
Nápojový 
lístok





Alkohol
SpiritS

0,04 l Vodka Absolut 40 % 2,70 €
 2,00 € + 40 b

0,04 l Russian Standard Platinum 40 % 3,70 €
0,04 l Domovina Hruškovica Williams 42 % 3,00 €
0,04 l Domovina Slivovica 52 % 3,00 €
0,04 l Domovina Borovička 40 % 3,00 €
0,04 l Domovina Borovička s Horcom 40 % 3,00 €

 2,50 € + 30 b
0,04 l Tequila Olmeca Blanco 38 % 3,50 €
0,04 l Tequila Olmeca Reposado 38 % 3,50 €
0,04 l Gin Beefeater 40 % 2,70 €

Rum

0,04 l Havana Club Añejo 3 Años 40 % 2,50 €
0,04 l Captain Morgan original spiced 35 % 3,50 €

 2,50 € + 50 b
0,04 l Bumbu Rum 35 % 6,00 €
0,04 l Havana Club Añejo 7 Años 40 % 4,50 €
0,04 l Ron Santiago De Cuba Extra Anejo 12 YO 40 % 7,50 €
0,04 l Zacapa 23 YO 40 % 8,00 €

likéRy
LiquerS

0,04 l Demänovka bylinná horká 38 % 2,50 €
0,04 l Demänovka bylinný likér 33 % 2,50 €
0,04 l Demänovka Dark 53 % 2,70 €

 2,00 € + 20 b
0,04 l Demänovka JASNÁ 35 % 3,00 €



0,04 l Becherovka 38 % 2,70 €
0,04 l Tatratea Original 52 % 2,70 €
0,04 l Jägermeister 40 % 3,00 €

 2,00 € + 40 b
0,04 l Aperol 11 % 3,00 €
0,04 l Baileys 17 % 3,00 €

Whisky & CogNACs

0,04 l Jameson Irish Whiskey40 % 3,50 €
 3,00 € + 30 b

0,04 l Ballantine’s Finest, 40 % 3,60 €
0,04 l Chivas Regal 12y 40 % 4,00 €
0,04 l Glen Moray Heritage 12 YO 40 % 4,50 €
0,04 l Talisker 10 yo 45,8 % 5,00 €
0,04 l Martel VS 40 % 5,00 €
0,04 l Martel VSOP 40 % 6,00 €
0,04 l Martel Cordon Bleu 40 % 18,00 €
0,04 l Ararat 10 yo Akhtamar 40 % 4,00 €

víNA
wineS

Biele víNA RozlievANé & White WiNes
0,10 l Muškát Moravský, polosuché/semidry, 

Víno Nichta
2,50 €

 1,90 € + 30 b
0,10 l Veltlínske zelené - suché/dry, Repa Winery 2,50 €
0,10 l Sauvignon, suché/dry, Martin Pomfy - Mavin 2,50 €

červené vína rozlievané & red wines
0,10 l Frankovka Modrá Jagnet, suché/dry, 

Karpatská perla
2,50 €

 1,90 € + 30 b
0,10 l Merlot, suché/dry, Martin Pomfy - Mavin 2,50 €



ružové vína rozlievané & rose wines
0,10 l Frankovka modrá rosé, 

suché/dry, Martin Pomfy - Mavin
2,50 €

0,10 l Cabernet Sauvignon Rosé, 
polosuché/semidry, Chateau Rubáň

2,50 €

Šumivé víNA & spARkliNg WiNes & ChAmpAgNe
0,75 l Prosecco Promosso Frizzante Piantade 

