HOTEL OLYMPIONIK
230g Kuřecí Supreme
připravený v sous-vide
s rucolou a mrkví
189 Kč
Chicken Supreme prepared in
sous-vide with arugula and carrots
Hähnchen Supreme zubereitet im
Sous-Vide mit Rucola und Karotten

Grilovaný sýr Halloumi
s balsamicovou redukcí
a pomerančem 125 Kč
Grilled Halloumi cheese with
balsamic reduction and orange,
Gegrillter Halloumi-Käse mit
Balsamico-Reduktion und Orange

HOTEL OLYMPIONIK
0,15l Prosecco
59 Kč

Aperolspritz
115 Kč
Domácí limonády:
- malinová
- okurková
- bezinková
- citronáda

75 Kč

JÍDELNÍ LÍSTEK
Předkrmy:
Avokádový tataráček s lososem

149 Kč

Avocado tartar with salmon, Avocadotartar mit Lachs

Grilovaný sýr Halloumi s balsamicovou
redukcí a pomerančem
125 Kč
Grilled Halloumi cheese with balsamic reduction and orange,
Gegrillter Halloumi-Käse mit Balsamico-Reduktion und Orange

100g Hovězí tataráček

210 Kč

Tartarbeefsteak (Product is not heat treated),
(Das Produkt ist nicht wärmebehandelt)

Polévky:
0,33l Kuřecí vývar

59 Kč

Chicken broth, Hühnerbrühe

0,33l Česnečka s krutony,

59 Kč

Garlic soup & roasted bread,Knoblauchsuppe & Bratbrot

0,33l Polévka dle denní nabídky
Soup of the day, Tagessuppe

Masa:
230g Kuřecí Supreme připravený v sous-vide
s rucolou a mrkví
189 Kč
Chicken Supreme prepared in sous-vide with arugula and carrots
Hähnchen Supreme zubereitet im Sous-Vide mit Rucola und Karotten

200g Kuřecí steak s karamelizovanými
cherry rajčátky
185 Kč
Grilled chicken steak with caramelized cherry tomatoes
Gegrilltes Hühnersteak mit karamellisierten Kirschtomaten

150g Pikantní kuřecí směs

175 Kč

Spicy chicken stripes, Pikante Hähnchenstreifen

200g Kachní prso s višňovou omáčkou 249 Kč
Duck breast with cherry sauce, , Entenbrust mit Kirschsauce, h

250g Grilovaná krkovička s máslovými
žampiony
195 Kč
Grilled neck steak with buttered champignons,
Gegrilltes Halssteak mit gebutterten Champignons

Masa:
200g Grilovaná vepřová panenka
v brazilské směsi koření

219 Kč

Grilled pork tenderloin in a Brazilian spice mix
Gegrilltes Schweinefilet in einer brasilianischen
Gewürzmischung

200g Medailonky z vepřové panenky 210 Kč
Pork tenderloin medallions, Medaillons vom Schweinefilet

Biftek z hovězí svíčkové
Beef tenderloin steak, Rinderfiletsteak

200g/399 Kč
300g/550 Kč

Ke grilovaným masům doporučujeme
naše teplé omáčky:
Sýrová/houbová/pepřová
49 Kč
Wir empfehlen es zu gegrilltem Fleisch Unsere Saucen:
Käse / Champignons / Paprikapfeffer
We recommend it for grilled meats our hot sauces:
Cheese / mushroom / pepper pepper

Masa:
Rumpsteak s modrým sýrem a máslovou
chilli omáčkou
200g/359 Kč
300g/489 Kč
Rumpsteak with blue cheese and butter
chili sauce,
Rumpsteak mit Blauschimmelkäse und Butter-Chili-Sauce

150g Pikantní hovězí směs se zeleninou
a kukuřicí
275 Kč
Spicy beef mixture with vegetables and corn
Würzige Rindfleischmischung mit Gemüse und Mais

250g Telecí játra na roštu

165 Kč

Grilled veal liver, Gegrilltes Kalbsleber

Speciality:
200g Steak z lososa s cuketou
a cherry rajčátky
Salmon steak with zucchini and cherry tomatoes
Lachssteak mit Zucchini und Kirschtomaten

