oblasti. Rodinné vinařství sídlící v Reims. Krásná zlatavá barva, dlou-
hé perlení, aroma připomínající rozkvetlou louku, minerální a svěží. Chuť je vyvážená  
s dobrým tělem a pikantní kyselinkou. Skvělý aperitiv, který se výborně hodí k mořským 
plodům.
Taittinger Brut Reserve, Champagne - France
40% Chardonnay and 60% Pinot Noir and Pinot Meunier. Great Champagne, which is 
among the TOP 5 in this area. The family winery based in Reims. Beautiful golden color, 
long lasting sparkle, aroma reminiscent of a flowering meadow, mineral and fresh.  
The taste is balanced with good body and juicy acidity. It is a great aperitif and is 
perfect with seafood.

ŠUMIVÁ VÍNA A CHAMPAGNE / 
SPARKLING WINES AND CHAMPAGNE 0,75 l



ŠUMIVÁ VÍNA A CHAMPAGNE / 
SPARKLING WINES AND CHAMPAGNE 0,75 l

Taittinger Prelude Brut Grands Crus, Champagne - Francie ............................. 2.700,- Kč
Lesklá, světle žlutá barva se stříbrným odleskem, je jasnou známkou přítomnosti Char-
donnay. Perlení je jemné a vytváří kordon. V nose je jemné a svěží. První tóny jsou mi-
nerální, přecházející do vůně květin. V ústech je svěží. Dominantní jsou citrusové tóny. 
Závěr je dlouhý, bohatý a velmi expresivní.
Taittinger Prelude Brut Grands Crus, Champagne - France
A Grands Crus Champagne comes exclusively from vineyards in the 100% category 
of Champagne classification system. The blend comprises 50% Chardonnay from the 
Cote des Blancs and 50% Pinot Noir from the Montagne de Reims area. The color is 
brilliant, pale yellow with silvery highlights. The nose is subtle and fresh. The initial mine-
ral aroma is quickly developed into a green, floral scents with hints of elderflower and 
spicy cinnamon overtones. On the palate, its flavors are dominated by intensive fresh 
citrus fruit. The finish is long, rich and extremely expressive.

Taittinger Brut Réserve Millesime 2008, Champagne - Francie .........................3.990,- Kč
Svěží, jemné, vyrovnané a čerstvě podmanivé aroma bílých květin zralého ovoce  
a chutí hrozinek. Ideální šampaňské na večer, které je velmi dobré v kombinaci s dary 
moře, foie gras a malinovými dezerty. Složení: Chardonnay, Pinot Noir.
Taittinger Brut Resérve Millesime 2008, Champagne - France
Taittinger is champagne made from 40% Chardonnay and 60% Pinot Noir and Pinot 
Meunier. A pale yellow color with shimmering highlights. Its nose is subtle and fresh, 
suggestive of the delightful aromas of white blossom and ripe fruit, with overtones  
of yellow peaches and dried apricots. The first impression on the palate is soft and 
mellow and remains very fresh. It is dominated by flavors reminiscent of raisins and fruit 
in syrup. The aftertaste is long, soft and full of flavour sweetness.

Moët Chandon Brut Imperial, Champagne - Francie .........................................1.750,- Kč
Vyvážená směs tří odrůd, která odhaluje posloupnost elegantních a harmonických 
dojmů, svěží zralosti, jemných a vytříbených linií, navozující pocit pohody a příjemného 
rozpoložení. Víno harmonické směsi odrůdy Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier.
Moet Chandon Brut Imperial, Champagne - France
A balanced blend of three varieties, which reveals a succession of elegant and har-
monious sensations, a fresh maturity, subtle and refined lines, inducing a feeling of we-
ll-being and pleasant mood. Wine with harmonious blend of Chardonnay, Pinot Noir 
and Pinot Meunier.