Montelvini, Brut
20,00 €

0,10 l Prosecco Promosso Frizzante Piantade 
Montelvini, Brut

2,60 €

0,75 l Mumm Champagne 70,00 €

pivo
beer

0,30 l Zlatý Bažant 73 čap. 2,20 €
0,50 l Zlatý Bažant 73 čap. 2,70 €

 2,20 € + 30 b
0,25 l Heineken fl. 1,80 €
0,50 l Zlatý Bažant 10° fl. 2,40 €
0,50 l Zlatý Bažant nealko fl. 2,40 €
0,50 l Zlatý Bažant Radler Citrón 0,0 % fl. 2,40 €
0,33 l Strongbow Apple Cider Honey 1,80 €

teplé Nápoje
hot drinkS

7 g Espresso 2,70 €
 2,20 € + 30 b

7 g Viedenská káva (7) 3,00 €
7 g Káva Latte (7) 2,90 €
7 g Cappucino (7) 2,90 €

0,20 l Čaj podľa dennej ponuky/daily selection 2,50 €
 2,00 € + 30 b



NeAlko Nápoje
Soft drinkS

0,30 l Kofola čap. 1,50 €
0,50 l Kofola čap. 2,30 €

 1,50 € + 20 b
0,20 l Rauch džús (rôzne druhy) 2,20 €
0,33 l Rauch ľadový čaj (rôzne druhy) 2,20 €
0,25 l Nativa ľadový čaj 2,20 €
0,25 l Vinea biela / červená 2,20 €
0,33 l Rajec fl. 2,00 €
0,75 l Rajec fl. 3,50 €

 1,90 € + 20 b
0,33 l Rajec materiná dúška fl. 2,00 €
0,25 l Water by Radenska fl. 2,00 €
0,33 l Evian fl. 2,50 €
0,33 l Coca -Cola, Coca -Cola Zero, Coca -Cola Light 2,20 €
0,33 l Fanta 2,20 €
0,33 l Sprite 2,20 €
0,25 l Kinley 2,20 €
0,25 l Red Bull Energy drink

Podľa dennej ponuky / daily selection
2,50 €

0,35 l Simply Cola 3,00 €



jedálny 
lístok





Predjedlo / Starter

100 g Waldorf šalát s kačacím carpaciom (3,7,8,9)

Waldorf salad with duck carpaccio
3,50 €

polievky / SoupS

0,25 l Mäsový vývar so zeleninou a rezancami (1, 3)

Meat consommé with vegetables and noodles
3,20 €

 2,80 € + 15 b
0,25 l Polievka podľa dennej ponuky

Soup of the day
3,20 €

Hlavné jedlá / main menu

150 g
/160 g

Sviečková na smotane z jeleňa, so žemľovou knedľou 
a brusnicami (1,3,7,9,10)

Roasted venison tenderloin with cream sauce, bread 
dumplings and cranberries 

9,00 €
 8,00 € + 20 b

250 g
/200 g

Konfitované kačacie stehno, dusená červená kapusta 
s jablkami, zemiaková lokša (1, 7)

Confit duck leg, braised red cabbage with apples, potato 
pancake

10,50 €

300 g
/200 g

Bravčová kotleta ” TEXAS” na grile, opekané baby 
zemiaky na rasci s cesnakom (možnosť podávať na 
lávovom kameni)
Grilled TEXAS pork chop, roasted baby potatoes with caraway 
and garlic (can be served on a hot stone)(sweet chilly

(sweet chilly omáčka, cibuľové chutny, demiglace 
omáčka / sweet chilli sauce, onion chutney, demi-glace 
sauce)

13,50 €

200 g
/200 g

Hovädzí Rib Eye Steak na grile, opekané baby zemiaky 
(možnosť podávať na lávovom kameni) (7)

Grilled beef Rib Eye Steak, roasted baby potatoes (can be 
served on a hot stone)

(sweet chilly omáčka, cibuľové chutny, demiglace 
omáčka / sweet chilli sauce, onion chutney, demi-glace 
sauce)

18,50 €
 17,50 € + 20 b

250 g
/200 g

Pečený pstruh na masle, grilovaná zelenina s pestom 
(4, 7)

Butter-roasted trout, grilled vegetables with pesto

8,50 €



300 g Bryndzové halušky so slaninkou (1, 3, 7)

Gnocchi with bryndza (sheep cheese product) and bacon
7,50 €

150 g
/120 g

Kuskus so zeleninou a tofu syrom (1)

