
Sekt & prosecco
Hrabal Sekt brut 515,-

sklenka 0,1l 75,-
rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Osvěžující a povzbuzující sekt, vyráběný klasickou metodou 
zrání v láhvi po dobu 9-18 měsíců na kvasnicích. 
Víno je kupáží odrůd Ryzlink rýnský (70%) a Ryzlink vlašský (30%).
Prosecco Bortolomiol DOC 465,-

sklenka 0,1l 65,-
region Treviso, Itálie / Italy
Víno z hroznů odrůdy Glera je rychle odděleno od slupky, 
aby si víno uchovalo čerstvost a vůni. 
Delikátní ovocná vůně se špetkou medu. V ústech suché, 
s příjemnou kyselinkou, která zanechá lahodnou a trvalou čerstvost. 
Vynikající jako aperitiv nebo s mořskými plody

Champagne
Veuve Clicquot Rosé 2.180,-
Ve vůni čerstvé červené ovoce, posléze i sušené meruňky a mandle
Příjemně ovocné víno v raném rozpuku

Raoul Collet Carte Rouge  Brut Grande Réserve 1.620,-
40% Chardonnay, 50% Pinot Noir, 10% Pinot Meunier

Veuve Clicquot Brut 1.840,-
Výtečné suché šampaňské. 
Nezaměnitelné aroma bílého ovoce, rozinek a poté i vanilky.

Moët & Chandon Impérial Brut 1.690,-
Brut Impérial - klasika domu Moët & Chandon. 
Harmonické Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay, 
typické dokonale vyvážené šampaňské, skvělý aperitiv

Dom Pérignon Blanc ???? vintage 4.990,-
Luxusní Šampaňské víno. 
Značka, která nabízí pouze ročníková „vintage“ 
s minimálně sedmiletým zráním ve sklepích. 
Pouze z hroznů z vinic s označením Grand Cru.

Veuve Cliquot "La Grande Dame" 1996 5.990,-
Toto cuvée je vlajkovou lodí VCP. 
Má výrazně zlatou barvu a je velmi jemně šumivé, 
dochu  čistá, zdálo by se, že nekončící..ť



Sklenka vína / glass of wine
0,1l /  0,25l

Bílá vína / White wine
Tramín červený, pozdní sběr, polosuché 68,- / 171,- 
vinařství Buček, Sudoměřice
Víno sytě zlaté, slámové barvy. Vůně je velmi koncentrovaná a bohatá. 
Přináší kořenité tóny v kombinací s květy růží a a fialek. V nasládlé chuti 
patrné sušené ovoce a koření. Výrazná, dlouhá kořenitá dochuť
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, suché 72,- / 180,-
vinařství Šoman, Dolní Dunajovice
Víno světle zlaté barvy se zelenkavými odlesky. Aroma sušených plodů, fíku 
ale i lipového květu. Harmonická medová chu  s tóny sušených plodů, lehkouť
mineralitou a křupavou kyselinkou. 
Ryzlink vlašský je stará, odrůda vinné révy a je prokázáno, že k odrůdě 
Ryzlink rýnský nemá žádný příbuzenský vztah. Nejčastěji se uvádí, že vznikla
ve Francii

Pinot Grigio IGT, Villa Santa Flafia 59,- / 148,-
region Veneto, Itálie /Italy
Květnatá a živá vůně s náznaky bílých květů a čerstvých citrusů.
Lehká, ovocná chu , svěží s typickými lehkými minerálními tóny.ť

Oranžové víno / Orange wine
Tramín červený, moravské zemské 2018, suché xx,- / xxx,- 
rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Víno zářivě jantarové barvy s oranžovými odlesky. Ve vůni i chuti dominují 
svěží tóny liči, zeleného čaje a aloe vera. Chu  je příjemně aromatická a svěží.ť

Červená vína / Red wine
Rulandské modré, výběr z hroznů, barrique xx,- / xxx,-
vinařství Šoman, Dolní Dunajovice
Exkluzivní víno tmavě rubínové barvy s nahnědlými odlesky, 
vůně připomíná pečený jahodový list s nádechem čokolády a dřeva. 
V chuti je exktraktivní, mohutné a plné. 
Zrálo 12 měsíců v nových barrique sudech. Potenciál zrání: do roku 2023

