
ŠUMIVÉ VÍNA 

 

Hacaj sekt, Cuvée brut 

 
 

18 €   14 € 
Základné “cuvée” bolo pripravené ručným lisovaním celých strapcov 

hrozna odrôd Rizling rýnsky, Rizling vlašský a Veltlínske zelené. Vďaka 

vyzrievaniu vo fľašiach má typický kvasinkovo-biskvitový buket s ovocnou 

sviežosťou. 

 

  

Hacaj Rosé, Svätovavrinecké extra dry 23 €   19 € 

Základné víno bolo vyrobené z hrozna Svätovavrinecké/kabinet, vyzrievalo 

10 mesiacov vo fľašiach. V chuti i aróme dominuje svieža zmes lesných 

plodov a svojou okúzľujúcou farbou ulahodí i oku. 

 

  

Mrva&Stanko, Cuvée Brut 23 €   19 € 

Ročník 2013 tvorí 70% Pinot Noir a 30% Chardonnay. Sekt je svetlej, 

zlatistej farby s jemným okrovým odtieňom. Suchá ovocná a minerálna 

chuť je podporená tónmi zeleného jablka. Komplexná štruktúra s pevným 

a dlhým záverom nám prináša príjemný zážitok. 

 

  

Adami Prosecco Superiore, DOCG 23 €   19 € 

Víno bolo vyrobené metódou druhotného kvasenia v tanku. Má svetložltú 

farbu a veľmi jemné perlenie. Buket je svieži s náznakom zelených jabĺk, 

broskýň a agátového kvetu. Chuť je delikátna, bohatá s dlhou 

perzistenciou. 

 

  

Prosecco Treviso, DOC 11 €    7 € 

Šumivé víno vyrobené prírodnou metódou kvasenia Charmat. Hrozno je 

pestované v benátskej oblasti v meste Treviso. Víno má svetlú, slamovo 

žltú farbu a typickú ovocnú sviežu vôňu a chuť. 

 

  



CHAMPAGNE, FRANCE 

  

Pierre Gimmonet & Fils, Brut Chardonnay, 2009 49 €   43 € 

Toto krásne Champagne z oblasti Cuis je čisté, so sviežim buketom a 

orechovými tónmi. V chuti hlboké, veľmi elegantné, bohato štruktúrované 

na chuti s jemnými medovými tónmi. Toto je klasický štýl Champagne od 

Pierre Gimmonet s väčšou intenzitou a štruktúrou ako neročníkové cuvée. 

 

  

Aurelien Suenen C+C Grand Cru Blanc De Blancs 76 €   65 € 

Champagne Suenen je butikové vinárstvo s ročnou produkciou okolo 

22.000 fl. Toto Champagne pochádza v viníc Grand Cru Cramant+Chouilly 

v oboch prípadoch sa jedná o špičkové polohy pre Chardonnay. Ide o 

veľmi charizmatické a suché Champagne s dosážnym likérom s obsahom 

cukru iba  2gr/liter. Z tohoto Champagne bolo vyrobených 5668 fliaš. 

 

  

Moët & Chandon Brut Impérial 59 €   51 € 

Brut Impérial je typickým príkladom štýlu Moët & Chandon. Vyjadruje 

bohatstvo a rozmanitosť pôdy, z ktorej hrozno vína vyrastá a zostáva 

konzistentné po celé roky. Je to harmonická skladba vytvorená z 3 odrôd: 

Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. Má jemný vinný buket s 

nádychom limetky a kvetu vínnej révy. 

 

  

  



BIELE VÍNA 

 

Rizling rýnsky 

Chateau Belá, suché, výber z hrozna 26 €   22 € 

Svetložltá farba je typická pre tento rizling, v ktorého vôni je aj lipový kvet 

a med doplnený o citrusy. V chuti môžete nájsť grapefruit a iné tropické 

ovocie, medové plásty a živú kyselinku, ktorá dodáva tomuto vínku 

dlhovekosť. 

 

  

Chowaniec&Krajčírovič, suché, neskorý zber 15 €   11 € 

Rizling rýnsky je víno kráľov s nemeckým pôvodom. Má sviežu arómu s 

ľahkými tónmi lipového kvetu. V chuti nájdeme citrusové ovocie a zrelú  

vinohradnícku  broskyňu doplnenú o orieškové a medové tóny. 

 

  

Karpatská Perla, Varieto, suché, výber z hrozna 19 €   15 € 

Víno má žltozelený farebný odtieň. Priazeň polohy odzrkadľuje živý 

minerálny buket s odrodovou vôňou lipového kvetu. Chuť sprevádzajú 

citrusové tóny a plná šťavnatá koncovka. 

 

  

Žitavské vinice, polosuché, akostné víno 26 €   22 € 

Krásne a intenzívne víno s typickým prejavom kvalitného rizlingu. Farba 

je žiarivá a lákavá. Vôňa je veľmi bohatá, ovocná s dominanciou ananásu 

a dule s jemným citrusovým lemom. Chuť je elegantná a plná, zároveň 

minerálna v znamení zrelej kyselinky. 

 

  

Mosel, Deutschland,  Markus Molitor, Riesling Graacher 

Domprobst, polosuché, kabinet 

24 €   19 € 

Vyvážené víno s nízkym obsahom alkoholu len 11,5% a jemnou ovocnou 

chuťou po bielych broskyniach, egrešoch a ananáse s dlhotrvajúcim 

minerálnym záverom. 

 

 

 

 



Mosel, Deutschland,  Markus Molitor, Riesling Wehlener 

Klostenberg, suché, kabinet 

24 €   19 € 

Víno je svetlozelenkavej farby, stredne plné a kompaktné so sviežou 

kyselinkou na záver. Bridlicová pôda s vysokým obsahom železa dodáva 

vínu mineralitu a ovocnosť. 

 

  

Rheingau, Deutschland – Josef Leitz  Riesling Eins Zwei 

Dry, suché 

17 €   13 € 

Vo vôni prevláda jablko s náznakom marhule a jemný lipový kvet. Chuť je 

sprevádzaná zrelou ovocnou kyselinou, ktorá dáva vínu silný základ. 

 

  

Rheingau, Deutschland - Josef Leitz Riesling Kirchenpfad, 

polosuché, kabinet 

19 €   15 € 

Víno sa vyznačuje jemnou vôňou ovocia a náznakom hrozienok a malín. 

Vôňe sú kopírované v chuti s podtónmi jemných kvasinkových kalov 

a chlebovinky. Celková chuť je šťavnatá a osviežujúca. 