Couscous with vegetables and tofu cheese
6,50 €

220 g Rukolový šalát so cherry paradajkami, granátové 
jablko, aceto
Arugula salad with cherry tomatoes, pomegranate, aceto 
vinegar

5,50 €

detské menu / kidS menu

200 g Cestoviny Pomodoro so syrom (1, 7)

Pasta Pomodoro with cheese
6,50 €

100 g
/100 g

Vyprážané kuracie stripsy, zemiakové hranolky (1, 3, 7)

Fried chicken nuggets, potato chips
6,50 €

200 g Domáce pirôžky s jahodovým džemom, maslom
a posýpkou (orechová, maková) (1, 3, 7, 8)

Home-made dumplings filled with strawberry jam, served
with butter and topping (nuts, poppy seeds)

7,00 €

dezerty / deSSertS

90 g Bezlepková makovo-malinová tortička
Gluten-free poppy seed-raspberry mini cake

3,50 €

90 g Lávový koláčik s horúcim lesným ovocím (1, 3, 7)

Lava cake with hot forest fruit
4,00 €



víNNA 
kARtA





Víno je poézia vo fľaši...
Wine is poetry in a bottle...

(Clifton Fadiman)

poháR víNA
a gLaSS of wine

Biele víNA & White WiNes
0,1 l Sauvignon, akostné, 

suché/dry Martin Pomfy – Mavin, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Slovensko
Víno jemnej zelenožltej farby, v intenzívnej vôni môžeme 
objaviť tóny bazového kvetu. mladej žihľavy a zeleného 
egreša. Chuť je podporená šťavnatou kyselinkou a kopíruje 
aromatický vnem vína.

2,50 €

0,1 l Veltlínske zelené, akostné odrodové, 
suché/dry, Repa Winery, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Slovensko
Víno má žltú farbu so zlatou iskrou. Výrazné ovocné tóny 
a svieža, vyvážená chuť podporená šťavnatými kyselinami 
sú typické pre túto odrodu spod Malých Karpát.

2,50 €

0,1 l Muškát moravský, akostné odrodové, 
polosuché/semidry, Víno Nichta, 
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Slovensko
Výrazná muškátovo -kvetinová vôňa, s jemne svetlou 
farbou, dokonalo harmonická a osviežujúca chuť. Víno, 
ktoré očarilo aj svetových hodnotiteľov v Paríži a získalo na 
tejto prestížnej svetovej súťaži Zlatú medailu.

2,50 €



ružové vína & rose wines
0,1 l Frankovka modrá rosé, 

suché/dry, Martin Pomfy - Mavin, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Slovensko
Vôňa je expresívna, sviežo malinovo -jahodová. Chuť je 
veľmi svieža, harmonická, jemne nasýtená a šťavnatá 
s tónmi čerešňového kompótu, malín a jahôd. Dochuť je 
príkladne vyvážená.

2,50 €

0,1 l Cabernet Sauvignon rosé, 
polosuché/semidry, Chateau Rubáň, 
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, Slovensko
Víno sýtej ružovej farby a malinovej vône. V príjemne 
sladkastej chuti možno zachytiť tóny lesných jahôd 
a ostružiny. Odporúčame podávať k zeleninovým šalátom 
alebo k jedlám stredomorskej kuchyne.

2,50 €

červené vína & red wines
0,1 l Frankovka modrá Jagnet, akostné víno, 

suché/dry, Karpatská Perla, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Slovensko
Víno má farbu prezretých višní, vôňa i chuť sú plné 
ovocných vnemov. Buket je typicky škoricový, s tónmi 
ríbezľového lekváru. V dochuti vládne harmónia jemných 
tanínov a kyseliniek. Odporúčame k tmavému mäsu, 
údeným syrom i cestovinám.

2,50 €

0,1 l Merlot, akostné, 
suché/dry, Martin Pomfy – Mavin, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Slovensko
Víno má sýtu rubínovú farbu, v jemnej minerálnej vôni 
môžeme cítiť tóny višní a drobného bobuľového ovocia. 
Chuť po prezretom ovocí je šťavnatá a príjemne korenistá, 
v závere s jemným dotykom dreva.