Morava / Moravia

Veltlínské zelené, kabinet, suché ............................................................................ 430,- Kč
Lehké víno s vůní lipového květu a černého bezu. Jemně kořenité víno vhodné k leh-
kým úpravám pokrmů. Pro horké letní odpoledne bude vaším nejlepším společníkem.
Grüner Veltliner, cabinet, dry
Light wine with the aroma of linden blossom and elderberry. Gentle spicy wine suitable 
for light meals. He will be your best companion for a hot summer afternoon.

Rulandské šedé, jakostní, suché ..............................................................................390,- Kč
Víno má typickou kořenitou vůni korespondující s chutí, ve které přechází až do grepo-
vé šťávy s hořkomandlovým nádechem.
Pinot Gris, quality, dry
This wine has got a typical spicy aroma and flavour of a grapefruit juice with a hint  
of almond.

Sauvignon, pozdní sběr, suché ................................................................................ 460,- Kč
Barva se zlatavými odlesky prozrazuje krásné víno s výraznější viskozitou. Aroma je in-
tenzivní a komplexní s tóny broskví až angreštového džemu. Harmonické víno s dlou-
hým závěrem předurčuje víno nejvyšší kvality pro skutečné milovníky vína.
Sauvignon, late harvest, dry
The color with golden reflections reveals a beautiful wine with a stronger viscosity.  
The aroma is intense and complex with tones of peaches and gooseberry jam.  
A harmonious wine with a long finish predetermines the highest quality wine for true 
wine lovers.

Hibernal, pozdní sběr, organic, suché .................................................................... 460,- Kč
V organických vínech zachytíte jedinečnost mikroklimatu, půdy a samostatné odrůdy, 
která je pěstována v souladu s přírodou a minimálním zásahem člověka. Delikátní chuť 
černého rybízu a citrusů se prolíná s mineralitou, která odráží naše Terroir.
Hibernal, late harvest, organic, dry
In organic wines you can capture the uniqueness of the microclimate, the soil and  
the distinctive variety that is grown in harmony with nature and minimal human inter-
vention. The delicate taste  of blackcurrant and citrus blends with the minerality that 
reflects our Terroir.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES 0,75 l



Morava / Moravia

Tramín červený, pozdní sběr, polosuché .................................................................410,- Kč
Líbivá, jemně aromatická vůně po květech růže a fialek. Kořenitá chuť s nižším obsa-
hem kyselin. Toto víno se podává k ovčím sýrům, zvěřinovým terinkám, prosciuttu.
Gewürztraminer, late harvest, semi-dry
Pleasant, light aromas of rose petals and violets. Its spicy flavour with less acidity have 
suggested Gewürztraminer as a wine that is suitable for drinking with sheep cheese, 
prosciutto and wild game.

Hibernal, pozdní sběr, polosuché ............................................................................ 430,- Kč
Intenzivní vůně připomíná vůni limetky, ananasu, citrusů a červeného rybízu. Plná 
ovocná chuť s tóny grapefruitu s příjemným zbytkem cukru a svěží kyselinkou vytváří 
jedinečné víno i pro delší ležení na láhvi. Charakter našeho terroir Bílé Karpaty je jako 
stvořený pro odrůdu Hibernal.
Hibernal, late harvest, semi-dry
Intense scent reminds of the scent of lime, pineapple, citrus and red currant. The full 
fruity taste with grapefruit tones with a pleasant sugar residue and fresh acidity creates 
a unique wine even for longer lying on the bottle. The character of our terroir White 
Carpathians is perfect for the Hibernal variety.

Cuvée Tramín červnený & Ryzlink rýnský, pozdní sběr, polosladké ................... 430,- Kč
Světle žlutá barva a vyšší viskozita s dominantním Tramínem určuje směr a styl tohoto 
vína. Má středně intenzivní kořenitou vůni propomínající zralé hrušky, žlutá jablka a kvě-
ty planých růží s jemným náznakem sladkého koření a bylinek.
Cuvée Gewürtztraminer & Riesling, late harvest, semi sweet
The light yellow color and higher viscosity with the dominant Traminer determines  
the direction and style of this wine. Medium-intensive spicy scent, reminiscent of ripe 
pears, yellow apples, and flowers of rosy roses with a gentle hint of sweet spices and 
herbs.

