Vinný lístok
Wine Card

Šumivé vína / Sparkling wines
Moet & Chandon brut

0,75 l

79,00 €

Prosecco

0,75 l

16,80 €

Vína od Pavelka a syn / Lahofer
Biele vína / White wines
Pavelka / Pinot blanc výber z hrozna

0,75 l

21,50 €

Víno príjemnej zlatožltej farby s vôňou byliniek, zamatovej chuti vhodné do zmesí
harmonicky ľadenýchvín.Svojém buketom a chuťou sa radí k najkvalitnejším vínam.

Pavelka / Rizling rýnsky suché biele

0,75 l

21,50 €

(Rheinriesling, Petit Riesling, Rajnai rizling, White Riesling)
Pravdepodobne vznikol krížením odrody Heunisch so semenáčom Tramínu v okolí
horného toku Rýna. Na našom území je rozšírený od konca XVII. storočia. Víno dosahuje
mimoriadnu kvalitu vo všetkých akostných stupňoch od vína akostného až po neskoré
zbery a výbery z hrozna. Patrí medzi šipčkové odrody vhodné na archívovanie

Pavelka / Chardonnay suché biele

0,75 l

21,50 €

Úžasné svieže, jemne aromatické víno, ktoré objavil náš vinársky svet koncom 70 - tych
rokov. Je pravdepodobne krížencom Rulandského a odrody Heunisch. Vo víne rozdiely
spozná každý milovník vína. Víno je harmonickejšie s vysokou intenzitou typických
aromatických látok. Ako jedno z mála bielych vín je vhodné i na vyzrievanie v barikoch.

Lahofer / Pálava sladké - biele neskorý zber 2016

0,75 l

21,50 €

Elegantné víno odrody Pálava má veľmi príjemnú, žlto-zelenú farbu. Vo vôni vyniká
korenistosť po tramíne a jemný muškátový oriešok po müllerovi s tónmi liči a fialek.
Táto Pálava je v chuti plná, výrazne extraktívna, harmonická, s príjemnou kyselinkou,
ktorá vyvažuje prírodný, vyšší obsah cukru. V dochuti sú výrazné medovo citrusové až
grepové tóny, zavárané marhule s medovkovým nádychom. Pálava sa bude dobre
dopĺňať s výrazne korenitým jedlom, ľahkými sorbetmi i citrónovou zmrzlinou. Pri
podávaní dodržte teplotu okolo 8°C

Ružové vína / Rose wines
Pavelka / Rosé cuvée suché rosé

0,75 l

16,50 €

Toto cuveé je z odrôd Cabernet Sauvignon a Frankovka modrá, dopestovaných na
južných svahoch Malých Karpát. Víno Vás očarí svojou sviežosťou a ľahkosťou. Jemným
naležaním sa dosahuje lososová farba, buket a chuť je príjemne ovocná po čiernych
ríbezliach a jahodách.

Lahofer / Rosé Svätovavrinecké - polosuché – ružové
neskorý zber - 2011

0,75 l

16,50 €

Módne, ľahké ružové víno so zaujímavou farbou svetlo jahodových tónov, je presne
také, aké by malo byť správne rosé - osviežujúce, príjemne "piteľné", so sľubnou škálou
chutí a vôní. Vyznačuje sa intenzívnou vôňou lesných jahôd, v chuti sa prejavuje ako
výraznejšia kyselinka, tak príjemne nasladlá chuť jahôd s cukrom.
Ocenenia: Kráľ vín ČR 2012 - bronzová medaila

Lahofer / Rosé - sladké – ružové neskorý zber - 2013

0,75 l

16,50 €

Módne, ľahké ružové víno s farbou svetlo marhuľových tónov, je presne také, aké by
malo byť správne rosé - osviežujúce, príjemne "piteľné", so sľubnou škálou chutí a vôní.
Vďaka odrode Zweigeltrebe z vinice Babičák sa vyznačuje intenzívnou vôňou lesných
malín, v chuti sa prejavuje ako výraznejšia kyselinka, tak príjemne nasladlá chuť malín
s cukrom.

Červené vína / Red wines
Pavelka / Paves akostno červené-2011

0,75 l

39,00 €

Paves červený je jedinečné cuvée odrôd Cabernet Sauvignon, Frankovka modrá
a Neronet, dopestovanýchterroir Pezinok. Víno Vás očarí neopakovateľnou vôňou
bobulovitého ovocia a plnosťou, ktorú získálo vyzrievaním v barikových sudoch.

Pavelka / Dunaj výber z hrozna

0,75 l

24,00 €

Je to odroda, ktorá bola vyšľachtená na slovensku na výrobu najkvalutnejších červených
vín. Víno má tmavočervenú farbu s výraznou ovocnou chuťou po prezretých čerešniach,
ktorá prechádza do čokoládových tônov. Je plné a harmonické.

Pavelka / Cabernet Sauvignon suché červené

0,75 l

24,00 €

Vznikol náhodným opelením Cabernet franc a odrody Sauvignon a pravdepodobne
existoval už v dobe rímskej. V intenzívnej ovocno - kvetinovej vôni objavíte vôňu čerešní,
sliviek, čiernych ríbezlí i jemný anízový tón. Zrením víno získa harmonický nádych duba,
dymu a jemnej čokolády. Je to najkvalitnejšie víno severných vinohradníckych oblastí.

Pavelka / Frankovka modrá suché červené

0,75 l

14,50 €

Pochádza z Dolného Rakúska alebo Chorvátska a jedným z jej predkov je odroda
Heunisch. Pre svoje neskoršie dozrievanie sa viac pestuje na Slovensku ako na Morave
a v Čechách. Hojne sa vyskytuje v Nemecku a Maďarsku. Charakteristický odrodový
buket po zrelom ovocí, jemná, dubová, škoricová vôňa.

Prosecco

Šumivé vína / Sparkling wines

0,10 l

2,30 €

Rozlievané vína / Glass of wine
Bielé vína:
Pavelka / Chardonnay - suché

0,10 l

2,50 €

Pavelka / Rizling rýnsky - suché

0,10 l

2,50 €

Lahofer / Müller - Thurgau - suché

0,10 l

2,50 €

Pavelka / Rosé cuvée suché

0,10 l

2,50 €

LAHOFER / Rosé Svätovavrinecké - polosuché

0,10 l

2,50 €

Pavelka / Frankovka modrá - suché

0,10 l

2,50 €

Pavelka / Cabernet Savignon - suché

0,10 l

2,50 €

Rosé vína:

Červené vína:

Otváracie hodiny:
Pondelok – Nedeľa
900 – 600