2,50 €

Šumivé víNA & spARkliNgs WiNes
0,1 l Prosecco Frizzante Brut, suché/dry

Montelvini, Veneto, Taliansko
Víno je jasnej, svetlo žltej farby. Pri naliatí do pohára 
zaujme jemným, no perzistentným perlením, sviežou 
a mimoriadne ovocnou vôňou. Chuť kopíruje aromatické 
vnemy, je príjemne vybalansovaná s príkladnou kyselinkou. 
Skvelé perlivé víno, ktoré si obľúbite prvým dúškom. Je 
ideálnym spoločníkom pre bežné posedenie s priateľmi 
alebo v kombinácii s ľahšími a jednoduchšími jedlami.

2,60 €



sloveNské Biele víNA
white wineS from SLovakia

0,75 l Silvaner Granit, akostné, 
suché/dry, Repa Winery, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Silván zelený a červený patria dnes skôr k ojedinelým 
zjavom, ktoré si určite zaslúžia našu pozornosť. Tento 
modranský „Cyrifandel“ je určite vínom, ktorému právom 
patrí honor jedinečnosti. Zelenkavá farba so žltkavými 
odleskami, intenzívna ovocno -trávnatá až egrešová vôňa 
sú charakteristické pre vína vyrobené z týchto odrôd. 
Vyzrievaním vína vo fľaši bude vnem viac minerálny až 
olejovitý, s jemnejším prejavom, ale sviežou kyselinou.

24,00 €

0,75 l Veltlínske zelené, neskorý zber, 
suché/dry, Karpatská Perla, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Farba vína je intenzívna, zlatožltá. Buket okúzli príjemnou 
vôňou ananásu, mandlí a bieleho korenia. Bohatá, 
vyvážená a minerálna chuť bola umocnená školením vína 
metódou sur lie. Kombinujeme s grilovaným lososom 
alebo sviečkovou.

25,00 €

0,75 l Rizling rýnsky, neskorý zber, 
suché/dry, Mrva & Stanko, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno žltozelenej farby sýtejšieho odtieňa, s výraznou 
a zároveň elegantnou minerálno -ovocnou vôňou, najmä 
nelúpaných citrusových plodov a sušených hrozienok, 
obohatenou o interesantné minerálno -zemité tóny. Chuť 
vína je výborne štruktúrovaná, s celkovým hlbokým 
chuťovým vnemom s dlhým doznievaním. Odporúčame 
k rybám, hydine, syrom a ľahkým šalátom.

29,00 €

0,75 l Pinot Gris / Rulandské šedé, akostné, 
suché/dry, Zámok Pezinok / Janoušek, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Farba vína má zlatisto zelenkavý odtieň. V aróme vína 
nájdeme prezretý banán v čokoláde a pomaranč. Chuť 
vína kopíruje aromatické vnemy, pričom je dlhá, čistá 
a harmonická. Odporúčame podávať k údeným syrom, 
hydine alebo aj k dezertom.

27,00 €



0,75 l Chardonnay, akostné, 
suché/dry, Milan Skovajsa, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno má modernú žltozelenú farbu, vo vôni dominuje 
agátový kvet a oriešky. Chuť vína je sviežo ovocná, plná 
hruškovej šťavy s príjemnými kyselinkami. Odporúčame 
k morským špecialitám, najlepšie ku grilovaným krevetám 
alebo carpacciu z tuniaka, či bravčovému mäsu na rôzne 
spôsoby.

22,00 €

0,75 l Golden muškát, akostné, 
suché/dry, Fondrk Winery, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Slovensko
Nádherné víno jasnej, zlatisto zelenkavej farby. Intenzívna 
aróma je sviežeho charakteru, nájdeme v nej bazu, kvety 
a ovocie. Svieža chuť je plná ovocných tónov, kopíruje 
aromatické vnemy.

