
Milovníci vína, 
nakoľko túto jar nemôžme zorganizovať obľúbené degustácie vína, 

ktoré sa už roky stali súčasťou Vašich a našich životov, 
prijmite naše pozvanie na Vašu domácu degustáciu vín 

a doplňte si Vaše zásoby o vína z našej širokej ponuky,
dnes od Mirka Duda:

11 vín z produkcie spoločnosti 

.

11,00 €Tramín červený, 2018, 

výber z hrozna,  polosuché, Vinárstvo Miro Dudo
Malokarpatská vinohradnícka oblasť - Modra

0,75 l

11,00 €Devín, 2018,

výber z hrozna, polosuché, Vínárstvo Miro  Dudo
Malokarpatská vinohradnícka oblasť - Modra 

0,75 l

12,00 €0,75 lDunaj,  2017, 

D.S.C., suché, Vinárstvo Miro Dudo 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť - Vištuk

Našu kompletnú vínnu kartu nájdete na našom webe, všetky vína 
so sebou Vám radi nabalíme, prípadne dovezieme spolu s jedlom

Cabernet Sauvignon Rosé, 2018, 

neskorý zber, polosuché,  Vinárstvo Miroslav Dudo

10,00 €0,75 l

Malokarpatská  vinohradnícka oblasť -  Doľany



Milovníci vína, 
nakoľko túto jar nemôžme zorganizovať obľúbené degustácie vína, 

ktoré sa už roky stali súčasťou Vašich a našich životov, 
prijmite naše pozvanie na Vašu domácu degustáciu vín 

a doplňte si Vaše zásoby o vína z našej širokej ponuky,
dnes od Jožka Repu:

11 vín z produkcie spoločnosti 

.

Našu kompletnú vínnu kartu nájdete na našom webe, všetky vína 
so sebou Vám radi nabalíme, prípadne dovezieme spolu s jedlom

Veltliner granit, 2017, 

D.S.C., akostné,  suché,  Repa Winery -  Šenkvice 
Malokarpatská  vinohradnícka oblasť - Pezinok

12,00 € 0,75 l

12,00 €Sauvignon stony, 2017, 

D.S.C., akostné, suché, Repa Winery - Šenkvice  
Nitrianska  vinohradnícka oblasť - Dolné Orešany

0,75 l

12,00 €Sauvignon Blanc, 2018, 

D.S.C., akostné, suché, Repa Winery - Šenkvice  
Nitrianska  vinohradnícka oblasť - Dolné Orešany

0,75 l

Rizling rituál, (Tramín červený x Rizling vlašský) 2018, 

D.S.C., akostné, polosladké, Repa Winery
Stredoslovenská vinohradnícka oblasť - Hontianske Moravce  

15,00 €0,75 l

Svätovavrinecké Rosé, 2018, 

D.S.C., akostné, suché, Repa Winery

12,00 €0,75 l

Malokarpatská  vinohradnícka oblasť - Dubová

Petit Merle Oaked, 2016, 

D.S.C., akostné, suché, Repa Winery
Nitrianska vinohradnícka oblasť - Jasová 

15,00 €0,75 l

Zuzkin Pinot, 2013, 

D.S.C., akostné, suché, Repa Winery  
Nitrianska vinohradnícka oblasť - Čajkov 

29,00 €0,75 l



Milovníci vína, 
nakoľko túto jar nemôžme zorganizovať obľúbené degustácie vína, 

ktoré sa už roky stali súčasťou Vašich a našich životov, 
prijmite naše pozvanie na Vašu domácu degustáciu vín 

a doplňte si Vaše zásoby o vína z našej širokej ponuky,
dnes od Tomáša Sládečka - Víno Velkeer:

.

Našu kompletnú vínnu kartu nájdete na našom webe, všetky vína 
so sebou Vám radi nabalíme, prípadne dovezieme spolu s jedlom

11,00 €Pálava, 2019,

D.S.C., akostné, polosladké, Velkeer
Nitrianska vinohradnícka oblasť - Veľký Kýr - Perešek 

0,75 l

Tri Ruže Rosé, (Fr. modrá x  Cab.  Sauvignon x Dunaj), 2018, 

značkové, akostné, polosuché, Velkeer

11,00 €0,75 l

Nitrianska vinohradnícka oblasť - Veľký Kýr

Dunaj, 2017, 

D.S.C., akostné, suché, Velkeer
Nitrianska vinohradnícka oblasť - Veľký Kýr - Perešek 

12,00 €0,75 l



Milovníci vína, 
nakoľko túto jar nemôžme zorganizovať obľúbené degustácie vína, 

ktoré sa už roky stali súčasťou Vašich a našich životov, 
prijmite naše pozvanie na Vašu domácu degustáciu vín 

a doplňte si Vaše zásoby o vína z našej širokej ponuky,
dnes Chateau Rúbaň:

Našu kompletnú vínnu kartu nájdete na našom webe, všetky vína 
so sebou Vám radi nabalíme, prípadne dovezieme spolu s jedlom

Ladislav Ď rďö

6. novembra 2018

Veltlínske zelené, 2017, 

kabinetné, suché, Chateau Rúbaň 
Južnoslovenská  vinohradnícka oblasť - Dubová

11,00 €0,75 l

11,00 €D'Balance (Devín cib. 80 % x Chardonnay 20 %) 2017 

neskorý zber, polosuché, Chateau Rúbaň 
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Strekov         

0,75 l

15,00 €Mília, (Müller Thurgau x Tramín červený) 2017, 

výber z hrozna,  polosladké, Vinárstvo Chateau Rúbaň
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť 

0,75 l

Cabernet Sauvignon Rosé, 2018, 

neskorý zber, polosuché, Chateau Rúbaň

12,00 €0,75 l

Južnoslovenská  vinohradnícka oblasť - Strekov

Dunaj, 2016, 

výber z hrozna, suché, Chateau Rúbaň
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť - Strekov 

15,00 €0,75 l



Milovníci vína, 
nakoľko túto jar nemôžme zorganizovať obľúbené degustácie vína, 

ktoré sa už roky stali súčasťou Vašich a našich životov, 
prijmite naše pozvanie na Vašu domácu degustáciu vín 

a doplňte si Vaše zásoby o vína z našej širokej ponuky,
dnes Víno Nichta:

Našu kompletnú vínnu kartu nájdete na našom webe, všetky vína 
so sebou Vám radi nabalíme, prípadne dovezieme spolu s jedlom

   9,00 €

   8,00 €

   9,00 €

Muškát moravský 66,  2018,  

D.S.C., akostné, sladké, Nichta 
Nitrianska  vinohradnícka oblasť - Čajkov  

Muškát moravský,  2018,  

D.S.C., akostné, polosuché, Nichta 
Nitrianska  vinohradnícka oblasť - Čajkov  

Chardonnay,  2018,  

D.S.C., akostné, suché, Nichta 
Nitrianska  vinohradnícka oblasť - Čajkov  

0,75 l

0,75 l

0,75 l

13,00 €Tramín červený, 2013,

D.S.C., bobuľový výber, sladké, Nichta
Nitrianska vinohradnicka oblasť - Čajkov

0,5 l
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