Cuvée Nikol, pozdní sběr, polosladké .................................................................... 520,- Kč
Cuveé Nikol patří mezi TOP vína našeho malého vinařství. Vznešený Děvín ve výběru 
z hroznů dodává vínu krásné ovocné aroma a příjemný zbytek cukru. Elegantní Ryz-
link rýnský (22,1° ČNM) dodává pikantnost, mineralitu a zdůrazňuje jedinečnost tohoto 
Cuvée.
Cuvée Nikol, late harvest, semi-sweet
Cuvée Nikol belongs to the TOP wines of our small winery. Noble Devin gives beautiful 
fruity aroma to this wine with a pleasant residual sugar. Elegant Riesling adds piquan-
cy, minerality and underlines uniqueness of this Cuvée.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES 0,75 l



Německo / Germany

Riesling „Säurearm“ Rueff-Röchling ........................................................................ 540,- Kč
Zlatožlutá barva a příjemná aromatika, evokující herbální tóny, kdoule a sušené me-
ruňky. Jemná a dlouhá kyselinka předurčuje toto víno k ležení v lahvi i několik let. Jed-
ná se o středně plné víno s příjemným závěrem.
Riesling “Säurearm”
Golden colour and pleasant aroma evoking herbal notes, quince and dried apricot. 
Subtle and long-lasting acidity makes the wine suitable for storage in bottles for as long 
as several years. Medium-bodied wine with a pleasant finish.

Riesling Qualitätswein trocken, W. Markus Pfaffmann, Pfalz ................................ 420,- Kč
Příjemná, středně plná a ovocná vůně s dominantním hroznovým aroma, které je pod-
pořeno příjemnými tóny bílých lučních květů. Tradiční, ovocně sladká a šťavnatá chuť 
s živou kyselinou a dotyky máslovosti, zralých hroznů a čerstvých fíků.
Riesling Qualitätswein trocken, W. Markus Pfaffmann, Pfalz
A pleasant, medium-full and fruity aroma with dominant grape aroma, which is sup-
ported by the pleasing tones of white meadow flowers. Traditional, fruity sweet and 
juicy taste with a lively acidity and touches of butter, ripe grapes and fresh figs.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES 0,75 l

Francie / France

Légende Bordeaux Blanc AOC, Barons de Rothschild, Bordeaux ....................... 540,- Kč
Světlá nazlátlá barva. Příjemná svěží vůně čerstvého bílého ovoce - hlavně angreštu. 
V chuti živé ovocné víno s výraznější kyselinou a delším závěrem. Aroma zralých citru-
sových plodů a manga.
Semillon, Sauvignon blanc, Muscadelle
Light gold yellow color. Pleasant fresh aromas of fresh white fruit - especially gooseber-
ry. It is a vibrant fruity wine with a stronger acidity and a long finish. It has got an aroma 
of ripe citrus fruits and mangoes.

Nový Zéland / New Zealand

Sauvignon Blanc Marlborough, Villa Maria, Marlborough ................................... 520,- Kč
Výrazná, ovocná a odrůdově typická vůně s tóny zralých citrusů, trávy a zralého an-
greštu. V chuti je mladé, svěží a suché. Řízný, ovocný a odrůdový charakter.

Sauvignon Blanc Marlborough, Villa Maria, Marlborough
Expressive, fruity and varietal typical aromas with hints of ripe citrus, grass and ripe 
gooseberry. The taste is young, fresh and dry. A crisp, fruit and plant variety character. 
A nice re of the varieties of Sauvignon Blanc.



Itálie / Italy

Pinot Grigio DOC Colterenzio, Alto Adige .............................................................. 540,- Kč
Suché, ovocné, skvěle vyvážené. Velice elegantní Pinot Grigio z Dolomit.
Dry, fruity, perfectly balanced. Very elegant white wine from the Dolomites.