30,00 €

0,75 l Muller Thurgau, akostné, 
suché/dry, Juraj Zápražný, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Farba vína je zlatistá so zeleným nádychom. Vo vôni 
dominujú kvety, tráva a prezreté žlté ovocie. Chuť je jemná, 
čistá, šťavnatá s príjemnými kyselinkami v závere. Víno je 
príjemný spoločník k ľahším predjedlám a šalátom.

19,00 €

0,75 l Devín, neskorý zber, 
polosuché/semidry, Winterberg Winery, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno zlatistej farby s elegantnou vôňou šípových ruží, 
medových plástov a muškátového orieška postupne 
prechádzajúcou do tónov pomarančovej kôry a klinčekov. 
Chuť kopíruje arómu, je robustná, plná sušených fíg 
a kvetového medu.

32,00 €

0,75 l Mília, výber z hrozna, 
polosladké/semisweet, Chateau Rubáň, 
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Charizmatická slovenská odroda. Vznikla krížením 
odrôd Müller -Thurgau a Tramín červený, podobne ako 
Pálava. Milia je vo vôni nežne muškátovo -korenistá, chutí 
šťavnatou marhuľou a štipkou sušenej pomarančovej kôry.

32,00 €



0,75 l Pálava, bobuľový výber, 
polosladké/semisweet, Karpatská Perla, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno získalo krátkou maceráciou bohatšiu farbu a vo vôni 
intenzívne a výrazné tóny bielej ruže, kvitnúceho hrozna 
a zrelého exotického ovocia. Chuť je nádherne plná, 
korenisto -ovocná v harmonickej rovnováhe s kyselinami 
a zvyškovým cukrom.

27,00 €

svet BielyCh víN
worLd of white wineS

0,75 l Pinot Grigio, suché/dry
Specogna, Friuli, Taliansko
Farba vína je krásne zlatistá so zelenkavým okrajom. 
Aróma je plná ovocia, mladých broskýň, zeleného jablka 
s dotykom byliniek. Víno je osviežujúce s dochuťou ovocia 
a suchosťou minerálov.

32,00 €

0,75 l URBAN Riesling QbA, polosuché/semi dry
St. Urbans -hof/nic Weis, Mosel, Nemecko
Rizling so sýtožltou farbou a svetlozeleným okrajom. 
Vôňa sa postupne otvára a uvoľňuje mnoho vôní. V úvode 
pociťujeme svieži nádych citrusových plodov a zrelej 
broskyne. Chuť vína je pekne štruktúrovaná, s bohatou 
zložkou kyselín.

19,00 €

0,75 l Sauvignon Blanc, suché/dry
Black Cotage, Marlborough, Nový Zéland
Víno ma jasnú, svetlo -slamovú farbu. Vo vôni dominujú 
klasické “Marlborough“ arómy grapefruitu, bazového kvetu 
a tropického ovocia. Ovocné tóny sú podfarbené bylinnými 
tónmi s dominanciou šalvie, oregána, zeleným zázvorom 
a čiernym korením. Chuť je svieža a jemná s hodvábnym 
pocitom v ústach. Príkladne koncentrované médium 
s ľúbivou ovocnou sladkosťou, ktorá vínu pridáva na váhe 
a dĺžke.

30,00 €



ružové vína
roSe wineS

0,75 l Svätovavrinecké rosé, akostné, 
suché/dry, Repa Winery, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Jemná, lososovo - ružová farba, opojná vôňa malín 
a červeného drobného ovocia sú charakteristickým 
prejavom nášho Vavrinca. V chuti dominuje krémovo 
smotanový prejav s príjemne vybalansovanou kyselinou 
a zvyškovým cukrom. Chuť je pikantná a svieža 
s dostatočne dlhým záverom v chuti.