Zweigeltrebe, barrique 78,- / 195,-
vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Víno temně červené barvy s vůní i chutí červeného rybízu, třešní nebo višní. 
12-ti měsíční zrání v barrique sudech, ve vůni nasládlé dřevo a vanilkový 
lusk. Hrozny pochází z bio vinice

100% Merlot, IGT, Villa Santa Flafia 68,- / 170,-
region Veneto, Itálie /Italy
Aroma zralých třešní, černého rybízu a švestek. Víno je měkké, 
š avnaté, s harmonicky zakomponovanou kyselinou a dobrou délkou.ť
100% Malbec Reserva 115,- / 288,-
region Terrazas, Mendoza, Argentina
Po dobu 12ti měsíců ponecháno v sudech, před jemným čeřením bílkovinou
a lahvováním. Vychutnáte nejlépe s kořeněnými masovými pokrmy

El Pícaro 2016 68,- / 170,-
vinařství Matsu, region D.O. Toro
Víno sytě třešňové barvy s fialovým lemem. Víno má intenzivní vůni s tóny 
zralého černého ovoce, jako jsou ostružiny a borůvky. Chu  vína je sametová, ť
bohatá, se sladkými, zralými taniny a dlouhým závěrem s tóny zralého ovoce 
a dubu



Bílá moravská vína
Czech white wines

Rulandské šedé, pozdní sběr 485,-
rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Delikátní karamelizovaná hruška a tropické ovoce 
jsou doprovázeny tóny sladkého koření

Ryzlink vlašský, pozdní sběr 440,-
vinařství Šoman, Dolní Dunajovice
Víno světle zlaté barvy se zelenkavými odlesky. Aroma sušených 
plodů, fíku ale i lipového květu. Harmonická medová chuť
s tóny sušených plodů, lehkou mineralitou a křupavou kyselinkou.

Chardonnay barique, pozdní sběr 465,-
vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Plné víno s dominancí přezrálého tropického ovoce, 
které je doplněno vjemem vanilkového lusku, másla a karamelu. 
Víno zrálo v sudech typu barrique po dobu 12 měsíců. 
Potenciál zrání vína je 6-8 let.

Tramín červený, polosuché, pozdní sběr 480,-
vinařství Buček, Sudoměřice
Víno sytě zlaté, slámové barvy. Vůně je velmi koncentrovaná a bohatá. 
Přináší kořenité tóny v kombinací s květy růží a a fialek. V nasládlé chuti 
patrné sušené ovoce a koření. Výrazná, dlouhá kořenitá dochuť

Pálava, sladké, výběr z hroznů 495,-
vinařství Buček, Sudoměřice
Původní moravská odrůda vznikla křížením odrůd Tramín červený a Müller 
Thurgau. Jedná se o aromatickou odrůdu zlatožluté barvy. Ve vůni je 
příjemně aromatická, ovocitá a jemně kořenitá

Velká bílá SLÍPKA, moravské zemské víno, 2016 666,-
rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Velká bílá Slípka je cuvée, které reprezentuje výborné podmínky největší 
vinařské obce Velké Bílovice v ČR pro plná a strukturovaná vína zrajících v 
dřevěných sudech.
Plné a svěží tóny tropického ovoce, másla, bílé hrušky a karamelu. 

Oranžové víno
Czech orange wine

Tramín červený, moravské zemské 2018, suché xxx,- 
rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Víno zářivě jantarové barvy s oranžovými odlesky. Ve vůni i chuti dominují 
svěží tóny liči, zeleného čaje a aloe vera. Chu  je příjemně aromatická a svěží.ť

Růžové víno
Czech rosé wine

Zweigetrebe rosé, pozdní sběr, suché 465,-
vinařství Šoman, Dolní Dunajovice
Chu  vína je kořenitá, s tóny ostružin, višní a lesního ovoce.ť



Červená vína
Czech red wines

Zweigeltrebe, barrique 510,-
rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Víno temně červené barvy s vůní i chutí červeného rybízu, 
třešní nebo višní. 12 měsíčním zráním v sudech typu barrique 
získalo víno bohatý taninový komplex nasládlého dřeva 
a vanilkového lusku. Hrozny pochází z bio vinice