335 Kč

Speciality:
200g Hovězí líčka na červeném víně s
kořenovou zeleninou, bramborové pyré

225 Kč

Beef cheeks in red wine with root vegetables and potato purée,
Rindfleischwangen in Rotwein mit Wurzelgemüse und
Kartoffelpüree

200g Hovězí cheeseburger,hranolky,
tatarská omáčka
239 Kč
Beef cheeseburger in, fench fries, tartar sauce,
Cheeseburger vom Rind, Pommes, TartarSauce

Halloumi burger, hranolky,
tatarská omáčka
Halloumi burger, french fries, tartar sauce
Halloumi-Burger, Pommes Frites, Remoulade

239 Kč

Čerstvé těstoviny a Risotta:
150g Čerstvé těstoviny s telecím masem,
zeleninou, a sýrem Grana Padano
269 Kč
Fresh pasta with veal, vegetables, and Grana Padano cheese,
Frische Pasta mit Kalbfleisch, Gemüse und Grana Padano Käse

Čerstvé těstoviny "Carbonara" s pancettou
a sýrem Grana Padano
199 Kč
Fresh pasta "Carbonara" with Pancetta and Grana Padano cheese
Frische Pasta "Carbonara" mit Pancetta und Grana Padano Käse

Krémové houbové risotto se sýrem
Grana Padano
Mushroom risotto with Grana Padano cheese,
Pilzrisotto mit Grana Padano Käse

175 Kč

Saláty:
„Caesar salát“ s křupavou slaninou,
krutony, a sýrem Grana Padano
s kuřecím masem 235 Kč/ bez masa 175 Kč
"Caesar salad" with crispy bacon, croutons, and Grana Padano
cheese with chicken 235 CZK / without meat 175 CZK
"Caesar Salat" mit knusprigem Speck, Croutons und Grana
Padano Käse mit Hühnchen 235 CZK / ohne Fleisch 175 CZK

Salát s červenou řepou, rucolou, dýňovými
semínky a grilovaným hermelínem ochucený
vinaigrettem
185 Kč
Salad with beets, arugula, pumpkin seeds and grilled
camembert flavored with vinaigrette
Salat mit Rüben, Rucola, Kürbiskernen und gegrilltem
Camembert mit Vinaigrette aromatisiert

Zeleninový salát s kuřecími stripsy
a bylinkovým dressingem
235 Kč
Vegetable salad with chicken strips and herb dressing
Gemüsesalat mit Hähnchenstreifen und Kräuterdressing

Šopský salát
Mixsalad with cheese, Gemüsesalat mit Käse

95 Kč

Smažená jídla:
150g Kuřecí nebo vepřový řízek

165 Kč

Fried chicken/pork schnitzel, Panierter Hühner/Schweinschnitzel

150g Savojský vepřový řízek

175 Kč

„Savoy“ schnitzel, Umgekehrtes Porkschnitzel

200g Vídeňský řízek z telecího masa 249 Kč
Wiener schnitzel of veal, Wiener Schnitzel vom Kalb

Smažený sýr

155 Kč

Fried cheese, Panierter Käse,

Přílohy:
Hranolky/French Fries

59 Kč

Americké bambory/Wedges

59 Kč

Mačkané brambory s máslem

59 Kč

Mashed potatoes with butter

59 Kč

Vařené brambory

59 Kč

Dušená rýže/Steamed rice,

59 Kč

Přílohy:
Farmářské brambory/Farm potatoes

79 Kč

Grilovaná zelenina/Grilled vegetables 109 Kč
Tatarská omáčka, Kečup

40 Kč

Mayonnaise,Tartar Sauce, Ketchup
Termobox

Dezerty:

Domácí jablečný závin s tvarohem a
švestkami

15 Kč

69 Kč

Homemade apple pie with curd cheese and plums,
Hausgemachte Apfelstrudel mit Quark und Pflaumen

Palačinka s Nutellou a šlehačkou

69 Kč

Pancake with Nutella and whipped cream,
Pfannkuchen mit Nutelle und Schlagsahne

Palačinka s horkým malinovým přelivem
a šlehačkou
85 Kč
Pancake with hot raspberries and whipped cream,
Pfannkuchen mit heiße Himbeeren und Sahne