 

 

Skovajsa, suché, neskorý zber 16 €   12 € 

Víno žltozelenej farby s intenzívne ovocno – kvetinovou arómou. Sviežu 

chuť s príjemnou kyselinkou zvýrazňuje lipovo – broskyňový tón 

s kvapkou limetky. Víno si pobudlo aj na jemných kvasničných kaloch 

a získalo krásnu plnosť a jemný tón biskvitu. 

 

  

Château Topoľčianky, sladké, slamové víno 23 €   17 € 

Jasne zlatá farba s iskrou. Príjemná vôňa pripomína vanilkový lusk 

a lipové kvety. Chuť je harmonická a sladká, medovo-ovocná s dozvukom 

škorice. Hrozno v plnej zrelosti je ručne zbierané a ponechané na sušenie 

v klimaticky kontrolovaných podmienkach počas obdobia troch mesiacov. 

 

  

 



Rizling vlašský 

Mrva&Stanko, suché, neskorý zber 16 €   13 € 

Víno výraznej žltozelenej farby s lahodnou ovocnou vôňou, najmä hrušiek, 

obohatenou o delikátnu korenistosť a maslovo arašidové vnemy. Chuť 

vína je minerálna, pevná, zemitá s výraznou šťavnatosťou. 

 

  

Vinárstvo Berta, polosuché, akostné víno 16 €   13 € 

Víno iskrivej zlatožltej farby s viacvrstvovým aromatickým prejavom zrelej 

hrušky, sladkých byliniek s medovo-korenistým doznievaním. Chuť pôsobí 

vážne s perfektne integrovaným zvyškovým cukrom, štruktúrovanými 

kyselinkami a ovocno-minerálnou dochuťou. 

 

  

Zápražný, suché, výber z hrozna 15 €   12 € 

Víno má elegantnú žltozelenú farbu. Vôňa viničového kvetu je mohutne 

doplnená grepovou a pomelovou arómou. Chuť je výrazne citrusová, 

svieža s marhuľovo-melónovým dojazdom. 

 

  

Šimonovič, suché, neskorý zber 15 €   12 € 

Vyvážene pôsobiace víno s jemnou, decentnou ovocno-kvetinovou 

arómou. Chuť je plná, šťavnatá a celkovo víno pôsobí minerálnym 

dojmom. Rizling vlašský, čo poteší dnes a prekvapí aj za pár rokov. 

 

  

Movino, suché, neskorý zber 17 €   14 € 

Víno má svetlozelenú farbu, vo vôni prevládajú tóny po citrusovom ovocí, 

egreši a zelených jablkách, v pozadí cítime rozkvitnú lipu. V chuti je víno 

plné, extraktívne a popritom príjemne svieže s dlhou dochuťou. 

 

  

Tramín červený 

Château Topoľčianky, polosuché, kabinet, 0,5l 13 €     9 € 

Farba tohto vína sa vyznačuje jasnožltou až zlatistou iskrou. Buket sa nesie 

v kvetinovo-hrozienkových tónoch s výraznou vôňou čajových ruží. V chuti 

je elegantné, plné a príjemne medovo podfarbené s korenistým 

dozvukom. 

 



Chowaniec&Krajčírovič, suché, výber z hrozna 15 €   11 € 

Vôňa bielej ruže, muškátu, liči a medovo-korenistá chuť vytvárajú 

charakter tohto vína. Telo skvele dopĺňa jemný zvyškový cukor. 

 

  

Sauvignon Blanc 

Fundus Regius, sladké, hrozienkový výber, 0,5l 17 €   13 € 

Skvostné víno svetlej žltozelenej farby s komplexnou vôňou exotického 

ovocia, hrušiek a žltého melóna. Charakterizuje ho sladká chuť zrelého 

ananásu s jemnými tónmi limetkových šupiek. Vynikajúce aj ako aperitív. 

 

  

Repa Winery, Sauvignon Vulcanic, suché, akostné 18 €   14 € 

Toto „teroirové“ víno, sa urodilo na vulkanickej pôde konkrétne v Čajkove 

pod Štiavnickými vrchmi. Bylinná vôňa sa na začiatku prelína s tónmi 

egrešu a zelenej vinohradníckej broskyne. V koncovke je dominantný 

minerálny prejav, ktorý bude intenzívnejší po dlhšom zrení vo fľaši. Chuť 

je veľmi svieža s pikantnou kyselinou a príjemnou sviežou dochuťou. 

 

  

Pivnica Radošina, suché, neskorý zber 15 €   11 € 

Víno má nezameniteľnú vôňu bazového kvetu. Chuť je citrusovo -

broskyňová, podfarbená hravou kyselinkou s jemne mandľovou dochuťou. 

 

  

Vins Winery, suché, akostné víno 17 €   13 € 

Víno svetlej farby žltozeleného odtieňa, vôňa má bylinkovo - trávový 

charakter doplnený ovocné tóny zrelého egreša a citrusov. Chuť je 

podporená šťavnatou kyselinkou v dochuti s vnemom po červených 

ríbezliach. 

 

  

Kasnyik, suché, akostné víno 18 €   14 € 

Jemne zlatavá farba vína. Vôňa zaujme svojou nenásilnosťou 

a jemnosťou. Biele ovocie s dominanciou broskyne je doplnené 

herbálnymi dotykmi a nuansami koreňa. V ústach je guľaté s peknou 

štruktúrou a šťavnatosťou. Poctivý, vyrovnaný, slovenský Sauvignon. 

 

  



Alto Adige, Italia, Cantina Tramin, suché 19 €   15 € 

Jemné biele víno, ľahko aromatické, zelenožltej farby. Vôňa je intenzívne 

kvetinová, v pozadí čierna baza s miernou chuťou papriky a zelených 

egrešov. 

 

  

Marlborough, N. Z.,  Babich, suché 19 €   15 € 

Buket je zmesou tropického ovocia, citrusovej trávy s tónmi pižma. Chuť 

je svieža a živá, začína červenými ríbezľami, egrešmi, maracujou a v 

závere dominujúcou žihľavou. 

 

  

Marlborough, N. Z.,  Babich - Black Label, suché           23 €   19 € 

Víno odhaľuje širokú paletu vôní a chutí. Vôňa je zmesou citrusového 

ovocia, “lemon grass” a tónmi pižma. Chuť je svieža a živá, prechádza od 

červených ríbezlí a egrešov ku maracuji a v závere k žihľave. 

 

  

Marlborough, N. Z.  Villa Maria - Private Bin, suché 19 €   15 € 

Nádherná iskrivá, žltozelená farba. Vôňa je svieža, intenzívne aromatická, 

špargľová. Florálne tóny pretrvávajú vo vôni po čerstvo pokosenej tráve. 