21,00 €

0,75 l Pinot Noir rosé, výber z hrozna, 
polosladké/semisweet, Martin Pomfy – Mavin, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno má peknú čerešňovo - ružovú farbu. Aróma vína je 
príjemná, intenzívna, čistá a harmonická. Nesie sa po 
šťavnatých červených malinách, jahodách a citrusovom 
ovocí, pričom v aróme dominuje najmä egreš. Chuť vína 
kopíruje aromatické vnemy a harmonicky ich dopĺňa. 
Výborne sa kombinuje s grilovanou hydinou, je však vhodný 
k väčšine jedál. Je vhodný na posedenie s priateľmi i na 
spoločenské udalosti.

27,00 €

slovenské červené vína
red wineS from SLovakia

0,75 l Pinot noir Sellection barrique, výber z hrozna, 
suché/dry, Juraj Zápražny, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Jemne rubínová až tehlovo červená farba. Vôňa sa 
nesie v tónoch slivkového lekváru s jemným vanilkovým 
podtónom. Chuť je veľmi mohutná a šťavnatá no zároveň 
aj zamatovo jemná, s vyzretými ušľachtilými tanínmi a so 
sviežou chuťou upraženej kávy. Toto skvelé gastronomické 
víno sa výborne páruje s väčšinou mäsitých jedál.

35,00 €



0,75 l Frankovka modrá, výber z hrozna, 
suché/dry, Mrva & Stanko, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno má intenzívnu rubínovú farbu. V aróme vína môžeme 
spozorovať tóny vanilky, čierneho bobuľového ovocia 
a korenia. Chuť kopíruje aromatické vnemy, pričom 
je harmonická, jemná, čistá, elegantná a lahodná. 
Odporúčame k prírodným úpravám červeného mäsa, 
najlepšie k steaku zo srnčieho chrbta s demiglasse so 
zeleným korením a kuriatkami, taktiež k tvrdým syrom.

29,00 €

0,75 l Dunaj, výber z hrozna, 
suché/dry, Chateau Rubáň, 
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Atraktívna vôňa borievok, slivkového perníka a sladkých 
černíc. Chuť je mohutná, plná, korenistá, ovocne šťavnatá 
so zamatovým záverom.

29,00 €

0,75 l Cabernet Sauvignon, výber z hrozna, 
suché/dry, Zámok Pezinok / Janoušek, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Viac vrstevnatá aromatika so širokým spektrom chutí 
je daná jedinečným terroir obce Svodín, kde sa vo vinici 
narodil. Tento slovenský kabernet Vám vo svojej vôni 
ponúka fialkový parfém. Jemný náznak cassisu a čiernych 
malín dotvára šťavnatosť vína, ktorá vychádza z pevných 
a skvelých kyselín. Najmä vďaka nim pôsobí príjemne 
ovocne a sviežo.

28,00 €

0,75 l Alibernet, výber z hrozna, 
suché/dry, Pavelka a syn, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno má nádhernú karmínovo červenú farbu. Vo vôni 
možno nájsť sušené slivky a šťavnaté višne. Chuť je 
šťavnatá, višňová, plná horkej čokolády so zaujímavou 
dochuťou čierneho korenia. V kuchyni je vhodné 
v kombinácii s krvavým argentínskym steakom 
a grilovanou zeleninou a iným tmavým mäsám.

29,00 €



0,75 l 4 Živly Cuvée, neskorý zber, 
suché/dry, Pinot Noir, André, Alibernet, 
Cabernet Sauvignon Karpatská Perla, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Cuvée 4 ŽIVLY vznikli asamblážou štyroch najlepších 
vín ročníka 2011, pričom boli použité odrody Pinot Noir, 
Alibernet, André a Cabernet Sauvignon. Víno má sýtu 
rubínovo -červenú farbu. V ovocnej vôni vynikajú tóny 
čerešní, vanilky, višní a horkej čokolády. V chuti sa spája 
jemná sladkosť, korenistosť a pekné triesloviny. Víno 
vyzrievalo 2 roky vo francúzskych barikoch a bude ďalej 
vyzrievať aj vo fľaši, čo len zvýrazní jeho krásnu zamatovú 
chuť.

