VINNÝ LÍSTEK
Vinařství Volařík
je moravské rodinné vinařství, kde se věnují pěstování vína již
od druhé světové války. Vinice se nacházejí v okolí Mikulova
a Dolních Dunajovic v mikulovské podoblasti.

VÍNO BÍLÉ SUCHÉ A POLOSUCHÉ
Pálava 2019 Perná, pozdní sběr, U Boží muky,
polosuché
Vysoká vyzrálost hroznů převažuje ve vůni i chuti
vína ananas, dračí ovoce a mango ve vrcholné zralosti.
350,Pálava 2019 Perná, pozdní sběr, Věstonsko, suché
Chuť je oblá, šťavnatá a výrazná, svěže suchá.
Najdeme v ní celý košík zralého letního ovoce,
jemné stopy koření,
350,Veltlínské zelené 2019 Perná, kabinetní víno,
Věstonsko, suché
Lehký svěží veltlín je plný citrusového ovoce, které
doplňuje příjemné aroma čerstvě rozemletého pepře.
Pikantní kyselina harmonizuje se zbytkovým cukrem a
kořenitostí v závěru.

290,Ryzlink rýnský 2018 Perná, výběr z hroznů, Purmice,
suché
Suchý ryzlink nabízí ve vůni přezrálou meruňku
s nádechem kokosu a akátového dřeva, lehký podtón
po minerálu.
390,Ryzlink vlašský 2018 Perná, pozdní sběr, Kotelná
terroir, suché
Ve vůni dominuje zemitost s minerálním podtónem.
Chuť je plná, pazourková, v dochuti vystupuje slaný
minerál se silnou zemitostí.
390,-

0,75L

VINNÝ LÍSTEK

VÍNO BÍLÉ
Pálava – Víno Mikulov Sommelier club, pozdní sběr
Zlatavá barva, jemně kořenitá vůně připomínající
ananas, ovocná a kořenitá chuť.
285,Rulandské šedé – Víno Mikulov Sommelier club,
pozdní sběr
Světle žlutá barva, typická odrůdová vůně s ovocnými
tóny, velmi pěkná chuť, šťavnatá a harmonická.
285,-

VÍNO ČERVENÉ
Frankovka – Sommelier club, pozdní sběr
Rubínová barva, středně intenzivní vůně, v níž
najdeme tóny koření, peckového ovoce, sladkého
dřeva či čokolády.
285,Zweigeltrebe – Sommelier club, pozdní sběr
Rubínová barva, středně intenzivní vůně, v níž
najdeme tóny koření, peckového ovoce, sladkého
dřeva či čokolády.
285,-

0,75L

Mikulov Sommelier club
Moderní vinařství, společně s citlivým výběrem hroznů, dává při
výrobě spojují zkušenosti převzaté od svých dávných předchůdců
spolu s nejmodernějšími technologiemi.
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VÍNO ČERVENÉ SUCHÉ
Frankovka, jakostní víno odrůdové, 2018
Nižší barva českého granátu, bohaté aroma připomíná švestky,
papriku a koření. Chuť je středně plná, jemně kořenitá, ovocného
charakteru s elegantní dochutí

180,-

Modrý Portugal, jakostní víno odrůdové, 2018
Jemně rubínová barva, příjemná vůně s jemnými ovocnými tóny
připomínajícími třešně či višně. Víno je v chuti lehčí, s menším
obsahem tříslovina příjemnou ovocnou dochutí.

180,-

VÍNO BÍLÉ SUCHÉ
Müller Thurgau, jakostní víno odrůdové, 2018
Světlejší zelenkavě žlutá barva, typická muškátová vůně s
ovocnými odstíny. Chuť je svěží s hravou kyselinkou a
harmonickým závěrem.

170,-

Ryzlink Rýnský, jakostní víno odrůdové, 2019
Citronově žlutá barva,
krásná vůně broskví a lipového květu s medovým
podtónem, chuť je příjemně peprně kořenitá.

185,-

Sauvignon, jakostní víno odrůdové, 2019
Světle zelenkavá barva, ve vůni zaujmou extraktivní tóny angreštu
a zralého ovoce. V chuti je svěží, středně plné s delší dochutí.

185,-

Mikulov Morava

0,75L

Mikulovská podoblast je jednou ze čtyř
podoblastí vinařské oblasti MORAVA.

VINNÝ LÍSTEK
Bohemia sekt

ŠUMIVÉ VÍNA

SEKT
Bohemia Sekt demi sec
polosuché
280,Bohemia Sekt brut
extrasuché
280,Bohemia Sekt Ice
polosuché

345,-

Bohemia Sekt Prestige brut
extrasuché
365,-

PROSECCO
Prosecco I am
suché
290,-

0,75L

je dlouhodobě a se značnou převahou
nejoblíbenější značkou sektů v České
republice. První šumivé víno se objevilo na
trhu v roce 1945 pod názvem Black Widow.