Horká vášeň/Hot passion

89 Kč

Zmrzlina/Ice cream

30 Kč

Něco k pivu a vínu:
Topinka s pikantní kuřecí směsí

145 Kč

Toast with chicken spicy meat mixture,
Toast mit Pikante Hühnerfleisch Mischung

Bramboráčky s uzeninou

135 Kč

Potato pancake with smoked sausages,
Kartoffelpuffer mit Wurst

Mandle, kešu,

69 Kč

Almonds, Cashewnuts

Arašídy, chipsy

59 Kč

Peanuts. chips

Informace o obsažených alergenech poskytne obsluha na vyžádání
zákazníka.
Poloviční porce účtujeme za 70% z ceny jídla.
Doba přípravy jídel závisí na obsazenosti restaurace
We charge half a portion for 70% of the price of the meal.
The cooking time depends on the occupancy of the restaurant
Wir berechnen eine halbe Portion für 70% des Essenspreises.
Die Garzeit ist abhängig von der Belegung des Restaurants

HOTEL OLYMPIONIK
SVATBY

NÁPOJOVÝ LÍSTEK
Aperitivy:
0,1l Cinzano Bianco

69 Kč

0,1l Campari Bitter 95 Kč

0,1l Cinzano Rosso

69 Kč

0,04l Royal Oporto

0,1l Cinzano Exra dry 69 Kč

0,25l Aperolspritz

59 Kč
115 Kč

Destiláty:
0,04l Božkov Original

55 Kč

0,04l Sambuca

59Kč

0,04l Slivovice

65 Kč

0,04l Bacardi

65 Kč

0,04l Hruškovice

65 Kč

0,04l Cpt. Morgan

59 Kč

0,04l Gin Beefeater

65 Kč

0,04l Beluga vodka

135 Kč

0,04l Gin Tangueray

79 Kč

0,04l Republica rum 65 Kč

0,04l Fernet stock

55 Kč

0,04l Diplomatico

135 Kč

0,04l Tequila Sierra

69 Kč

0,04l Ron Zacapa

135 Kč

0,04l Amundsen

55 Kč

0,04l Plantation XO 135 Kč

0,04l Finlandia vodka

65 Kč

0,04l Fassbind

135 Kč

Whisky:
0,04l Johnnie Walker 69 Kč

0,04l Tullamore dew

69 Kč

0,04l Jim Beam

69 Kč

0,04l Ballantine´s

69 Kč

0,04l Jack Daniel´s

79 Kč

0,04l Chivas regal

0,04l Jameson

69 Kč

115 Kč

Cognac a Brandy:
0,04l Godet Gastronom 265 Kč
0,04l Godet VS

0,04l Hennessy

119 Kč 0,04l Metaxa*****

135 Kč
69 Kč

Likéry:
0,04l Becherovka

59 Kč 0,04l Baileys

59 Kč

0,04l Jägermeister

65 Kč

0,04l Amareto

55 Kč

0,04l Griotka

55 Kč

0,04l Vaječný likér

55 Kč

0,04l Peprmint. likér

55 Kč

0,04l Malibu

59 Kč

Káva:
Espresso

48 Kč

Cappuccino

55 Kč

Latte

60 Kč

macchiato

Turecká káva (turkish coffee) 48 Kč
Vídeňská káva

60 Kč

Ledová káva

65 Kč

Ledová káva se zmrzlinou

79 Kč

Espresso with cream

Coffee with ice-cream, Kaffee mit Eis

Horké nápoje:
Horká čokoláda
Hot Chocolate, Heisse Schokolade

59 Kč

Svařené víno

69 Kč

Grog

59 Kč

Horká griotka

59 Kč

Čaj do konvičky

55 Kč

Mulled wine, Glühwein

Hot cherry brandy, Heisse Kirshwasser)