37,00 €

0,75 l Secret Cuvée Reserva, akostné značkové, 
suché/dry, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc Víno Tajna, 
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Víno tmavej bordovej farby s fialovo -červeným odtieňom 
a vyššou viskozitou. V nose hlboký buket prezretých 
brusníc, višní a čiernych ríbezlí s rafinovanou notou 
dubového dreva. Mohutná a súčasne harmonická chuť 
je svojou intenzitou vyvážená k vôni. Na pozadí sladkých 
tanínov sú prítomné výrazné stopy malín, moruše 
a čučoriedok. Cuvée s veľkým potenciálom zrenia vo fľaši.

46,00 €

svet červenýcH vín
worLd of red wineS

0,75 l Maurodos Prima Tinta de Toro, suché/dry
Bodegas Maurodos, Toro, Španielsko
Víno hlbokej tmavo -čerešňovej farby s jemným fialovým 
okrajom Ide o kupáž odrôd Tempranillo a Garnacha. 
Dozrievalo 12 mesiacov v amerických a francúzskych 
barikoch, čím získalo peknú štruktúru a predĺženú 
fľašovú zrelosť. Intenzívne ovocné arómy zrelého tmavého 
lesného ovocia sa prelínajú s jemnými tónmi dreva, vanilky 
a sladkého drievka. Koniec je dlhý a perzistentný, typický 
pre vína z oblasti Toro.

26,00 €



0,75 l Pezat Rouge, suché/dry
Chateau Teyssier, Bordeaux, Francúzsko
Víno atramentovej farby s fialkastým odleskom. Jeho vôňa 
je komplexná a koncentrovaná s dominantnými živočíšnymi 
tónmi, ako i tónmi kávy, cédrového dreva a sušených fialiek 
na záver. Chuť vína je plná s prevahou ostružín, borievky, 
ktoré sú harmonicky vyvážené s barikovými tónmi kávy 
a čokolády.

34,00 €

0,75 l Brunello di Montalcino DOCG, suché/dry
La Fiorita, Toscana, Taliansko
Víno pripravené tradičnou metódou typickou pre oblasť 
Montalcino a to je použitie veľkého dubového sudu. 
Tu odroda Sangiovese Grosso zreje 24mesiacov. Víno 
s veľkým predpokladom na dlhodobé zrenie a zároveň 
typickou noblesou. Rubínovo červená farba s granátovými 
okrajmi. Vôňa čerešní a ďalšieho červeného ovocia. Krásne 
triesloviny dávajú vínu plnosť a zároveň ho podržia ešte 
veľa rokov v dobrej kondícií. Chuť je elegantná, ovocná, 
štruktúrovaná s veľmi dlhou dochuťou.

87,00 €

Šumivé víNA / ŠAmpANské
SparkLing wineS / Champagne

0,75 l Prosecco Treviso DOC, Brut
Col Sandago, Treviso, Taliansko
Elegantná a harmonické prosecco. Nájdeme v ňom paletu 
vnemov ako grep, citrón, mandarínky, céder. V chuti 
napríklad zrelé jabĺčko, či žltú dulu. V dochuti je živé, hravé 
a svieže.

19,00 €

0,75 l Prosecco Asolo Superiore DOCG, Extra Dry
Montelvini, Valdobbiadene, Taliansko
Pena tohto Prosecca je jemná a trvalá a v spojení s bledou 
slamovo -žltou farbou už sama indikuje mimoriadnu 
energiu vína. Príjemná a bohatá vôňa. Dominujú v nej 
tóny zrelého žltého jablka a hrušky podfarbené jemnými 
nuansami minerálov. Čistá, krémová a mimoriadne ovocne 
zamatová chuť Vás určite nesklame, je príjemná, krásne 
vybalansovaná s charakteristickou dochuťou.

29,00 €



0,75 l Philipponnat Royale Reserva, Brut
Champagne, Francúzsko
Perfektné spojenie troch typických odrôd na výrobu 
Šampanského – Chardonnay a Pinot Noir. Toto svieže 
a harmonické víno kombinuje jemné tóny briošky, kvetov 
agátu a tónov čerstvého ovocia. Krásne, vyrovnané perlenie 
a dlhá, lahodná dochuť dotvárajú úžasný dojem z vína.