Sauvignon Prail DOC Colterenzio, Alto Adige ..........................................................650 Kč 
Velice typický Sauvignon z horské vinice Prail, expresivní, minerální, dlouhý.
Very typical Sauvignon from Girlan in South Tirol, expresive, with great mineral after-
taste.

Gavi di Gavi DOCG Villa Sparina, Piemonte ............................................................590 Kč 
Gavi di Gavi lisované z odrůdy Cortese, velice jemné a delikátní suché víno, skvělé rov-
nováhy.
Gavi di Gavi from Cortese grape variety, very fine, delicate and perfectly balanced.

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES 0,75 l

Španělsko / Spain

Viňa Esmeralda, polosuché, Penédes, Miguel Torres ........................................... 550,- Kč
85% Moscatel de Alejandria a 15% Gewurztraminer. Úžasná kombinace dvou aroma-
tických odrůd, skvělá práce vinaře. Barva je světle zlatavá se zelenkavými odlesky, 
aroma je výrazné, muškátové s květnatými tóny jasmínu a bílých růží. Chuť je jemně 
nasládlá se svěží kyselinkou.
Viňa Esmeralda, semi-dry, Penedes, Miguel Torres
85% Moscatel de Alejandria and 15% Gewurztraminer. An amazing combination of 
two aromatic varieties. Great work of winemaker. The color is pale golden with gree-
nish reflection. Aroma is distinctive, with muscat and flowery notes of jasmine and whi-
te roses.



RŮŽOVÁ VÍNA / ROSE WINES 0,75 l

Morava / Moravia

Zweigeltrebe Rosé, pozdní sběr, polosladké ...........................................................410,- Kč
Krátkou macerací červené odrůdy Zweigeltrebe bylo docíleno růžovo-oranžové bar-
vy. Vůně charakteristicky kořenitá s jemnými ovocnými tóny lesních jahod. Pro horké 
letní odpoledne bude Vaším nejlepším společníkem.
Zweigeltrebe Rosé, late harvest, semi-sweet
A short maceration of the red Zweigeltrebe variety resulted in a pink-orange color. 
Smell characteristic spicy with find fruits tones of wild strawberries. He well be your best 
companion for a hot summer afternoon.

Španělsko / Spain

Torres Sangre de Toro Rosado, suché, Penedés, Miguel Torres ............................ 400,- Kč
Víno jemné třešňové barvy. Nádherně vyzrálé hrozny daly tomuto vínu bohatou a leh-
ce kořeněnou vůni. V chuti je suché a ovocné s pevnou strukturou a plnou chutí.
Torres Sangre de Toro Rosado, dry, Penedes, Miguel Torres
Delicate cherry color. Wonderfully ripe grapes have given the wine a rich, slightly spicy 
bouquet. It is a dry, fruity wine with a firm texture and a crisp, flavorful aftertaste.



ČERVENÁ VÍNA / RED WINES 0,75 l

Morava / Moravia

Rulandské modré, pozdní sběr, suché .....................................................................410,- Kč
Naše víno má intenzivní rubínovou barvu, ve vůni tmavé ovoce, podhoubí s notami 
sladkého dřeva a eukalyptu. V chuti je středně plné, svěží s jemnými tříslovinami. Vhod-
né k archivaci.
Pinot Noir, late harvest, dry
The wine has a lovely, intense ruby red colour with aroma of dark fruit and eucalyptus 
notes. Fresh, medium bodied wine with soft tannins, suitable for extended aging.

Cabernet Moravia, barrique, jakostní, suché .........................................................410,- Kč
Kořenitá až pepřová vůně s tóny švestkových povidel. Chuť středně plná, které domi-
nují višně v čokoládě.
Cabernet Moravia barrique, quality varieties, dry
Spicy aroma with a hint of black pepper and tones of plum jam. The taste is medium-
-bodied with flavours of sour cherries in chocolate.

