Vinný list-bílá vína
Rulandské šedé, suché, MZV, alkohol 12% 0,2 l
Vinné sklepy Zapletal, Velké Bílovice Cena: 30 Kč
Muscatel, polosladké,Vinařská oblast Boranal-Maďarsko 0,2 l
Víno jasně světlé žluté barvy s jasnou zářivostí. Jeho vůně připomíná jarní květiny, zatím co nasládlá
vůně letního ovoce doplňuje jemné kyselinky v chuti.alkohol 11%
Cena: 30 Kč

Müller-Thurgau, kabinet, suché,Vinné sklepy Zapletal, Velké Bílovice

0,75 l

Vynikající suché víno světlé žlutozelené barvy s jemně muškátovou vůní. Chuť je lahodná, harmonická s nižším obsahem
alkoholu, což je typické pro tuto řadu vín enologa vinařství Tibora Zapletala. alkohol 11,5 %
Cena:185 kč

Chardonnay, MZV, polosuché,Vinné sklepy Zapletal, Velké Bílovice

0,75 l

Moravské zemské víno. Lehké, dobře pitelné víno ovocného charakteru. Lehký zbytkový cukr dává vínu příjemnou
a harmonickou vůni a lahodnou chuť. Alkohol 11 %
Cena: 185 Kč

Rulandské šedé, pozdní sběr, suché, Vinařství Žarošice

0,75 l

Suché víno lehké zlatožluté barvy s příjemnou vůní exotického ovoce a kůrky čerstvě upečeného chleba.
V chuti šťavnaté, minerální s velmi vyváženým zbytkovým cukrem a kyselinkou. Alkohol 12,5 % Cena: 225 Kč

Pálava, výběr z hroznů, polosladké, Vinařství Žarošice

0,75 l

Polosladké víno zlatožluté barvy s intenzivní vůní citrusů, která je doplněna vůní vanilky. Víno plné, kořenité
s příjemnou a dlouho doznívající kyselinkou. Alkohol 12,5 %
Cena: 245 Kč

Bohemia Sekt-Demi Sec,Vinařství Starý Plzenec

0,75 l

Bohemia Sekt demi sec je šumivé víno harmonické,jemně nasládlé chuti a svěží,středně plné květnaté vůně.Cuvée je
sestavováno podle originální receptury z vysoce kvalitních vín nejlepších odrůd.Alkohol 11% Cena: 209 Kč

Červená a růžová vína
Frankovka,suché,MZV,Vinné sklepy Baloun

alkohol 12 %

Merlot, polosladké,Vinařská oblast Boranal-Maďarsko

0,2l

Cena: 30 Kč

0,2 l

Krásná rubínová barva a vynikající ovocná vůně jsou doprovázeny spolu se sladkou chutí vína.Ovocné aroma červených
bobulí vytvářejí buket zvlášť chutný,který perfektně ladí s hedvábnou kyselostí . Alkohol 11%
Cena: 30 Kč

Zweigeltrebe, pozdní sběr, suché , Vinařství Žarošice

0,75 l

Suché červené víno světle rubínové barvy. Ve vůni najdete modré ovoce a třešně. V chuti je lehké, ovocné
s příjemnou tříslovinou a nízkou kyselinou. Alkohol 12%
Cena: 215 Kč

Frankovka ROSÉ, MZV, suché, Vinné sklepy Zapletal, Velké Bílovice

0,75 l

Moravské zemské víno.Růžové víno s typickým ovocným buketem. Chuť vína je lehká, osvěžující a nekomplikovaná.
Příjemné víno nejen na letní popíjení. Alkohol 11,5 %
Cena: 185 Kč

dodavatelem vín pro náš penzion a
restauraci Dřevěnka je www.vino-semily.cz