Nealkoholické nápoje:
0,25l Pepsi cola

45 Kč

0,33l Mattoni

35 Kč

0,25l Mirinda

45 Kč

0,3l Točená malinovka 27 Kč

0,25l 7UP

45 Kč

0,5l Voda s citronem

0,25l Tonic

45 Kč

0,25l Red Bull

85 Kč

1l Karafa s vodou

59 Kč

0,25l Džus

50 Kč

0,45l Domácí limonáda

75 Kč

0,15l Voda do nápoje

Pivo:
0,3l Gambrinus 10°

36 Kč

0,5l Gambrinus 10°

42 Kč

0,3l Pilsner Urquell 12°

44 Kč

0,5l Pilsner Urquell 12°

50 Kč

0,5l Radegast Birell

45 Kč

35 Kč
15 Kč

VINNÝ LÍSTEK
Bílá vína:
Mělnická oblast - Školní statek Mělník
0,75l

Müller Thurgau (suché)

310 Kč

Müller Thurgau ze Školního statku se vyznačuje světle žlutou, hruškovou barvou
se zlatými odlesky. Ve vůni se lehce objevuje muškát a broskev, V chuti je víno
svěží s tóny manga a angreštu. Víno působí velmi elegantně, kyseliny a zbytkový
cukr jsou v příjemné rovnováze.
Müller Thurgau features a pale yellow, pear color with golden glare. The musk and
peach appear lightly in the aroma, the wine is fresh with tones of mango and
gooseberry. The wine works very elegantly, acids and residual sugar are in a
pleasant balance.

0,75l

Ryzlink rýnský (pozdní sběr-polosladké)

340 Kč

Ryzlink rýnský ze Školního statku Mělník tentokrát ve sladším provedení pro
příznivce vín s vyšším zbytkovým cukrem. Díky příjemné kyselině působí víno
svěžím dojmem. Výborně doplní sladký dezert nebo zralý sýr s modrou plísní.
Riesling rinsky this time in a sweeter version for supporters of wines with higher
residual sugar. Thanks to the pleasant acid, the wine makes a fresh impression. Add
a sweet dessert or ripe cheese with blue mold.

0,75l

Rulandské šedé (pozdní sběr-suché)

350 Kč

Víno zlatožluté barvy je ve vůni neutrální až jemně ovocité, chuť je plná, hebká,
extraktivní, projev kyseliny je utlumený. Rozeznáme citrusové, meruňkové a
vanilkové tóny. Skvěle pasuje ke kořenitějším jídlům nebo těžším úpravám
drůbeže.
The golden-yellow color of the wine is neutral to finely fruity, the flavor is full,
soft, extracts, and the acid is subdued. We can recognize citrus, apricot and vanilla
tones. Ideally suited to more spicy foods or heavier poultry processing.

0,75l

Kerner (pozdní sběr-polosladké)

350 Kč

Kerner pozdní sběr ze Školního statku potěší svou plností. Víno se vyznačuje
žlutozelenou barvou, aroma je výrazně ovocité, v chuti lze rozeznat limetku a
broskev. Výrazný zbytkový cukr doprovází živá kyselinka.
Kerner late harvest will delight in its fullness. The wine is characterized by a
yellow-green color, the aroma is markedly fruity, the lime and the peach can taste.
Significant residual sugar is accompanied by living acid.

0,75l

Sylvánské zelené (pozdní sběr-polosladké)

330 Kč

Barva vína je jiskrná, světle žlutá, ve vůni je víno svěží, jemné, připomíná
limetku a další citrusy. V chuti se nejprve dostaví medové tóny, které střídá
příjemná kyselina a grepové náznaky. Bezvadné víno v kombinaci s vyzrálými
sýry a výraznými pokrmy.
The color of the wine is sparkling, pale yellow, in the aroma the wine is fresh,
delicate, reminiscent of lime and other citrus. Honey is first made of honey, which
alternates with sweet acid and grape hints. Impeccable wine combined with mature
cheeses and distinctive dishes.

Mělnická oblast - Bc. Luděk Vondrák
0,75l

Ryzlink rýnský (polosuché)

340 Kč

Klasický mladý ryzlink světle zlaté barvy. Ve vůni ohromí nasládlá vůně zralých
citronů a letních jablek. V chuti jemně vyvážené s plnou harmonií cukru a
kyselin, které tvoří hlavní složky středně plného těla bez na mělnicku obvyklé
opukové minerality.
Classic young Riesling of light gold color. The aroma is amazed by the sweet aroma
of ripe lemons and summer apples. The taste is finely balanced with full harmony of
sugar and acids, which form the main components of a medium-bodied body without
the usual marl minerality in Mělník.