Španělsko / Spain

Torres Coronas, suché, Cataluňa, Miguel Torres .................................................... 450,- Kč
Toto víno má delikátní červenou barvu s cihlovými odstíny a elegantní aroma, které 
vyváženě balancuje mezi lesními plody, lékořicí a kořeněnými podtóny z dubového 
sudu. Přestože je již zcela připraveno ke konzumaci po stárnutí v dubových sudech, 
bude dobře stárnout i v láhvi ještě řadu dalších let. Víno Coronasse zakulaceným cha-
rakterem s jemnými tříslovinami je báječným doplňkem k vařeným masům, krémovým 
sýrům a samozřejmě k tradiční paelle.
Torres Coronas, dry, Cataluňa, Miguel Torres
Coronas has been and continues to be a silent testimony to our history. The Torres 
family decided to make this wine more than 100 years ago, combining the varietals  
of Tempranillo and Cabernet Sauvignon. Today its quality is recognized in more than 
120 countries across the world. It is ideally served with red meats, creamy cheeses and 
traditional paellas.

Ibéricos, Crianza, suché, Rioja, Miguel Torres ........................................................ 500,- Kč
100% Tempranillo. Ibéricos znamená ve staroportugalštině pyrenejský poloostrov. Víno 
má díky vyzrávání v dubovém sudu těmně červenou barvu a aroma lesních plodů, 
jako jsou jahody a ostružiny s lehkým náznakem vanilky. Chuť je jemnáa elegantní. 
Kombinujeme se zvěřinou a jemnými sýry.
Ibericos, Crianza, dry, Rioja, Miguel Torres
This noble wine from the Torres family, made with the tempranillo varietal, is aged 
for 12 months in oak barrels and for a long time in the bottle. Thus, the wine speaks 
to us of the land it comes from and its origins with aromas of forest fruits and spices.  
On the palate, it speaks to us of the passing of time, smooth, elegant and long.



ČERVENÁ VÍNA / RED WINES 0,75 l

Celeste, suché, Ribera del Duero, Miguel Torres ....................................................950,- Kč
Intenzivní ostružinová barva, kořenitá a intenzivní vůně s podtóny lékořice a černého 
pepře je ve vyrovnané symbióze s nazrálými plody ostružin a třešní. V chuti je zprvu vel-
mi ovocné, poté nastupují sametové taniny. Víno je velmi perzistentní a tělnaté. Ideální 
je ve spojení   s pečeným masem a nízkou zvěřinou.
Celeste, dry, Ribera del Duero, Miguel Torres
At 895 meters altitude you can almost touch the stars and shape the clouds. The dusk 
air is intense with fragrance. And the sun lights up the land in all its splendour. Here, at 
a height of 895 meters, Celeste is born, the Torres family’s first Ribera del Duero. Intense 
blackberry color. Spicy and intense nose, with liquorice and black pepper hints on  
a base of well ripened fruits (blackberry and cherry). On the palate, very fruity at first 
with ripened tannins, also persistent and full bodied. This wine pairs well with a great 
variety of meat dishes including roasts and small game.

Salmos, suché, Priorat, Miguel Torres ................................................................... 1.400,- Kč
Temná, téměř neprůhledná barva, výrazné aroma se stopami minerálů, na patře 
bohaté až hutně olejovité, zároveň však hebké s dlouhým dozvukem. Víno temného 
odstínu, v chuti připomínající zavařeninu a lékořici. Jemně kořenitý základ s dozvuky 
spáleného dřeva pocházejícími     z francouzských dubových sudů. Salmos - víno sou-
časnosti, jež hovoří o minulosti.
Salmos, dry, Priorat, Miguel Torres
The dark, almost opaque color, distinctive aroma with hints of minerals, on the palate 
rich and almost oily – this characteristic may represent this delicious and exceptional 
wine. The taste reminds jam and liquorice. A gently spicy base with hints of burnt wood 
from french oak barrels. Salmos will captivat you.