Kyseliny sú vo víne citeľné, ale nevtieravé. Chuť je komplexne svieža, 

zaguľatená najmä v tónoch špargle a listoch čiernej ríbezle. 

 

  

Marlborough, N. Z. Villa Maria, Wairau valley -  Reserva, 

suché 

25 €   21 € 

Víno peknej zelenožltej farby. Vôňa je intenzívna, s tropickou stopou 

maracuje, žltého grapefruitu a zrelej broskyne s jemným trávovým 

zábleskom. Chuť vína je mladá a výrazne svieža s jemnou mineralitou a 

výborným telom. 

 

 

Vina Montes, Chile, suché 15 €   11 € 

Intenzívne, čerstvé, ľahké a živé víno svetlo-žltej farby s minerálnym 

vplyvom pobrežia, s náznakom zelených fazuliek a zemitých kameňov. Má 

arómu tropického ovocia, pomarančov s tónmi limetky. V chuti je plné, 

minerálne, vyvážené s jemnou zemitou dochuťou. 

 

 



Chardonnay 

Bourgogne, suché 26 €   22 € 

Víno je svetlozelenej farby s iskrivým žltozeleným odtieňom. Disponuje 

výraznejšou ovocnou arómou. Jemná medová vôňa pripomína kvietky 

agátu, ale tiež môžeme nájsť banánové, orieškové a jemné maslové tóny. 

Príjemné kyselinky, pripomínajúce limetky sú v chuti doplnené kvetinovo-

ovocnými tónmi. Prekvapí aj jemnou vanilkovou chuťou. 

 

  

Vinárstvo Berta, suché, akostné víno 20 €   16 € 

Víno iskrivej zlatožltej farby s intenzívnou arómou tropického ovocia v 

podobe ananásu a manga. Púpavový med, pražené lieskovce a štipka 

minerálnej stopy dotvárajú túto komplexnú vôňu. Chuť je štruktúrovaná a 

viacvrstvová so šťavnatými kyselinami. Chuťový zážitok je ukončený v 

tónoch žltého melónu s jemnými minerálmi. 

 

  

Mavín, Pezinok, suché, výber z hrozna         15 €   11 € 

Víno má zlatozelenkavý odtieň farby. V aróme vína môžeme spozorovať 

orieškové tóny podporené krémovosťou a žltým prezretým ovocím. Tieto 

sa odrážajú aj v chuti, ktorá je elegantná, priestranná a harmonická. 

 

  

Mrva&Stanko, suché, výber z hrozna         19 €   15 € 

Víno žltej farby jemnejšieho odtieňa s decentnou vôňou tropického ovocia, 

najmä manga a pomaranča a tiež vôňou arašidových orieškov a včelích 

plástov. Chuť vína je delikátna, prepletená sviežimi kyselinkami s dlhou 

ovocnou dochuťou. 

 

  

Skovajsa, suché, neskorý zber 14 €   10 € 

Víno je žltozelenej farby. Vo vôni dominuje agátový kvet a oriešky. Chuť 

vína je sviežo ovocná, kopíruje vôňu. Dominantné sú hruškové tóny s 

jemným orieškovým nádychom. 

 

 

 

 

 



Alpha Montes, Chile, suché        23 €   19 € 

Víno má krásny ovocný charakter s tónmi banánov, ananásu a tropického 

ovocia s príjemnými dotykmi dubových sudov. Má plnú chuť a nádherný 

záver s maslovou dochuťou. 

 

  

J.P.Benoit Droin – Chablis, France, suché 25 €   20 € 

Rodina Droin má viac ako 500 ročnú tradíciu a je považovaná ako jedných 

z lídrov kvality v Chablis. Pevné, stredne plné Chardonnay s krásnymi 

citrusovými kyselinami s minerálnym záverom. 

 

 

Rulandské šedé 

Chowaniec&Krajčírovič, suché, neskorý zber 14 €   10 € 

Vynikajúca francúzska odroda s vôňou lúčnych kvetov, medových plástov 

a hrušiek. V chuti je víno jemne ovocné s medovými tónmi a štipkou 

orientálneho korenia. Harmonické kyselinky sa zrením dopĺňajú chuťou 

chlebovinky. 

 

  

Mrva&Stanko, suché, neskorý zber       18 €   14 € 

Víno je žltej farby zlatistého odtieňa s príťažlivou vôňou tropického ovocia, 

najmä liči a zrelých ringlôt. V chuti je víno bohato medovo - ovocné, najmä 

zrelej marhule a tiež s ovocno - pikantnou dochuťou. 

 

  

Vins Winery, suché, neskorý zber       18 €   14 € 

Víno má typickú zlatožltú farbu sýtejšieho odtieňa. Vo vôni dominujú tóny 

sladkej hrušky s tropickým ovocím, podporené jemne korenistým tónom. 

Harmonická chuť má ovocný charakter s príjemne šťavnatým záverom. 

 

  

Zápražný, suché, výber z hrozna 17 €   13 € 

Víno  zlatistej farby s intenzívnou arómou žltého melónu, lieskových 

orieškov a kvetového medu. Chuť je presiaknutá šťavnatými broskyňami 

a kandizovaným ovocím. Prijemný záver vína dotvára chuť práve 

upečeného chleba. 

 

  



Repa Winery, polosladké, akostné víno 29 €   23 € 

Ušľachtilosť a noblesa tohto „Pinotu“ sa prejaví hneď pri prvom nádychu, 

kde ucítite vôňu zrelého žltého melónu, ananásu, liči, grapefruitovej kôry  

a medu. V druhej vrstve vôní sa objaví aj jemne korenistá stopa doplnená 

o arómou lieskových orieškov s krémovo-biskvitovým  tónom. Chuť je 

plná a harmonická s príjemným zvyškovým cukrom a sviežou kyselinou. 

 

  

Devín 

Mavín, suché, výber z hrozna 18 €   14 € 

Farba vína je žltozelenkavá. Vôňa je intenzívna a širokospektrálna, pričom 

v nej môžeme spozorovať čajové lístky, harmanček, žlté ovocie, muškát i 

jemnú korenistosť. Chuť je dlhá, harmonická, plná pikantnosti a 

šťavnatosti. 

 

  

Vins Winery, suché, výber z hrozna 21 €   16 € 

Víno má sýtu zlatožltú farbu, expresívna vôňa má muškátovo - korenistý 

charakter, doplnený o tóny prezretého citrusového ovocia a sušených 

hrozienok. Chuť je šťavnatá, výrazne odrodová a korenistá s 

dlhotrvajúcim pocitom v ústach.  