0,75l

Tramín červený (pozdní sběr-suché)

320 Kč

Víno zlatožluté barvy je ve vůni neutrální až jemně ovocité, chuť je plná, hebká,
s kyselinkou. Skvěle pasuje ke kořenitějším jídlům nebo těžším úpravám
drůbeže.
The golden-yellow wine is neutral to slightly fruity in aroma, the taste is full, soft,
with acidity. It goes well with more spicy dishes or heavier poultry preparations.

LOBKOWICZ Vinařství Mělník
0,75l

Lady Lobkowicz (suché)

295 Kč

Základem tohoto cuvée jsou odrůdy Solaris, Muškát moravský a Müller-Thurgau, což
je poznat jak ve vůni (jemné muškátové aroma), tak v chuti (umírněná kyselinka s
pěknou šťavnatostí a ovocností). Ve víně je zachován mírný zbytkový cukr, pro
zjemnění celkového dojmu.
The basis of this cuvée are the varieties Solaris, Moravian Nutmeg and Müller-Thurgau,
which can be seen both in the aroma (delicate nutmeg aroma) and in the taste (moderate
acidity with nice juiciness and fruitiness). The wine retains a slight residual sugar to
soften the overall impression.

0,75l

Chardonnay (suché)

340 Kč

Tato starobylá odrůda vznikla spontánním zkřížením odrůd Pinot a Gouais blanc.
Podobně jako další Pinoty, ke kterým se řadí, pochází z Burgundska. Vzhledem k
počtu vinařských regionů, kde se Chardonnay úspěšně pěstuje, jde o nejrozšířenější
odrůdu na světě. Toto Chardonnay je kulaté, krémové s jemně ovocně minerální
dochutí.
This ancient variety was created by spontaneous crossing of Pinot and Gouais blanc. Like
the other Pinotas he belongs to, he comes from Burgundy. Due to the number of wine
regions where Chardonnay is successfully grown, it is the most widespread variety in the
world. This Chardonnay is round, creamy with a slightly fruity mineral aftertaste.

0,75l

Saphira (polosuché)

340 Kč

Jde o méně známou, interspecifickou, rezistentní odrůdu, vinice jsou
obhospodařovány v režimu, který se blíží plně ekologickému hospodaření. Barva
vína je intenzivně zlatavá, víno zaujme vysokou viskozitou. Vůně je výrazná,
připomínající exotické ovoce, chuť je plná, extraktivní, i přes mírný zbytkový cukr
harmonická. Víno se snoubí s mořskými plody a výraznou asijskou kuchyní.
It is a lesser-known, interspecific, resistant variety, the vineyards are managed in a
regime that is close to fully organic farming. The color of the wine is intensely golden,
the wine attracts with its high viscosity. The aroma is strong, reminiscent of exotic
fruits, the taste is full, extractive, despite the slight residual sugar harmonious. The wine
combines with seafood and distinctive Asian cuisine.

Červená vína:
Agentina - San Juan
0,75l

Tussock Jumper Malbec (suché)

410 Kč

Tussok Jumper Malbec má příjemnou vůni malin a ostružin s lehkými podtóny
kávy. Chuť je plná čerstvého ovoce, je dobře zaoblená a elegantní. Víno s
pikantní dubovou dochutí, kterou si nejlépe vychutnáte při pokojové teplotě.
Doporučujeme podávat k červenému i bílému masu.
The Tussok Jumper Malbec has a pleasant aroma of raspberry and blackberry with
light overtones of coffee. The palate is full of fresh fruit that is well rounded and
elegant, with a spicy oak finish best served at room temperature. Enjoy with red and
white meat.