Neronet, barrique 520,-
rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Osobité robustní víno temné červenofialové barvy 
s chutí i vůní směsi černého vyzrálého ovoce, 
hořké čokolády, sladkého dřeva a pepře

Rulandské modré, výběr z hroznů, barrique 490,-
vinařství Šoman, Dolní Dunajovice
Exkluzivní víno tmavě rubínové barvy s nahnědlými odlesky, 
vůně připomíná pečený jahodový list s nádechem čokolády a dřeva. 
V chuti je exktraktivní, mohutné a plné. 
Zrálo 12 měsíců v nových barrique sudech. Potenciál zrání: do roku 2023

Cabernet Sauvignon 420,-
vinařství Šoman, Dolní Dunajovice
Mohutná, plná, bohatá a strukturovaná chu  ť
s příjemnými tříslovinami a kyselinkami. 
Skvěle doplní masité pokrmy, obzvláště bifteky a steaky. 
Výtečné v kombinaci s jelením masem.

Velká červená SLÍPKA, moravské zemské víno 2016 666,-
rodinné vinařství Hrabal, Velké Bílovice
Velká červená Slípka je cuvée, které reprezentuje výborné podmínky největší
vinařské obce Velké Bílovice v ČR pro plná a strukturovaná vína zrajících v 
dřevěných sudech. Víno plné červené barvy s vůní i chutí vyzrálého 
červeného ovoce, čokolády a koření.



Itálie / Italy
Bílá vína / White wines

Gavi Salluvii 640,-
vinařství Castellari Bergaglio, Piemont
Vyrobeno z odrůdy Cortese, klasické svěží Gavi, velmi š avnaté a dobře ť
pitelné. Víno z více poloh na jiném podloží, avšak pouze v regionu Gavi. Proto
název Salluvii - původní starobylé pojmenování zdejších obyvatel.

Pinot Grigio del Veneto 485,-
vinařství Sachetto, region Friuli
Pinot Gris, Rulandské šedé, je nejtypičtější odrůdou pro severovýchodní Itálii.
Vynikající jako aperitiv, k jemným úpravám ryb i k běžnému pití

Červená vína / Red wines
Primitivo del Saleno, DOC 2017 520,-
vinařství Cantine San Giorgio, region Puglia
Zářivá rubínová barva. Výrazná vystupující vůně se zřetelnými tóny lesního 
ovoce. Plná, měkká chu  s uhlazenými tříslovinamiť

Barolo “Broglio” DOCG 2013 1.190,-
vinařství Schiavenza, region Piemont
Víno červené barvy s oranžovými odstíny a vůní čajových růží. V chuti je 
elegantní, bohaté na ovoce, lehce kořenité. Intenzivní a dlouhé s nasládlými 
ale pevnými taniny. Vhodné ke steakům.

Sangiovese - Chianti Classico 2016 640,-
vinařství Ormanni, region Toscana
Kromě Sangiovese (95%) najdeme v tomto víně stopy Canaiolo. 
Rubínové barvy, intenzivní ovocná vůně, jemná a vyvážená chu , ovocné a ť
snadno se pije. 

Chianti Classico Gran Selezione 2012 990,-
vinařství Ormanni, region Toscana
Dále ve zrání - 30 měsíců a v obsahu alkoholu - minimum je 13%. Vyrábí se 
jen v těch nejlepších ročnících. Plné dlouhé víno, ve vůni převládá zralé 
červené ovoce a tabák. Skvělé k vyzrálým červeným masům.

„Il Bruciato“ Bolgheri DOC 2017 1.060,-
vinařství Antinori, region Toscana
„Druhé víno z Guado al Tasso“ 60% Cabernet Sauvignon, 30% Merlot a 10% 
Syrah. 8 měsíců zrání v sudech a následně dalších 6 měsíců v lahvi.