Mas la Plana, dry, Cataluňa, Miguel Torres ..........................................................1.950,- Kč
Torres MAS LA PLANA, je noblesní víno delikátní chutě i vůně, syté barvy s odstíny cher-
ry a nádechem mahagonu, které báječně doprovází maso a především zvěřinu. Ele-
gantní, rafinovaný a intenzivní bouquet nabízí jemné brusinky, cherry a lanýže. V chuti i 
vůni je víno skvěle podpořeno zráním v dubových sudech, a to nápadným vanilkovým 
aroma, chutí kakaa a kávy a výraznými tříslovinami. Jedná se o velice plné a harmo-
nické víno s dlouhým zakončením.
Mas la Plana, dry, Cataluňa, Miguel Torres
In this small (29 ha.) vineyard only the most select Cabernet Sauvignon grapes are 
grown. These are used to make strictly limited quantities of Torres’ most prestigious 
red wine, now known to connoisseurs all over the world. In the Paris Wine Olympiad,  
the 1970 vintage triumphed over some of the most famous wines in the world, including 
Chateau Latour. This success has been repeated on several other occasions, with Gran 
Coronas Mas La Plana notching up numerous other international awards. Intense aro-
ma showing all the classic characteristics of the native land of Mas La Plana, together 
with notes of truffle, toast and wild red berry conserve. Great body and breadth on  
the palate, with juicy tannins that become balanced and elegant.
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Francie / France

Chateauneuf-du-Pape (Domaine la Boutiniere – Francie) ....................................990,- Kč
Červeno-černá barva, opojná vůně a hřejivá, kořenitá chuť jsou typické znaky vín z těch 
nejlepších koutů světa. Ve víně je značné množství vůní a chutí, které se rozvíjí ve sklenici 
až po několika minutách či hodinách. Z tohoto důvodu nelze víno přesně charakterizo-
vat. Jeho spontánní provzdušnění uvolňuje v danou chvíli určité aróma. Obecně víno 
nabízí sladké, ovocné tóny po zralých švestkách, sušených fících až po čokoládové, ta-
bákové, lékořicové a pepřové chutě. Víno zrálo 12 měsíců v dřevěných sudech.
Chateauneuf-du-Pape
Dark red in colour, intoxicant aroma and warm spicy flavour are typical signs of wine 
from the best nooks of the world. There is sizable quantity of aroma and flavour that are 
evolving in wineglass after minutes or hours. That is the reason why we cannot exactly 
characterize this wine. Chateauneuf-du-Pape generally offers sweet fruity tones from 
ripe plums, dried figs to chocolate, tobacco, licorice and pepper flavour. Wine aged 
12 months in oak barrels.

Jihoafrická republika / South African Republic

Merlot (Lyngrove – Jihoafrická rep.) ........................................................................ 450,- Kč
V této kolekci vín najdeme snadno pitelná vína, jejichž základem jsou jemné taniny 
a ovocný výraz. Merlot má rubínově červenou barvu a ve vůni koření, švestky a ostruži-
ny s nádechem vanilky. Podává se při teplotě 15–18°C, a to nejlépe k hovězímu masu.
Merlot, Lyngrove Collection
The inspiration for the collection range of wines is that they are easy to drink but also 
true to their terroir. The emphasis lies on smooth tannins and fruit-expression of the spe-
cific cultivar. Ruby-red in colour, spicy plum and blackberry aromas. This Merlot is su-
cculent, with hints of vanilla and smooth tannins. Serve at 15-18 degrees Celsius. Enjoy 
with roast beef, rocket and tomato chutney.

