
Vinná karta
ŠUMIVÁ VÍNA

Terrasso, Vinselekt Michlovský / 0,75 l
Harmonické, lehké a svěží jemně šumivé polosuché víno 

doprovázené příjemnou kyselinou.
325 Kč

Crémant de Vinselekt extra brut Cuvée Quatre / 0,75 l
Sekt je vyroben klasickou metodou kvašením v láhvi po dobu 12 měsíců. 

Výsledné Cuvée Quatre je tvořeno z odrůd Ryzlink vlašský (pikantní kyseliny), 
Veltlínské zelené (nádherná ovocitost). 

Müller Thurgau (rozmanitá květinka) a Zweigeltrebe (vyvážená harmonie). 
Vůně je jemná, květnatě-ovocitá s příjemně osvěžující chutí.

455 Kč

Crémant de Bourgogne Henri Delagrange / 0,75 l
Crémant de Bourgogne je vyráběn klasickou metodou „champenoise“ 

pouze z odrůdy Chardonnay, tedy Blanc de Blancs a je charakterizován jemností,
svěžestí, v chuti s výraznějšími tóny citrusového, tropického ovoce, 

v dochuti najdeme jemně medové náznaky.
665 Kč

Prosecco di Valdobbiadene, Nino Franco Rustico / 0,75 l
Suché, dobře vyzrálé s velice jemnými tóny jablka a bylin. Je vynikajícím aperitivem 
a dobře se snoubí s plody moře, jako jsou calamari a krevety. Rustico je klasickým 

příkladem Prosecca, které rodina Francových kultivuje již čtyři generace.
595 Kč

CHAMPAGNE
Paul Clouet Selection Brut / 0,75 l

Šampaňské z odrůd Pinot Noir (40 %), Chardonnay (30 %).
Citronová barva se zlatavými odlesky, vůně limety, zralého grapefruitu, máty 

a meduňky, příjemné, živé perlení v chuti doplněné ovocností.
1 395 Kč

Moët & Chandom Imperial / 0,75 l
Harmonická směs Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay, kterou můžete pít 

v jakékoliv příležitosti. Je vhodný k předkrmům se sýrovým základem 
a k mořským živočichům.

1 695 Kč

BÍLÁ VÍNA / MORAVA
VINSELEKT MICHLOVSKÝ, RAKVICE

Rinot 2015 / 0,75 l
Vinařská obec Klentnice

Moravské zemské víno z hroznů odrůdy 100 % Rinot vypěstovaných na moravských
vinicích. Nazrálý ryzlinkovo-rulandový buket přechází do plné ovocité 

chuti zavařených rynglí s vanilkovo-peckovou kořenitostí v dochuti.
365 Kč

Tramín červený pozdní sběr 2015, Harmony / 0,75 l
Vinařská obec Perná

Hrozny pochází z regulované sklizně. Nazrálý buket bílých růží, čerstvého karamelu 
a bílé čokolády harmonicky přechází výrazně v jogurtovo ovocité tóny 

s nezpochybnitelným projevem dlouhodobého zrání na jemných kalech 
ve francouzských dubových sudech.

395 Kč

Rulandské bílé výběr z hroznů, 2011, Vinum Palaviense / 0,75 l
Vinařská oblast Perná

Nazrálý buket bílých růží, čerstvého karamelu a bílé čokolády harmonicky přechází 
výrazně v jogurtovo ovocité tóny s nezpochybnitelným projevem dlouhodobého 

zrání na jemných kalech ve francouzských dubových sudech. 
395 Kč

Chardonnay pozdní sběr 2012, Ch. Dowina, barrique / 0,75 l
Vinařská obec Perná

Vůně pálavské luční květeny v buketu doplňují zavařené žluté blumy s výraznou 
korýšovo-jílovitou mineralitou pálavského vápence.

395 Kč

Sylvánské zelené pozdní sběr 2015, Vinum Palaviense / 0,75 l
Vinařská obec Perná

Vůně pálavské luční květeny v buketu doplňují zavařené žluté blumy 
s výraznou korýšovo-jílovitou mineralitou pálavského vápence.

395 Kč

Rulandské šedé pozdní sběr 2015, Vinum Palaviense / 0,75 l
Vinařská obec Nový Přerov

Expresivní projev kandovaných citrusů doprovází dropsové zahradní ovoce 
s příjemným závěrem světlých rozinek a sušených hrušek.

395 Kč

ČERVENÁ VÍNA / MORAVA
VINSELEKT MICHLOVSKÝ, RAKVICE

President Cuvée 2013 / 0,75 l
Víno je láhvováno bez čiření a filtrace. 

Hluboký profil odrůd kabernetového typu s dominantními 
ostružinovo-povidlovými tóny a tóny studeným dýmem sušených švestek 

s čokoládovými hoblinami umocňují v dochuti 
robustní oenotaniny s výraznou stopou sudu z francouzského dubu.

995 Kč

Svatovavřinecké pozdní sběr 2015, Ch. Dowina, nefiltrovaná / 0,75 l
Vinařské obec Zaječí

V buketu se snoubí přezrálé až lehce fermentované višně, zavařené černé třešně, 
doprovázené švestkovými povidly s s jemným čokoládovo-vanilkovým závěrem.

395 Kč

Merlot pozdní sběr, Harmony / 0,75 l
Vinařská obec Zaječí

Víno s elegancí lesního tmavého ovoce s podmanivými tóny perníku v čokoládě 
je doplněna hřejivou plností a jemným taninovým sametem v dochuti.

325 Kč

BÍLÁ VÍNA / FRANCIE
Chateau Calvimont Blanc 2015 / 0,75 l

Graves
Složení vína je 75 % Semillon, 10% Sauvignon, 

10 % Sauvinon Gris a 5 % Muscadelle. Hrozny jsou sbírány ručně a pomalu lisovány. 
Fermentace probíhá v tepelně regulovatelných nerezových tancích.

475 Kč

Chablis AOC 2015 / 0,75 l
Domaine William Févre

Víno je vyrobeno ze 100 % Chardonnay, vypěstovaných v Burgundsku 
v oblasti Chablis. 

Hrozny jsou sklízeny ručně, víno zraje 8 až 10 měsíců 
v nerezových tancích, aby byly zachovány jeho svěží tóny.

895 Kč

RŮŽOVÁ VÍNA / FRANCIE
Cuvée Le Chataignier 2017 rosé / 0,75 l

Domaine de la Citadelle, Cotes du Rhone, Luberon
Vynikající světle růžové víno s fialovými odstíny. 

Intenzivní vůně červených bobulí a citrusových plodů.
Chuť je čerstvá po grapefruitu a malinách. Osvěžující, lehké víno.

475 Kč

ČERVENÁ VÍNA / FRANCIE
Chateau Mondion 2016 / 0,75 l

Bordeaux superieur
Chateau Mondion 2016 je cuvée za tří hlavních odrůd pěstovaných 

v Bordeaux Cabernet Sauvignon tvoří 40 %. Merlot rovněž 40 % 
a zbývajících 20 % tvoří Cabernet Franc. Víno zrálo z 1/3 v dubových sudech, 

které dávají vínu mohutnost a ze 2/3 v tancích, 
aby si uchovalo jemnou ovocnost.

455 Kč

www.hotelkaskada.cz
Všechny ceny jsou uvedeny v českyćh korunách a zahrnují DPH