 

  

Pálava 

Mrva&Stanko, polosladké, výber z hrozna 18 €   14 € 

Víno zelenožltej farby s podmanivou vôňou, najmä tónov hrušky a dužín 

liči, lemovanou medovo - korenistými vnemami. Chuť vína je ovocná so 

sladkosťou zrelého tropického ovocia a hrušiek, podporená harmonickými 

kyselinami a jemnou korenitosťou s príjemnou medovou dochuťou. 

 

  

Karpatská Perla, sladké, slamové víno, 0,375l 29 €   26 € 

Sladký poklad jantárovo-zlatistej farby. Bol lisovaný pri cukornatosti 

48ºNM. Vysoký zvyšok prírodného cukru zapôsobí v pohári svojou 

viskozitou. V bohatej aróme vás očaria tóny karamelizovaného ovocia 

a kandizovaných citrusov. Plná a sladká chuť je podporená ovocnou 

kyselinkou. 

 



Pinot Blanc 

Karpatská Perla, Varieto, suché, neskorý zber         17 €   13 € 

Víno zo šenkvického honu Grefty má iskrivú zelenožltú farbu a sviežu vôňu 

záhradného ovocia s tónmi zeleného jablka a hrušky. Chuť je výrazne 

citrusová so sviežimi kyselinkami. 

 

  

Vins Winery, suché, neskorý zber 14 €   10 € 

Víno má žltozelenkavú farbu, vôňa má odrodový charakter, kde prevládajú 

kvetinovo - ovocné tóny, v závere s mladou chlebovinkou. Harmonická 

chuť je jemne pikantná, má minerálny charakter a dochuť je podporená 

jemným zvyškovým cukrom. 

 

  

Šimonovič, suché, výber z hrozna 15 €   12 € 

Víno má jemnú žltkastú farbu. Komplexná vôňa v ktorej sa prelínajú tóny 

zrelého kôstkového ovocia a sladkého korenia je podfarbená pôsobivou 

mineralitou. Víno pôsobí v chuti sviežo s pikantnou kyselinkou. 

 

  

Müller Thurgau 

Karpatská Perla, JAGNET, suché 13 €     9 € 

Víno svetlej žltozelenej farby s iskrou do zlata, plnšej vône s tónmi 

citrusového ovocia a šťavnatej, ovocno-korenistej chuti. Svieža dochuť je 

podporená jemnou kyselinkou.  

 

  

Mavín, suché, kabinet 14 €   10 € 

Farba vína je žltá so zeleným odleskom. Aróma je intenzívna, priestranná 

a veľmi ľúbivá. Môžeme v nej spozorovať muškátový kvet, broskyňu, tóny 

tropického ovocia, egrešu a grepu. Chuť vína kopíruje jeho aromatické 

vnemy, pričom je svieža, šťavnatá, zamatovo mäkká s náznakom 

krémovosti. 

 

  

 

 

 

 

 

 



Vins Winery, suché, akostné   12 €    9 € 

Víno jemnej zelenkavožltej farby. V intenzívnej vôni môžeme objaviť tóny 

citrusového ovocia a muškátu. Chuť je ovocná, jemne korenistá, v závere 

s príjemnou šťavnatou kyselinkou. 

 

  

Veltlín zelený 

Mrva&Stanko, suché, akostné   13 €     9 € 

Víno zelenožltej farby s jemnou ovocnou vôňou zeleného ovocia a lúčnych 

kvetov. Chuť vína je lahodne ovocná s jemnými kyselinkami a 

odrodovými, horkastými, mandľovými tónmi.  

 

 

Žitavské vinice, suché, akostné   

 

 25 €   21 € 

Ukážkový Veltlín zelený. Krémová vôňa mandlí v kombinácií s tropickým 

ovocím vyzýva k ochutnaniu. Víno plnej a harmonickej chuti, ktorá je 

doplnená o vyzretú kyselinku. Dochuť je dlhá a hladká.  

 

 

Wachau, Austria,  Rudi Pichler,  Federspiel, suché       22 €   18 € 

Žiadne sofistikované víno, iba čisté potešenie, takto charakterizuje svoj 

Veltliner R.Pichler. Víno je krásne prevoňané a vďaka svojej mineralite 

jemne pikantné. Ľahučké, chutné a hlavne nie nudné.  

 

  

Wachau, Austria,  Pichler-Krützler, Frauengarten, suché    25 €   21 € 

Svetlá zelenožltá farba, lahodná vôňa zelených jabĺčok, citrusu a lúčnych 

kvetov. Na podnebí hravé s kompaktnou štruktúrou, v chuti kôstkové 

ovocie so živými kyselinkami. 

 

 

Muškát 

Karpatská Perla, JAGNET, Muškát moravský, suché 13 €     9 € 

Víno jemnej zelenožltej farby s ovocno - kvetinovým buketom, v ktorom 

dominuje vôňa muškátového orieška, mandarínky a citrusových plodov. 

Charakteristická korenistosť a svieža ovocná chuť s jemným zvyškovým 

cukrom robia toto víno ideálne na pitie. 

 

  



Mrva&Stanko,  Muškát žltý, polosuché, výber z hrozna 17 €   13 € 

Živý, zelenkavožltý farebný odtieň vína, po ňom očarujúca harmonická 

vôňa kvetov divokej ruže, medu, lúčnych kvetov a korenia sú esenciou, 

ktorá naplno vyjadruje filozofiu moderného spracovania hrozna 

populárnej aromatickej odrody. Muškátová ovocná chuť je v rovnováhe s 

vôňou. Na záver ju dopĺňa pikantná šťavnatá kyselinka. 

 

 

Pouilly Fumé 

Loire, France, Alphonse Mellot, suché   26 €   22 € 

Toto víno je jasnej zlatožltej farby s jemnými zelenými tónmi. Očarí nás 

zmesou kvetinových a ovocných vôní, špeciálne bieleho ovocia. V chuti je 

živý až chamtivý a veľmi osviežujúci. 

 

  

Klaret 

Mavín, Cabernet Sauvignon Blanc, suché, neskorý zber   17 €   13 € 

Víno má reduktívny ružový tón nažltlého charakteru. Aróma vína je 

intenzívna, obsahuje broskyne, egreše, žihľavu. Chuť vína kopíruje 

aromatické vnemy, pričom je šťavnatá, s tónmi pikantnej kyselinky 

v závere.  

