
 

  



 

 

VINNÝ LÍSTEK – RESTAURACE ZÁMECKÁ RŮŽE 

 

 

 

 

 

Rozlévaná vína 
0,1l Bílé  

 

32 Kč 

0,1l Červené  

 

32 Kč 

 

Jakostní vína bílá 

Sauvignon 320,- / 0,75l 

ŠSVP – Floriánek – polosuché 

Víno se zlatou barvou má bohaté aroma, černého 

rybízu, angreštu a bezového květu. V chuti najdeme 

tropické ovoce s jemným zbytkovým cukrem. 

 

Jakostní vína červená 

Svatovavřinecké 270,- / 0,75l 

ŠSVP - Floriánek – suché 

Víno tmavě červené a temné barvy. Vůně 

s nádechem višní a hořké čokolády. Chuť je plná 

intenzivní s dominující višňovou peckou, příjemně 

harmonická. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přívlastková vína bílá 

Hibernal 430,- / 0,75l 

Vinařství Baloun - polosuché 

Chuť je excelentní s plně ovocnou chutí citrusových 

plodů kombinovanou s tóny zralé broskve.  

Kerner 430,- / 0,75l 

Vinařství Baloun – suché 

Kříženec Trolínské a Ryzlink Rýnský. Krásná 

kombinace ušlechtilosti Ryzlinku a muškátových až 

kořenitých tónů Trolínského.  

Ryzlink rýnský pozdní 
sběr 380,- / 0,75l 

Vinařství Baloun - suché 

Chuť příjemně nasládlá s jemnou kyselinkou. 

Intenzivní ovocné aroma s dominantním prvkem 

lipového medu 

Rulandské bílé pozdní 
sběr 380,- / 0,75l 

Vinařství Baloun - suché 

Excelentní víno z vyzrálých hroznů, dominují 

výrazné tóny tropického ovoce s harmonickým 

poměrem cukrů a kyselin. 

Sylvánské zelené pozdní 
sběr 380,- / 0,75l 

Vinařství Baloun – suché 

Víno má světle zelenou barvu. Jemné květinové 

vůně. V chuti dominuje směs angreštu a citrusů, 

zvláště limetky. S příjemnou kyselinkou a lehkým 

zbytkem cukru. 

Rulandské šedé + 
Chardonnay pozdní sběr 380,- / 0,75l 

Vinařství Sonberk – Stříbrný - suché 

Velice povedené, krásně pitelné cuvée zcelující 

odrůdy Rulandské šedé a Chardonnay. Víno má 

jiskrnou, zlatavě zelenkavou barvu. 

Veltlínské zelené pozdní 
sběr 400,- / 0,75l 

Vinařství Grmolec – suché 

Vyvážené, plné víno s kořenitým až mandlovým 

tónem a příjemnou kyselinkou. 

 

 

 

 



 

Jakostní vína růžová 

Zweigeltrebe rosé 380,- / 0,75l 

Vinařství Baloun – suché 

Víno lehce růžové barvy s oranžovými odlesky. Vůně 

podobná čerstvě natrhaným lístkům jahodníku a 

maliníku. V chuti se harmonicky doplňuje zbytkový 

cukr a pikantní kyselina. 

 

 

 

 

 

 

Přívlastková vína červená 

Cabernet Moravia pozdní sběr 400,- / 0,75l 

Vinařství Grmolec - suché 

Velmi plné, hebké víno s nezaměnitelnou typickou 

vůní i s chutí černého rybízu a ostružin. 

Dornfelder pozdní sběr 450,- / 0,75l 

Vinařství Grmolec - suché 

Plné, mohutné víno s rozmanitou vůní tmavého 

peckovitého ovoce. 

 

 

Prosecco 

Prosecco  420,- / 0,75l 

Itálie 

polosuché 

 