Amarone della Valpolicella Classico „Costasera“ 2012 1.950,-
vinařství Masi Agricola, region Veneto
Klasické Amarone z odrůd Corvina, Rondinella a Molinara vyrobené 
prastarou metodou sušení hroznů. Perfektní a zajímavé pro příznivce 
výrazných vín

Brunello di Montalcino DOCG ”Pian delle Vigne” 2012 2.650,-
vinařství Antinori, region Toscana
Přesně stanovený původ hroznů, 100% Sangiovese, stanovená maximální 
výtěžnost z hektaru, 2 roky zrání v sudu, 4 měsíce v lahvi, uvedení do prodeje
po 5 letech. Výborně doprovodí tmavá masa, steaky. Velmi dlouhý potenciál 
zrání



Rakousko
Austria

Bílá vína / White wines
Riesling 475,-
vinařství Weingut Pleil, region Weinviertel DAC
Pikantní a peprný Ryzlink, s jemnou vůní grapefruitu a zeleného jablíčka, 
doplněné bylinnými a kořeněnými tóny. Velmi jasné a š avnaté se sílou ť
ovoce a jemnou kyselinkou. Víno je obzvláště osvěžující

Grüner Veltliner Federspiel 2017 599,-
vinařství Fischer Josef, region Wachau
Víno pochází z ručně sbíraných hroznů, které vínu přinesly tóny ovoce se 
žlutou dužninou. Víno je strukturované, minerální, elegantní s jemnou 
kořenitostí v závěru.

Španělsko
Spain

Červená vína / Red wines
Lan Edicion Limitated 2008 1.950,-
vinařství Lan, region Rioja
... toto exklusivní víno bylo vybráno časopisem "Wine Spectator" mezi 100 
prestižními vín světa a ohodnoceno 91 body. Víno je plné, komlexní a velmi 
silné, složené z odrůd 85% Tempranillo,10% Mazuelo, 5% Graciano vybrané z 
35 let starých rév  Víno má intenzivní jasně višňové tóny s velkou škálou 
ovoce. V chuti nás osloví opět ovocné tóny s minerální kresbou.Víno zrálo 5 
měsíců v novém francouzském dubu a 4 měsíce v nových ruských dubových 
sudech. Ideální partner k tmavým a kořeněným masům

100% Tempranillo, Lan Reserva 2011 735,-
vinařství Lan, region Rioja
Víno zrálo nejméně 12 měsíců na amerických a francouzských dubových 
sudech a poté 24 měsíců v láhvi. V barvě je tmavě červené. Ve vůni a v chuti 
nalezneme nazrálé tmavě červené třešně, vyzrálé ovocité tóny a povidla.

El Pícaro 2016 495,-
vinařství Matsu, region D.O. Toro
Víno sytě třešňové barvy s fialovým lemem. Víno má intenzivní vůni s tóny 
zralého černého ovoce, jako jsou ostružiny a borůvky. Chu  vína je sametová, ť
bohatá, se sladkými, zralými taniny a dlouhým závěrem s tóny zralého ovoce 
a dubu

Baron de Ley Gran Reserva 2011 1.250,-
vinařství Baron de Ley, region Rioja
90% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon
Elegantní, vyzrálá, bohatá a komplexní vůně s tóny živočišnosti, kůže, koření 
a ovocnosti s dotekem švestkových povidel. V chuti je vyzrálé, ale pevné, 
vyrovnané a dlouhé, s hladkou tříslovinou a tóny toastu a červeného ovoce. 
Překvapuje svojí pevnou kyselinou a š avnatostíť



Francie / France
Bílá vína / White wines

Sauvignon „Petit Villebois“ AOP 2016 615,-
vinařství Villebois, Val de Loire
Příjemně svěží Sauvignon blanc z vinic mladších 20 let. Vyniká ovocnou vůní,
v chuti jemné tóny trávy a ovoce s příjemnou svěžestí

Gewürztraminer, AOC 2015 999,-
vinařství F.E.Trimbach, Alsace
Zlatavá barva a hluboká, plná vůně připomínající exotické ovoce, růže, 
grapefruit a ananas. Obsáhlé, bohaté, komplexní a suché víno

Chablis 1er Cru Monte de Tonnerre 2014 1.090,-
domaine Servin, Bourgogne
Asi nejznámější 1er Cru. Ve vůni bohaté na zralé bílé ovoce, citrusy a měkké 
minerální tóny, v chuti velkorysé, s dominancí čerstvého ovoce a minerality. 

Červená vína / Red wines
Lirac 2016 640,-
vinařství chateau d´Aqueria, region Rhone
Víno zraje ze 30% ve francouzských dubových sudech použitých mezi 1-5 let. 
Na nose se rozvíjí tóny kávy, kakaa, lékořice a jemné fialky. Středně plné, 
kořenité víno s jemnými nasládlými taniny

Chateau Marsau 2011 950,-
vinařství Marsau, region  Bordeaux
100% Merlot
Hluboká, lesklá černá barva s fialovými tóny. Tmavé ovoce se mísí s vůní 
praženého kávového zrnka. Velmi dlouhý závěr. Skvělé k výraznější úpravě 
červeného masa.