 

Domin&Kušický, Rulandské modré – biele, suché, výber 

z hrozna, bio víno 

 

 

 

 

 

  14 €   11 € 

Je to veľmi stará odroda, ktorá má modrofialové až modrošedé bobule s 

jemnou šupkou a dužinou bez zafarbenia. Biele víno vyrobené z červenej 

odrody je plné ovocných chutí a mladej sviežosti ako dôsledok autorovej 

vinárskej praxe v Champagne. Obohatí nielen náročného konzumenta o 

nové dojmy vo vôni a chuti ale svojou tajuplnosťou osloví každého, kto 

ho ochutná. 

 

 

 

 

 

 



Cuvée 

Šimonovič, Štampoch, suché 15 €   12 € 

Cuvée z 12 bielych odrôd z približne 80 ročného vinohradu. Je 

pomenované podľa modranskej vinice Štampoch. Viaceré odrody v tomto 

vinohrade už patria k takmer zabudnutým, napríklad Chrupka biela, 

Veltlínske červenobiele a pod. So známejších odrôd je to hlavne Tramín 

červený a Rulandské šedé. Vo vôni je výrazne svieže, v chuti ucítite jemnú 

mineralitu. 

 

 

ROSÉ VÍNA  

Mavín, Cab. Sauv. Rosé, suché, výber z hrozna 16 €   12 € 

Víno je čerešňovo ružovej farby. Aróma je intenzívna, čistá a v harmónii. 

Nesie sa po červených malinách, jogurte, jahodách a citrusovom ovocí, 

pričom v aróme dominuje egreš. Chuť vína je ovocná a takmer dokonale 

kopíruje aromatické vnemy. 

 

  

Skovajsa, Svätovavrinecké Rosé, suché, akostné 14 €   10 € 

Skvelé rosé vhodné aj na slávnostnejšie chvíle, víno jemne ružovej farby. 

V príjemnej ovocnej vôni sa prejavuje výrazne expresívna, atraktívna 

aromatika po bielych ríbezliach, ktorú dotvára aj tón lesného malinčia. 

Chuť je príjemne intenzívna so šťavnatou kyselinkou. 

 

  

Mrva&Stanko,  Cab. Sauv. Rosé, suché, akostné 17 €   13 € 

Iskrivo ružová farba je typickou pre toto víno. Aróma je výrazná po 

sladkom ovocí, najmä lesných jahôd a malín. Chuť vína je šťavnato 

ovocná s jemným ríbezľovo-žihľavovým lemom, ktoré sú v príjemnej 

harmónii. 

 

  

Zápražný, Cab. Sauvignon Rosé, suché, neskorý zber        17 €   13 € 

Vôňa vína je plná lesných malín a jahôd s červeno ríbezľovým záverom. 

Chuť je výrazne svieža s pikantnými kyselinkami a tiež jogurtovo-malinová 

so sladkou jahodovou koncovkou. 

 

  



Rocca di Montegrossi, Italia Rosato, polosuché    19 €   15 € 

Je to atraktívne víno s bronzovým odtieňom a arómou čerstvých jahôd, 

malín a jemnými kvetinovými tónmi, ktoré sú v chuti harmonicky 

vyvážené. V závere cítiť príjemné kyselinky. 

 

  

VÍNO Z ČIERNYCH RÍBEZLÍ 

Pereg, Modra, Víno z čiernych ríbezlí, sladké 14 €   10 € 

Ríbezľové víno vyrobené výlučne z čiernych kultivarov ríbezlí, plné 

antioxidantov mikroelementov a vitamínov z tohto čierneho bobuľového 

ovocia. S intenzívnou ríbezľovo podmanivou vôňou, rubínovo červenou 

farbou, príjemnými kyselinkami, ktoré sú vyvážené so zvyškovým cukrom, 

vytvára harmóniu zmyselných chutí s pozitívnym vplyvom na zdravie. 

 

  

Pereg, Modra, Rubinus, rosé, polosladké 14 €   10 € 

Rubinus - rosé z čiernych ríbezlí má tmavšiu ružovú farbu s príjemnou a 

výraznou ríbezľovou vôňou po tomto čiernom bobuľovom ovocí. V chuti 

je  extraktívne, výrazne ovocné, pritom svieže a ľahké. Nižší zbytkový 

cukor jemne dohladzuje hravé kyselinky. 

 

  

Pereg, Modra, Cuvée Čierny Pereg, sladké 15 €   11 € 

Cuveé s intenzívnou rubínovo-červenou farbou, s podmanivou vôňou 

plnou ríbezľových tónov a čiernych bobúľ Arónie. Chuť je ovocná, so 

zvodne dováženou harmóniou prírodných kyselín, s vnemom príjemného 

zbytkového cukru, ktorý spolu s vysokým obsahom bukétnych a 

extraktívnych látok vytvára výnimočne dlhý chuťový vnem. Je plné 

prírodných antioxidantov zabraňujúcich starnutiu buniek, polyfenolov 

znižujúcich riziko kôrnatenia tepien a látok, ktoré priaznivo vplývajú na 

hladinu cholesterolu. 

 

  

 



ČERVENÉ VÍNA 

  

Alibernet 

Chowaniec&Krajčírovič, suché, výber z hrozna 15 €   11 € 

Víno je karmínovo červenej farby pripomínajúce prezreté čierne višne. V 

dlhej a plnej chuti nájdeme tóny horkej čokolády, tmavej lesnej 

bobuľoviny a príjemne triesloviny. 

 

  

Karpatská Perla, Varieto, suché, výber z hrozna  23 €   19 € 

Hustý tmavočervený až tmavofialový odtieň vína pripomína farbu  sušenej 

slivky. Vo veľmi intenzívnej vôni nájdeme tóny čiernej ríbezle, černice a 

drobné bobuľové ovocie. Robustná a rafinovaná chuť je obohatená 

štruktúrovanými tanínmi. Víno vyzrievalo 14 mesiacov vo francúzskych 

dubových sudoch a ďalším pobytom vo veľkom sude sa umocnil jeho zrecí 

potenciál. 

 

  

Zápražný, Barrique, suché, výber z hrozna 21 €   16 € 

Na pohľad nepriehľadná „tinta“, v aróme tóny grafitu, fialiek 

a nedozretých makovíc. Opulentná chuť je pretkaná šťavnatosťou 

kôstkovín, čiernych ríbezlí a horkou čokoládou. Po nadýchnutí v pohári 

víno mení svoj šat, stáva sa zamatovým a hebkým. 