Vinařství Cignomoro IGT

0,75l

Primitivo Salento Apulie "PepeNero"(suché)

470 Kč

Rubínově červená barva, velmi intenzívní ve vůní hlavně ovocných tónů švestek,
povidel, lehce dubového dřeva a kouře svíčky. V chuti je plně, bohaté, s tóny třešní,
borůvek, povidel, švestek. Chuť je vyvážená, která zanechává ústa s vyrovnanými
taniny.
Ruby red color, very intense in the aroma mainly of fruit tones of plums, plum jam,
light oak wood and candle smoke. The taste is full, rich, with tones of cherries,
blueberries, plum jam, plums. The taste is balanced, which leaves the mouth with
balanced tannins.

Mělnická oblast - Školní statek Mělník
0,75l Svatovavřinecké (suché)

310 Kč

Barva je intenzivní, s aţ fialovým tónem, vůně naznačuje zralé třešně a skořici. Chuť je komplexní,
příjemně natrpklá, evokující zralé bobulové plody. Skvěle se snoubí s husou nebo kachnou.
The color is intense, with a purple tone, the aroma suggesting ripe cherries and
cinnamon. The taste is a complex, pleasantly refreshing, evocative ripe berry fruit. He
is very much in love with a goose or a duck.

LOBKOWICZ Vinařství Mělník
0,75l

Modrý Portugal (suché)

285 Kč

Jen decentně ovocitá vůně obohacená nádechem kouře. Lehká moderní chuť, kde
je tříslovina jen naznačená, a tak se víno velice dobře pije a neunaví. Delší
svěží dochuť připomíná hořkou čokoládu.
Only a fairly fruity smell enriched with a smoke. A light modern flavor where
tannins are only indicated, so the wine is very well drunk and tired. Longer
freshness reminiscent of bitter chocolate.

0,75l

České zemské LobkowiCZ (suché)

295 Kč

Lascivní divoká vůně ostružin a rozemnutého bezového listu. Chuť plná, v
ostružinově temných, ale harmonických tónech. Doporučujeme ho k sýrům v
kombinaci s ořechy.
The lascivious wild scent of blackberries and the blanched bluish leaf. The taste is
full, in dark black but harmonic tones. We recommend it for cheese in combination
with nuts.

Růžová vína:
Mělnická oblast - Školní statek Mělník
0,75l

Svatovavřinecké rosé (polosladké)

335 Kč

Extraktivní rosé s nízkým obsahem alkoholu a vyšším zbytkovým cukrem. K
ochutnání láká již zářivě lososová barva a aroma jogurtu, jahod a květin. Chuť
je plná, ovocná, připomínající zralé jahody. Skvělé víno pro venkovní letní
posezení, vynikající i se sodou jako vinný střik.
Extractant rosé with low alcohol content and higher residual sugar. The salmon and
aroma of yoghurt, strawberries and flowers are lingering for the tasting. The taste is
full, fruity, reminiscent of ripe strawberries. Great wine for outdoor summer
seating, excellent with soda as a sparkling wine.

Rozlévaná vína:
0,1l

Merlot (suché)

33 Kč

Jde o odrůdu získávající stále více příznivců. Je pro ni typická nasládlá vůně
černých třešní či kompotu z nich. Doplňují je tóny švestek a fíků, ale také kávy
a hořké čokolády.
It is a variety gaining more and more supporters. For it is a typical sweet aroma of
black cherries and stewed them. They are complemented by notes of plums and figs,
as well as coffee and hot chocolate.

0,1l

Sauvignon (suché)

33 Kč

Odrůda pochází z Francie - patrně z regionu Bordeaux nebo z oblastí kolem
Loiry. Soudí se, že vznikla samovolným křížením odrůd Tramín a Chenin Blanc.
Barva bývá u méně vyzrálých vín zelenožlutá, dobře zralé hrozny prozradí sytě
žlutá barva. Škála aromat a chuťových vjemů je velmi široká - od svěžích
travnatých a kopřivových stupňů až po ovocné tóny, které mohou odkazovat ke
grapefruitu, broskvím, černému rybízu, angreštu nebo kiwi.
The variety comes from France - probably from the Bordeaux region or from the
areas around the Loire. It is believed that it was created by spontaneous crossing of
the Tramín and Chenin Blanc varieties. The color is usually greenish-yellow in less
mature wines, well-ripe grapes are revealed by the deep yellow color. The range of
aromas and taste sensations is very wide - from fresh grassy and nettle grades to
fruit tones that can refer to grapefruit, peaches, black currants, gooseberries or
kiwis.