Philippe Colin Maranges 2015 1.250,-
vinařství Philippe Colin, region Burgundy
Malinová až fialová barva, aroma černého rybízu, v ústech svěží a s 
nádechem lékořice a peprnosti. 



Chile
Červená vína / Red wines

Carmenère Reserva 2013 555,-
vinařství Torreon de Paredes, region Valle del Cachapoal
Neprůhledná, tmavě rubínová barva. Ve vůni najdeme tmavé ovoce, ostružiny, 
kořenitost a kakao. Na chuti je komplexní, má plné tělo s tóny přezrálých třešní, 
černé čokolády, skořice a vanilky. Vyvážená kyselinka, zralé a jemné třísloviny dává 
plné a vyvážené víno.

Seña 2008 3.850,-
vinařství Mondavi & Chadwick, region Aconcagua a Maipo
Zcela výjimečné chilské cuveé s převažujícím Cabernet Sauvignonem,výsledek světově
uznávaných vinařů Mondaviho a Chadwicka. Plná chu  s prvky karamelu a černého ť
rybízu. Doporučujeme k tmavým masům.
Poslední uvolněné ročníky byly vždy oceněny ve Wine Spectator přes 90 bodů!

Argentina
Červená vína / Red wines

„Passo Doble“ Rosso di Argentina 2015 680,-
vinařství Masi Agricola, region Mendoza
Víno je složeno ze 65% Malbec, 5% Merlot a 30% pochází ze sušených hroznů odrůdy 
Corvina. 
Po smíšení víno zraje 9 měsíců v dubových sudech.

Malbec Reserva 2017 860,-
vinařství Terrazas, region Mendoza
Do výroby byl použit jen pomalu tekoucí mošt, zrání probíhalo v dubových sudech.
Víno bylo ponecháno v sudech po dobu 12ti měsíců před jemným čeřením bílkovinou
a lahvováním. Vychutnáte nejlépe s kořeněnými masovými pokrmy

Piedra Negra, Malbec Gran Reserva 2011 1.770,-
vinařství Bodega Lurton, region Mendoza
Toto nejlepší víno Malbec od Bodega Lurton bylo pojmenováno podle velmi tmavé
půdy v podhůří And zvané Piedra Negra (černý kámen). Víno má silně tmavou, skoro 
inkoustovou barvu, intenzivní, velmi kořeněný buket bohatý na vanilku a typický pro 
odrůdu Malbec

Austrálie / Australia
Červená vína / Red wines

BIN 95 „Grange“
ročník 2002 17.990,-
ročník 2003 19.490,-
vinařství Penfolds, Jižní Austrálie
Ikona australského vinařství a samozřejmě vlajková lo  vinařství Penfolds. ď
Grange ukazuje možnosti odrůdy Shiraz na půdě a v klimatu jižní Austrálie. 
Plný, bohatý a intenzivní Shiraz v kombinaci s novým americkým dubem po 
dobu 20ti měsíců. Výsledek je jedinečný.

U.S.A.
Červená vína / Red wines

Opus One 2001 10.490,-
vinařství Robert Mondavi & baron Philippe de Rothschild
Slavné víno vytvořené v partnerství Roberta Mondavi a barona Phillipe de 
Rothschild. Již brzy po svém založení v roce 1979 se stává číslem jedna na 
americkém trhu dražších vín. r1996 byl vyhodnocen časopisem The Wine 
Spectator na 2. místě s 96 body v Top 100 vín uvolněných v roce 1999.