 

  

Cabernet Sauvignon 

Mrva&Stanko, suché, výber z hrozna 18 €   14 € 

Víno rubínovo granátovej farby tmavého odtieňa s výraznou ovocnou 

vôňou s dominanciou čiernych ríbezlí a grafitu, podporená odrodovou 

korenistosťou. Chuť vína je koncentrovaná s tónmi čiernych ríbezlí, 

podporená výbornou štruktúrou kyselín a tanínov. 

 

  

Rariga, suché, výber z hrozna  19 €   15 € 

Víno je jemne zamatovej arómy a príjemnej trpkosti. Môžete v ňom 

postrehnúť chuť a vôňu čiernych ríbezlí, černíc a sušených sliviek.  Zrením 

jeho kvalita narastá. 

 



Domin&Kušický, Barrique, suché, bio víno   27 €   21 € 

Na severnú vinohradnícku oblasť je toto víno grandióznym červeným pre 

veľké udalosti a sviatky. Víno dozrievalo v sudoch Bordeaux a ležalo s 

každotýždenným dolievaním 18 mesiacov na dube. Víno je nafľašované 

bez filtrácie v 4. roku. Je to víno s chráneným označením pôvodu 

najvyššej kvality zo slovenských apelácií. 

 

  

Movino, suché, výber z hrozna   16 €   12 € 

Víno zapôsobí tmavorubínovou farbou. Šesť mesiacov ležania 

v barikových sudoch ho obohatilo o jemnú vanilku a tabak. Vôňa je 

ovocná, pripomína čučoriedky alebo černice. Chuť je zamatová, príjemne 

tanínová s prevahou sliviek. 

 

  

Carmenere 

De Martino, Chile, Legado Reserva, suché  19 €   15 € 

Víno tmavočervenej farby s fialovým nádychom, intenzívnej vône 

červeného bobuľového ovocia a čierneho korenia. Chuť je plná a 

harmonická, kde ovocné tóny striedajú tabakové a  korenisté so živou 

kyselinkou. Dochuť je nádherne dlhá. Víno zrelo 16 mesiacov vo 

francúzskych barikových sudoch. 

 

  

Frankovka modrá 

Karpatská Perla, Varieto, suché, výber z hrozna       19 €   15 € 

Víno rubínovej farby s expresívnou vôňou a chuťou. Vôňa je ovocno-

korenistá s tónmi škorice, červeného bobuľového ovocia, sušenej slivky a 

čokolády. V chuti je vyvážené, jemne korenisté. 

 

  

Repa Winery, suché, akostné víno 17 €   13 € 

Jasne granátovo červená farba s fialkovým nádychom sú predzvesťou 

sviežosti a ľahkosti tejto frankovky. Intenzívna vôňa červeného 

bobuľového ovocia si vás získa pri prvom nádychu. Chuť je svieža, iskrivo 

pikantná s príjemnou, ovocne šťavnatou dochuťou. 

 

  
 



Strekov 1075, Údolie Márie, suché  26 €   22 € 

Typicky strekovská Frankovka zrejúca v starých dubových sudoch. Vyniká 

vláknitou štruktúrou a decentnou korenitosťou. Do popredia vystupujú 

machovo - rašelinové tóny, hravá ovocnosť či nuansy zmrznutých šípok. 

Kyselinka ponesie víno v nasledujúcich rokoch, počas ktorých bude víno 

postupne vyzrievať, harmonizovať sa a vyhladzovať. 

 

  

Mrva&Stanko, suché, výber z hrozna 19 €   15 € 

Víno tmavočervenej farby bordového odtieňa s intenzívnou vôňou, hlavne 

červeného bobuľového ovocia, s pôsobivou zemitou korenitosťou a 

jemným škoricovým lemom. Chuť vína je noblesnou kombináciou 

hlbokých ovocných a korenistých tónov s príjemnými trieslovinami a dlhou 

šťavnatou dochuťou. 

 

  

Malbec 

Mascota Vineyards - Santa Ana, Argentina, suché        19 €   15 € 

Tento komplexný Malbec dozrieval 15 mesiacov v amerických a 

francúzskych dubových sudoch. Jeho expresívna vôňa je plná zrelého, 

tmavého bobuľového ovocia, vanilky a domáceho džemu s jemným 

dotykom škorice. Chuť kopíruje vôňu a dopĺňa ju o horké kakao. Je to 

elegantné víno s dlho pretrvávajúcou dochuťou. 

 

  

Merlot 

De Martino, Chile, Estate Line, suché  16 €   12 € 

Nádherné tóny šťavnatého ovocia nájdeme v chuti aj vôni tohoto 

komplexného vína. Čierne ríbezle a černice s ľahkým nádychom korenia 

sú dominantnými tónmi tohto skvelého vína. Víno zrelo 9 mesiacov vo 

francúzskych dubových sudoch a bolo vyrobené s BIO certifikátom. 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Repa Winery, Petit Merle, suché         25 €   21 € 

Sýta farba a opojná vôňa čierneho bobuľového ovocia oslovia hneď na 

začiatku. Po ďalšom nádychu vystupujú vône marmelády a kandizovaného 

ovocia doplneného arómou sladkého drievka a čokolády. Všetky tieto tóny 

sa prenášajú aj v harmonickej chuti. Tento merlot zrel 15 mesiacov vo 

veľkom 2000 litrovom sude a následne 6 mesiacov vo fľašiach, čo len 

umocňuje jeho zrelosť. 

 

  

Pinot Noir 

Mrva&Stanko, suché, výber z hrozna    19 €   15 € 

Víno svetločervenej farby s impozantnou vôňou ovocnej zamatovosti, 

najmä ostružiny, černice, maliny a moruše. Nájdeme v ňom aj tóny 

kôstkového ovocia, čierneho korenia a zvodnú ovocnú sladkosť. V chuti je 

príťažlivo komplexne ovocné s pôsobivými trieslovinami a dlhou 

dochuťou. 

 

  

Repa Winery, suché, výber z hrozna 25 €   21 € 

Ušľachtilosť a noblesa tohto vína je badateľná hneď na začiatku, nakoľko 

vyzrievalo 12 mesiacov v 400l barikových sudoch. V opojnej vôni možno 

nájsť prezreté čerešne a slivky doplnené o arómu kávy a mliečnej 

čokolády a tiež orientálneho korenia a kadidla. V chuti sa prejaví mäkkosť 

a šťavnatosť s tanínovu dochuťou karamelu a mliečnej čokolády. Farba 

je jemne červená s tehlovým nádychom. 