Šampaňské, sekty a prosecco:
Francouzské šampaňské
0,75l

Moët & Chandon - Impérial Brut

1600 Kč

Moet Chandon Imperial Brut je vrcholná kompozice vín různých sběrů, v
proměnlivých poměrech. Vychází ze tří odrůd: Pinot Noir, Chardonnay a Pinot
Meunier.
Moet Chandon is composition of the supreme wines of different directions in varying
proportions. Based on three varieties: Pinot Noir, Chardonnay a Pinot Meunier.

Sekty
0,75l

Bohemia sekt - Demi sec, Brut

300 Kč

Sekt s osvěžující vůní citrusových plodů a vyzrálého manga s lehkým obsahem zbytkového cukru
ve variantě Demi sec.
Sparkling wine with a refreshing aroma of citrus fruits and ripe mango with a light
content of residual sugar in the Demi sec variant.

0,75l

Bohemia Sekt Prestige Brut

460 Kč

Bohemia Sekt Prestige brut je neopakovatelné šumivé víno, vyráběné tradiční
metodou s dobou ležení na kvasinkách 15-18 měsíců. Cuvée vzniklo jedinečnou
kombinací jakostních odrůdových vín z vybraných vinic jižní Moravy. Bohemia
Sekt Prestige brut má unikátní jiskrný vzhled, nezaměnitelnou chuť, příjemnou
zelenkavě zlatavou barvu a jemné dlouhotrvající perlení.
Bohemia Sekt Prestige brut is an unrepeatable sparkling wine produced by the
traditional method with a yeast lying time of 15-18 months. Cuvée was created by a
unique combination of quality grape varieties from selected vineyards in South
Moravia. Bohemia Sekt Prestige Raw has a unique sparkling appearance, an
unmistakable flavor, a pleasant greenish gold color and fine, long-lasting pearls.

0,75l

Bohemia Sekt Prestige Demi sec

460 Kč

Bohemia Sekt Prestige demi sec vzniká tradiční metodou kvašením v lahvi s dobou
ležení na kvasinkách 15-18 měsíců. Cuvée je stvořeno z jedinečné kombinace
jakostních odrůdových vín z vybraných vinic jižní Moravy. Vyniká dlouhotrvajícím
perlením, příjemnou zelenkavě zlatavou barvou, bohatou chutí s dlouho doznívající
perzistencí a harmonickými tóny typickými pro kondici demi sec.
Bohemia Sekt Prestige demi sec is a traditional method of fermentation in a bottle with a
yeast age of 15-18 months. Cuvée is made from a unique combination of quality varieties
of selected vineyards in South Moravia. It is a long-lasting pearl, pleasant greenish-gold
color, rich taste with long-lasting persistence and harmonic tones typical of the
condition of the demi sec.

Prosecco
0,75l

Prosecco, DOC, Extra Dry, Francesco Dissegna

460 Kč

Jemné Prosecco jemně žluté barvy s jemně zelenými odlesky. Vůně je ovodná, plná
zelených jablek a lučních květů. Chuť je pěkně strukturovaná, harmonická a s delší
dochutí.Doporučujeme podávat jako aperitiv či k mořským plodům a lehkým salátům.
Fine Prosecco soft yellow color with soft green reflections, The scent is fruity, full of green
apples and meadow flowers. The taste is nicely structured, harmonious and with a longer
finish. We recommend serving as an aperitif or with seafood and light salads.

0,1ll

Prosecco Treviso DOC

59 Kč

Víno je vyrobeno z bílých odrůd, převážně Glera z kraje Veneto, v okolí města Vicenza.
Barva vína je slámově žlutá se zelenkavými odlesky. Vůně je svěží, lehká, ovocná. Chuť
je svěží a harmonická pobízející k dalšímu doušku.
The wine is made from white varieties, mostly Glera from the Veneto region, around
Vicenza. The color of the wine is straw yellow with greenish reflections. The scent is
fresh, light, fruity. The taste is fresh and harmonious, inviting you to take another
sip..

Děkujeme Vám za návštěvu.