Vína v omezeném množství                                          

Bílé víno / White wine

Ryzlink rýnský, pozdní sběr 460,-
vinařství Kosek, Mikulov
Výraznou vůni luční květeny doplňují tóny vyzrálých 
ananasových plodů. Ovocnost a kořenitost v chuti 
podporuje svěžest originálních kyselin

Sauvignon, pozdní sběr 490,-
vinařství Moravíno, Valtice
Zlatá barva. Výrazná vůně citrusů s tóny angreštu a květu bezu. Chu  ť
plná, ovocná po ananasu a broskvích.Vynikající ke grilovanému 
ptruhovi

Veltlínské zelené, VOC 430,-
vinařství Hnanice
Ví ]na origina]lní ] certifikace (VOC) jsou specifická tím, 
zê hrozny, ze ktery]ch jsou tato ví ]na vyrobena, pocha]zejí ]
vy]lucn̂e ̂z vinic lezî́ ]cí ]ch ve schva]leny]ch poloha]ch dane]ho regionu

100% Verdicchio, Tavignano, DOC 2017 460,-
vinařství Tenuta di Tavignano, region Marche, Itálie /Italy 
Jemně žlutá slámová barvy se zelenkavými odstíny. Svěží vůně bílého 
a žlutého ovoce doplňují jemné květinové tóny. V chuti š avnaté, ť
kořenité,  s jemnou hořčinkou. 

Chardonnay Reserva 2013 499,-
vinařství Torreon de Paredes, region Valle del Cachapoal,
Španělsko / Spain
Živá zlatě-žlutá barva. Ve vůni nalezneme tóny zralého ananasu s 
nádechy topinky. Vanilkové chutě na patru se subtilní, vyváženou 
kyselinkou

Červené víno / Red wine

Frankovka, výběr z hroznů 485,-
vinařství Gotberg, Mikulovská oblast
Víno se vyznačuje temně rubínovou červenou barvou, 
jenž se snoubí s příjemně ovocnou vůní a chutí ostružin a sušených 
švestek

Svatovavřinecké 395,-
vinařství Sůkal
Chu   š avnatá, ovocitá, poměrně plná a bohatá, s výraznou ť ť
kyselinkou, 
která zráním měkne a stává se sametově hebkou. 
Ideálním společníkem ke steakům, k minutkovému guláši, 
k vepřové panence v pikantní úpravě nebo také k vysoké zvěřině.

100% Nero d´Avola DOC



Cantine Paolini, region Sicilia, Itálie /Italy 
Rubínově červená barva, chu  je sametová, pikantní, ť
příjemně ovocná s jemnou kyselinou. 
Výborné k těstovinám i grilovanému červenému masu

cuvée Grenache & Syrah, Chateau d´Aqueria
region Cotes du Rhone, Francie / France
Elegantní, svěží chu  s červeným ovocem a kořenímť

El Pícaro 2016 magnum 1,5l 1.200,-
vinařství Matsu, region D.O. Toro, Španělsko / Spain
Víno sytě třešňové barvy s fialovým lemem. Víno má intenzivní vůni s 
tóny zralého černého ovoce, jako jsou ostružiny a borůvky. Chu  vína ť
je sametová, bohatá, se sladkými, zralými taniny a dlouhým závěrem s
tóny zralého ovoce a dubu

El Recio 2015 830,-
vinařství Matsu, region  D.O. Toro, Španělsko / Spain
Víno hluboké karmínově-fialové barvy. Intenzivní vůně odhaluje tóny 
tmavých bobulí, jako ostružiny a borůvky a minerality, které přidávají
vínu složitost a čerstvost květin. Chu  vína je bohatá, harmonická, se ť
silnými tóny tmavých bobulí, dobrou strukturou a dlouhou dochutí

Grenache – Syrah, Cotes du Rhone 460,-
vinařství chateau d´Aqueria, region Rhone, Francie / France
V tomto červeném Côtes-du-Rhône exploduje aroma červeného ovoce.
Chu  je elegantní svěží s červeným ovocemť

The Ladybird – Organic red 2008 790,-
vinařství Laibach, region Coastal – Stellenbosch, 
Jižní Afrika / South Afrika
42% Merlot, 25% Cab. Franc, 16% cab. Sauv., 11% Petit Verdot, 6% 
Malbec. 
Toto víno je organicky pěstované a hrozny pocházejí z jedinečného 
terroir Simonsberg - Stellenbosch. Víno hluboké, tmavé barvy s 
krásným osvěžujícím červeným odstínem. Jemné a elegantní s čistými 
tóny černého ovoce a koření, podporované krásně měkkými taniny. 
Středně plné chuti s dobrou pitelností a délkou. Gold medal 2009 
Michelangelo International Wine Awards