 

  

Robert Mondavi, California, suché 23 €   19 € 

Meno Mondavi je synonymom  vinárstva v USA a jeho vína sa každoročne 

umiestňujú na popredných miestach hodnotených vín. Víno je sýtej 

rubínovej farby s jemným fialkovým lemom. Aróma lupienkov ruží, fialiek 

a čerešní sa príjemne snúbi s vanilkovo-škoricovými tónmi. Tie sa nám 

objavujú aj v chuti, ktoré svojou bohatosťou pripomínajú džem z tmavého 

bobuľového ovocia. Chuťové vnemy sú v zamatovej harmónii s príjemným 

ovocným záverom. 

 

 

 

 



Svätovavrinecké 

Skovajsa, suché, výber z hrozna    14 €   10 € 

Víno má tmavočervenú farbu, vo vôni dominuje kôstkové ovocie, najmä 

aróma slivky, ktorá plynule prechádza aj do chute vína. Tá je ovocná a 

plná sviežosti. 

 

  

Vins Winery, Barrique, suché 28 €   21 € 

Víno má hlbokú, granátovo-fialovú farbu. V mohutnej vyzretej vôni 

môžeme objaviť ovocné tóny prezretých sliviek a čiernych malín, v jednej 

harmónii s vôňou dubového dreva a praženej kávy. V plnej, zamatovo 

ovocnej chuti, dominujú mäkké taníny v dochuti po horkej čokoláde. Víno 

vyzrievalo 10 mesiacov v barikových sudoch. 

 

 

Dunaj 

Chowaniec&Krajčírovič, suché, neskorý zber             16 €   12 € 

Dunaj je slovenský kríženec Muscatu Bouchet a Oporta, ktoré boli 

následne krížené so Svätovavrincom. Pripomína vína južanského typu. Je 

tmavočervenej farby, plné a harmonické. Zrením vo fľaši získava na 

elegancii a vyniká ušľachtilými čokoládovými tónmi. 

 

  

Zápražný, suché, výber z hrozna 18 €   14 € 

Víno je sýtej, tmavočervenej farby. Vo vôni nás napĺňa arómou lesného 

bobuľového ovocia a horkej čokolády. Chuť je plná, ovocná, dobre 

štruktúrované a elegantné. 

 

  

Cuvée 

Chowaniec&Krajčírovič, Cabernet-Merlot barrique, suché          19 €   15 € 

Víno vzniklo kupážou vín Cabernet Sauvignon a Merlot a zrelo 12 mesiacov 

v barikových sudoch. Je intenzívnej farby, harmonické, s vôňou po 

zadymenom kôstkovom ovocí. Chuť je plná, mäkká a harmonická. 

 

  

  
 



Domin&Kušický, Dominus, suché, bio víno 23 €   17 € 

Cuvée vyrobené z odrôd Hron, Cabernet Sauvignon a Rulandské modré. 

Charakter tohto vína vyniká tmavou rubínovo - karmínovou farbou, vo 

vôni a chuti exotika, zrejme po novošľachtencovi Hron, ktorý má rodičov 

z najjužnejšej oblasti Francúzska. Víno pôsobí mäkko, ovocne 

a zamatovo. 

 

  

Marche, Italia, Montepulciano / Sangiovese, Il Conte Villa  

Prandore, suché 

19 €   15 € 

Farba je intenzívna a živá, výrazná a atraktívna. Na nose je silné a jasné 

s výraznou vôňou sušenej červenej kôry, ríbezlí a malín. V chuti mierna 

trieslovina a plno ovocia. 

 

  

Zweigeltrebe 

Kasnyik, suché, akostné 20 €   15 € 

Hrozno bolo zbierané z 37 ročného vinohradu. Stredne tmavá rubínovo 

červená farba s fialovým lemom. Svieža ovocná vôňa s dominanciou 

zrelých višní. Stredne plné telo s príkladnou šťavnatosťou, jemnými 

trieslovinami. Víno zrelo 8 mesiacov v dubových sudoch na sedimente. 

 

Nebiollo 

Piemonte, Italia,  Produttori del Barbaresco, suché 23 €   19 € 

Lákavé vône kvietkov ruží, malín, jahôd a jemných korenín sa harmonicky 

prelínajú aj v chuti do krásnej ovocnosti. Víno zrelo 6 mesiacov vo veľkých 

dubových sudoch. Má skvele zapracovaný tanín a svoju neodškriepiteľnú 

eleganciu. 

 

 

Pinotage 

Stellenbosch, South Africa, suché 19 €   15 € 

Úžasná tmavočervená farba s vôňou zrelého sladkého ovocia, z ktorého 

po chvíli jasne vystupujú malinové a slivkové tóny. Tie sa v chuti 

zintenzívňujú a koncentrujú do charakteru sušeného ovocia. 

 

  



  

Primitivo 

Puglia, Italia, Primitivo di Manduria, suché  23 €   19 € 

Intenzívna rubínová farba s fialkovým nádychom. Víno má bohatý buket 

zrelých čerešní, sliviek, čokolády a vanilky, ktorých pestrosť pocítime v 

ústach už pri prvom dúšku. Všetky tóny sa zlievajú v príjemnej harmónii 

a dlhom zamatovom závere. 

 

  

Sangiovese 

Donello, Il Conte Villa Prandone, suché  17 €   13€ 

Víno je sýtej rubínovej farby s elegantným buketom, v ktorom sa nám 

príjemne miešajú vône tmavého bobuľového ovocia, fialky a sladkého 

drievka. Tieto vône sú kopírované aj v chuti, kde sú doplnené o jemné 

krémovo-čokoládové tóny, ktoré sú v krásnej a dlhej harmónii.  

 

  

Rocca Di Montegrossi – Chianti Classico, Italy, suché  28 €   21€ 

Dokonalé Chianti Classico z obľúbeného vinárstva Rocca di Montegrossi. 

Po naliatí začne odhaľovať svoju opojnú vôňu šťavnatého tmavého 

ovocia, v chuti prekvapí mineralita a taníny, ktoré doplnia vyváženú chuť 

tohto naozaj komplexného Chianti Classico, ktoré sa skladá 90% 

Sangiovesse, 5% Canaiolo, 5% Colorino. Víno zrelo 13 mesiacov v novom 

francúzskom dube. 

 

  

 



Rum 

 0,04 l 

Zacapa Centenário 23 yo / 40%                                                             4,90 € 

Rumy Zacapa Centenario sú v Guatemale vyrábané destiláciou z 

fermentovaného panenského sirupu cukrovej trstiny. Zrejú systémom 

“solera” v nadmorskej výške 2333 m.n.m v sudoch z bieleho dubu, v 

ktorých zrel predtým bourbon, sherry Pedro Ximenez, ale tiež portské, 

koňak alebo tokajské víno. 