79,00 €

0,75 l Moët & Chandon brut Imperial, Brut
Champagne, Francúzsko
Ľahká, svieža svetlozlatá farba s okúzľujúcou, ale zároveň 
nevtieravou ovocno -kvetinovou arómou citrusu a sušenej 
kytice lúčnych kvetov. Chuť vína je svieža, jemná, perlenie 
stredne intenzívne a dlhé. Príjemný toasting a stredne dlhá 
dochuť. Veľmi solídne víno komerčného charakteru, ktoré 
je vhodné na výnimočné chvíle.

99,00 €

Prírodné sladké vína
naturaLLy Sweet wineS

0,375 l Tokajský výber 3-putňový, 
sladké/sweet, Chateau Grand Bari, 
Tokajská vinohradnícka oblasť
Víno intenzívnej jantárovo -zlatistej farby s iskrivým 
okrajom. Na úvod vône pociťujeme sladkastý nádych 
sušených hrozienok, ktorým sekundujú veľmi lahodné 
stopy pražených orieškov s páleným karamelom. Chuť 
vína je hladká a veľmi noblesná, ako prvé pociťujeme opäť 
tóny pražených orieškov s karamelom doplnené o medové 
plásty. Kyselina sa vo víne prejavuje v závere a pretrváva 
i v dlhej dochuti. Ideálne sa hodí k sladkým čokoládovým 
dezertom ako aj na záver menu ako sladká bodka.

39,00 €

0,5 l Devín, hrozienkový výber, 
sladké/sweet, Karpatská Perla, Šenkvice, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno zlatožltej farby, ktorého vôňa pripomína púpavový 
med, sušené tropické ovocie a ušľachtilú botrytídu. Plná 
a bohatá ovocná chuť. Zrenie v sude doplnilo chuťový vnem 
o eleganciu. Prírodný zvyškový cukor spolu s harmonickou 
kyselinou tvoria delikátne dezertné víno.

34,00 €





Ponuku vín garantujeme do vyčerpania zásob.
Hotel si vyhradzuje právo na prípadnú úpravu prívlastkov a ročníkov. 

Ceny sú uvedené s dph a účtované v mene Euro. 
Vínna lístok je platný od 1. 6. 2021. Ceny kalkuloval: Michal Mazalán, F&B Manager

Wines are offered subject to availability. 
Hotel reservs the rights to make any changes in vintages. All prices are in Euro and including 20 % VAT. Prices were 

calculated on 1/6/2021 by Michal Mazalán F&B Manager

Zoznam alergénov:  
1. Obilniny, 2. Kôrovce, 3. Vajcia, 4. Ryby, 5. Arašidy, 6. Sójové zrná, 7. Mlieko, 8. Orechy, 9. Zeler, 

10. Horčica, 11. Sezam, 12. Oxid siričitý, 13.Vlčí bôb, 14. Mäkkýše, 15 Paradajky
List of allergens:  

1. Cereals 2. Crustaceans, 3. Eggs, 4. Fish, 5. Peanuts, 6. Soya beans, 7. Milk, 8. Nuts , 9. Celery, 10. Mustard, 11. 
Sesame, 12. Sulphur dioxide, 13. Lupins, 14. Molluscs, 15 Tomatoes

Ceny kalkuloval / Prices calculated by Michal Mazalán, F&B Manager
Zmluvné ceny. Cenník platný od 1. 6. 2021 / Contractual prices. The price list is valid from 1/6/2021.

Hmotnosť mäsa je uvedená v surovom stave. / Meat is weighed before cooking.

Neodporúča sa, aby tepelne nespracované mäso a vajcia konzumovali deti, tehotné ženy, dojčiace ženy 
a osoby s oslabenou imunitou. / Meat and eggs are not recommended for children, pregnant women, 

breast-feeding women and immunodeficient people 
if not heat-treated.