Pinotage Platinum Lyngrove .....................................................................................890,- Kč
Víno zrálo 15 měsíců ve francouzských a amerických dubových sudech, z nichž 30% 
bylo nových. Aroma je borůvkové s nádechem čokolády a koření. Má sametově vy-
váženou chuť zralého ovoce. Podává se při teplotě 15-18°C a hodí se výborně k jeh-
něčímu a zvěřině.
Pinotage Platinum
The wine was aged for 15 months in a combination of 300l French and American oak 
barrels, of which 30% were new. Dark blueberry aromas, with hints of chocolate and 
spice. This wine has a silky mouth feel and ripe fruit flavours. Serve at 15-18 degrees 
Celsius. Excellent with lamb or roasted vineson.
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Chile / Chile
Carménére, Reserva (Santa Alicia – Chile) ............................................................ 460,- Kč
Intenzivní granátová barva předznamenává ovocné aroma ostružin, které přechází 
do tónů fíků a končí jemným náznakem tabákové vůně. Carmenere-Reserva oplývá 
magickou energií, jejíž dotek připomíná blahodárné teplo rozehřátého krbu za dlou-
hých zimních večerů.
Carménére, Reserva
Bold, ripe and delicious red wine with tiers of rich plum, chocolate and black cherry 
flavor, with an elegant toasted oak touch and smooth polished tannins. Aftertaste 
is deep and rich where flavors linger on and on.

Argentina / Argentina
Piedra Negra Malbec Reserva, Bodega Piedra Negra, Mendoza........................570,- Kč
Bohatá vůně, tóny zralého ovoce se špetkou pražení se zde mísí s kořenitostí a aroma-
tem vanilky. Víno má hezkou strukturu, plnou a vyrovnanou chuť, velmi jemný tanin 
a náznak kouře v závěru.
Piedra Negra Malbec Reserva, Bodega Piedra Negra, Mendoza
Rich aroma, ripe fruit tones with a hint of roasting is mixed with the spiciness and aroma 
of vanilla. The wine has a nice structure, full and balanced flavor, very subtle tannin 
and a hint of smoke in the end.

Itálie / Italy
Chianti Classico DOCG Castello di Verrazzano, Toscana .......................................595 Kč
Klasický a tradiční styl Chianti Classica z Castello di Verrazzano v Greve. Plné, suché, 
kulaté. Skvělé ke grilovaným a pečeným masům.
Chianti Classico DOCG Castello di Verrazzano, Toscana
Traditional style of Chianti Classico by Castello di Verrazzano in Greve di Chianti. Rich, 
dry, fullbodied. Great to mach with grilled meat.

Rosso di Montalcino DOC Lisini, Toscana ................................................................890,- Kč
Velice elegantní Rosso di Montalcino lisované ze Sagiovese. Dlouhé, jemné, skvěle vy-
vážené a kulaté.
Rosso di Montalcino DOC Lisini, Toscana
Sangiovese grape in Montalcino. Long, fein, well balanced and round.

Barolo Monfalletto DOCG Cordero di Montezemolo, Piemonte ........................1.490,- Kč
Král červených vín Itálie, z vinice Monfalletto v Barolu. Plné, dlouhé, pevné a strukturo-
vané víno k propracované kuchyni. Velké víno.
Barolo Monfalletto DOCG Cordero di Montezemolo, Piemonte
Traditional expression of Nebbiolo grape from Monfalletto vinyard in LaMorra. Always 
very elegant, rich, fullbodied wine with finess and lenght.



Rakousko / Austria

Blauer Zweigelt Terrassen, Domäne Wachau, Wachau .........................................490,- Kč
Toto víno má rubínově červenou barvu. Ve vůni nabízí intenzivní ovocné tóny malin  
a třešní. Středně plná a elegantní chuť s vyváženou kyselinou a měkkou tříslovinou. 
Příjemný Zweigelt.
Blauer Zweigelt Terrassen, Domäne Wachau, Wachau
It has got a ruby red color. In the aroma offers intense fruity notes of raspberries and 
cherries. Medium-full and elegant taste with a balanced acid and soft tannins. Nice 
Zweigelt. Well suited to pasta or pizza, lamb or beef.
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