 

  

Plantation Barbados XO 20 yo / 40%                                                 5,90 € 

Plantation Rum Barbados Extra Old 20th Anniversary zreje v dubových 

sudoch na Barbadose a potom svoje zrenie ukončí vo Francúzsku v malých 

francúzskych dubových sudoch. Jeho chuť je mierne sladká a kvetinová s 

nádychom sušeného ovocia, vanilky, medu a orechov. 

 

  

El Dorado 12 yo / 40%                                                                            3,90 € 

El Dorado, 12 ročný, veľmi jemný rum z Guayany je veľmi kladne 

hodnotený. Má vôňu korenia, citrusov, cukrovej trstiny, medu a 

karameliek. Chuť je ľahko dubová s pikantnými tónmi korenia 

prechádzajúca do jemnej sladkosti medu, ktorá je perfektne vyvážená. 

 

  

Whiskey 

 0,04 l 

Bourbon Whiskey Woodford Reserve Distiller's Select 

43,2%                                                 

3,90 € 

Jedná sa o bourbon vysokej kvality. Woodford Reserve je revolučná 

paliareň, založená v roku 1812. Farba nápoja je zlato jantárová. Vôňa 

sladká s náznakom vanilky a medu. Chuť pestrá s citrusovými tónmi, 

korením a kvetmi. Dochuť je dlhá a jemne korenistá. Čaro jeho chuti 

spočíva v sudoch, tzv. medových bareloch, jedná sa o veľmi „komplexný“ 

bourbon. 

 

  

  



Whiskey Glenfiddich 12 YO 40%                                                                            2,90 € 

Veľmi obľúbená, čistá sladová, škótska whisky. Zreje najmenej 12 rokov 

v dubových sudoch. Whisky má delikátnu chuť s tónmi hrušky a náznakom 

rašeliny. Firma Glenfiddich je jednou z mála, ktorá svoje produkty plní 

priamo na mieste. Jej produkty sú dostupné vo viac ako 200 krajinách 

sveta. 

 

  

Cognac 

 0,04 l 

Cognac Hardy X.O. Rare Decanter 40% 6,90 € 

Hardy X.O. Rare je tradičná kolekcia kráľovských Hardy koňakov. 

Hodvábna textúra so svojou úžasnou podstatou X.O. koňaku sa vyrovná 

len jeho neuveriteľne dlhej chuti. Farba je jantárovo-purpurová, vo vôni 

cítime čerstvé okvetné lístky ruže. Je dobre známy kvalitou a tradičnými 

výrobnými metódami, odovzdávanými z generácie na generáciu. 

 

  

Cognac Hennessy V.S.O.P. 40%                                                                            5,90 € 

Hennessy V.S.O.P. symbolizuje okrúhlosť a sofistikovanosť. 

Charakterizuje ho hladkosť a hlbokosť s nádychom medu a korenia. 

Hennessy Privilege V.S.O.P. je dokonalou zmesou 60-tich rôznych brandy 

vybraných zo štyroch najlepších oblastí Champagne regiónov. Popíjal ho 

aj kráľ Karol IV. anglický, ktorý bol výborným znalcom koňaku. Hennessy  

je v súčasnosti najväčším producentom koňaku na svete. 

 

 

Gin 

 0,04 l 

Gin Bombay Sapphire 40% 2,50 € 

Výnimočnosť tohto nápoja, ktorý sa vyrába podľa pôvodnej receptúry z 

roku 1761 spočíva v použití prvotriednych škótskych obilnín a 10 bylinných 

prímesí, ktoré sa pridávajú k pôvodnej chuti borievky a dodávajú nápoju 

nezameniteľný charakter. Má atraktívnu a veľmi jemnú chuť, čo je 

výsledkom unikátneho spôsobu výroby. 

 



Chuťovky k vínu 

Syrový tanier  

Kombinácia troch druhov syra a Kalamata olív alebo hrozna.  

200g /alergény 7/ 

5,90 € 

Mäsový tanier  

Prosciutto, talianska saláma a olivy alebo hrozno. 

200g /alergény 7/ 

5,90 € 

Mix tanier  

Kombinácia syrov, salám, olív alebo hrozna.   

200g /alergény 7/   

5,90 € 

 

 

 

 Alergény 

1. obilniny obsahujúce lepok ( t.j. pšenica, raž, jačmeň, ovos, špalda, kamut alebo ich hybridy a výrobky 

z nich 

2. kôrovce a výrobky z nich 

3. vajcia a výrobky z nich 

4. ryby a výrobky z nich  

5. arašidy a výrobky z nich 

6. sójové zrná a výrobky z nich  

7. mlieko a výrobky z neho, vrátane laktózy  

8. orechy, ktorými sú mandle, lieskové, vlašské, kešu, pekanové, makadamové, queenslandské, para 

orechy, pistácie 

9. zeler a výrobky z neho 

10. horčica a výrobky z nej 

11. sezamové semená a výrobky z nich 

12. oxid siričitý a siričitany v koncentráciách vyšších ako 10 mg/ kg alebo 10mg/l 

13. vlčí bôb a výrobky z neho 

14. mäkkýše a výrobky z nich 

 

Povinnosť označovať prítomnosť alergénov v potravinách vyplýva zo Smernice Európskeho parlamentu    

a Rady 2003/89/ES ako aj zákona NRSR č. 152/ 1995 zb. 

Výskyt príslušného alergénu je vyznačený pri jedlách uvedených v tomto lístku podľa vyššie uvedeného 

zoznamu Výnos č.2319/2007-100 (14 alergénov). 

 



Káva 

Espresso 1,20 € 

Double Espresso 1,80 € 

Cafe Latte 1,80 € 

Cappucino 1,80 € 

Mlieko Maresi 

Med 

0,20 € 

0,20 € 

 

Čaj 

Čaj z čerstvej mäty  

Čaj z čerstvého zázvoru 

1,80 € 

1,80 € 

Čaje podľa ponuky 1,60 € 

 

Nealko nápoje 

Coca Cola 

Tonic 

0,33l 

0,25l 

1,20 € 

1,20 € 

Minerálka Rajec 0,33l 1,20 € 

100% hroznový mušt Bobulo 0,10l 1,00 € 

Džús Relax podľa ponuky 0,25l 1,40 € 

 

Pivo 

Urpiner 12 0,33l 1,00 € 

Urpiner Nealko 0,33l 1,00 € 

Urpiner Radler 0,50l 1,00 € 

 


