
Vinný lístek



ŠUMIVÁ VÍNA
Itálie 

Barone Montalto
Spumante Premiere Cuvée  Brut 810 Kč
Lehké šumivé víno pocházející z regionu Sicilia stojí na odrůdě slavné odrůdě Pinot Grigio. Po lehkém lisování hroznů leží tři 
měsíce na kalech. Kvašení probíhá metodou Charmat. Po lahvování leží další měsíc ve sklepě a teprve poté jde do prodeje. Díky 
vápencovému a vulkanickému podloží má krásné minerální kyselinky. Vyšší obsah cukru a nižší obsah alkoholu děla z tohoto 
vína ideální aperitiv a víno, které můžete pít při jakékoliv příležitosti. Na nose jsou krásně cítit broskve a jablka. 

Francie 
Calvet Celebration  Brut 790 Kč
Odrůda 90% Nogaro 10% Muscat

Calvet Celebration  Brut Rose 790 Kč
Odrůda 90%Valdéze 10% Muscat 

BÍLÁ VÍNA
Česká republika  

Vinařství Volařík
Solaris Výběr z hroznů Suché 770 Kč
Unikátní Solaris nabízí v chuti i vůni šťavnatý červený pomeranč, limetku a žlutý meloun. Víno má velmi plnou, harmonickou 
chuť a kořenitý závěr. Doporučujeme k sladkovodním rybám, drůbeži a těstovinám.

Ryzlink vlašský Pozdní sběr Suché 770 Kč
Exkluzivní vlašák je klenotem z perenské vinice Levá klentnická. Navzdory mladší výsadbě je víno neskutečně minerální, 
kovové až olejovité. Doporučujeme k plodům moře a drůbežímu masu.

Vinařství Naturvini 
Pálava Zemské Polosladké 990 Kč
Hrozny z ekologického vinohradu   Vinice Slunečná, obec Bavory pod Pálavou. Vůně květinová, barva jemně žlutá. Chuť 
květinová a sušeného ovoce. Doporučujeme k vepřovému masu, těstovinám a zeleninovým salátům.

Vinařství Sonberk 
Rulandské šedé a Chardonnay Pozdní sběr Suché 890 Kč
Velice povedené, krásně pitelné cuvée zcelující odrůdy Rulandské šedé (60%) a Chardonnay (40%). Doporučujeme ke kuřecímu 
masu, rybám a smetanovým omáčkám.

Muškát moravský Pozdní sběr Suché 790 Kč
Jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr, suché, vůně zralých meruněk, citrusů a lučních květin, v chuti příjemně osvěžující, 
lehké a šťavnaté, s kořenitým závěrem. Doporučujeme k předkrmům a zeleninovým salátům.

Vinařství Piálek a Jägr
Sauvignon blanc  Polosuché 680 Kč
Krásný ovocný styl sauvignonu doplněný zelenou paprikou. Zaujme svou jemností a v kombinaci s menším zb. cukrem 
a příjemnou  kyselinkou. Doporučujeme k paštikám a krémovým polévkám.

Nové vinařství 
Ryzlink rýnský Pozdní sběr Suché 900 Kč
Vyzrálost hroznů dává vínu plnost, tělo, delikátní aromatické látky, jemnou kořenitost a decentní kyselinu. Doporučujeme 
k tučnějším masitým pokrmům, rybám, bílému masu a sýrům.

Itálie  

Barone Montalto
Pinot Grigio  Suché 710 Kč
Pinot Grigio je synonymem pro výborné lehké dobře pitelné víno z Itálie, toto pochází z jihu z regionu Sicilia. Má slámovou 
barvu se zlatavými odlesky. Vůně je plná citrusů s dotekem zelených bylinek. V chuti je lehká kyselinka která vínu dodává 
strukturu a krásný dlouhý závěr. Nejlépe si ho vychutnáte s mořskými plody, kuřecím masem anebo lehkým asijským curry. 
Servírujte při teplotě 10° C.

Německo  

Ernst Ludwig
Riesling  Suché 530 Kč
Svěží ovocná chuť s pikantní kyselinkou s vůňí citrusových plodů broskve a exotického ovoce. Doporučujeme k lehkým 
pokrmům, rybám a sýrům.

Španělsko  
Torres
Viňa Sol Blanco  Suché 490 Kč
Odrůda Parellada, Garnacha Blanca  Podtitulem tohoto vína je „vždy čerstvé“ - Viña Sol je vínem, jehož styl zůstává stále svěží 
a čerstvý. Nabízí čerstvou vůni s květinovým aroma (pomerančové květy), výraznými ovocnými tóny (jablka) a tóny exotického 
ovoce (liči a banány). Lehká a jemná chuť s delikátní kyselinou a zajímavou délkou.



RŮŽOVÁ VÍNA
Rakousko 

Ingrid Groiss 
Hasenhaide Rosé  Suché 1100 Kč
Odrůdy: Rulandské modré, Zweigeltrebe. Díky kratší maceraci má víno lososovou barvu. Na nose je výrazné aroma jahod 
a třešní. Svěží a hravé, ideální společnost k letnímu posezení. 

ČERVENÁ VÍNA
Česká republika 

Vitis Strážnice
Merlot Barrique Výběr z hroznů  770 Kč
Odrůda pochází z Francie, pravděpodobně z oblasti Bordeaux, kde vznikla jako spontánní kříženec odrůd Cabernet Franc 
a Magdeleine noire des Charentes. Odrůda se pěstuje po celém světě, zejména ve Francii, kde je součástí cuvée s jinými 
odrůdami. Toto víno zrálo deset měsíců v dubových sudech, je tmavě granátové barvy s jemnou vůní přezrálého černého rybízu 
a ostružin. V chuti se objedvují tóny dřeva a čokolády. Víno je vhodné k delšímu ležení v lahvi.

Itálie 

Cantine DE FALCO
Primitivo   Suché 800 Kč
Na pohled je víno hlubokého temně rubínového a téměř neprůhledného odstínu, ve vůni připomíná kompotované peckovité 
ovoce, s dotekem dubu, čokolády, lékořice a exotiky. Má vynikající strukturu, jejíž složky jsou v perfektní harmonii, což dává 
tomuto vínu jedinečnou chuť. 

Francie 
Entrecote Merlot Cabernet Sauvignon  Polosuché 620 Kč
Druh révy  Merlot a Cabernet Sauvignon, má hlubokou barvu, silnou vůňi s tóny zralého ovoce spojené s tóny marme lády 
s praženým aroma mokka kávy a vanilkovým koncem. Doporučuje ke grilovaným červeným masům a sýrům. 

Argentina  

La Mascota 
Malbec  Suché 990 Kč
Intenzivní fi alová barva s rubínovými odstíny , vůně černého ovoce, džemu a vanilky s jemným dotekem lékořice, nasládlá chuť 
s jemnou tříslovinou. Doporučujeme k hovězímu masu, těstovinám a sýrům.

NĚCO K ZAKOUSNUTÍ
Výběr sýrů   250 Kč
Pražené mandle   90 Kč
Miska oliv   60 Kč
Oříšky   70 Kč

K VÍNU DOPORUČUJEME
VODU KRONDORF Krondorf je ručně a šetrně stáčená 

minerální voda, vždy čerstvě stočená pro 
naší restauraci Legenda.

Vyznačuje se dokonale harmonickou chutí, skvěle si rozumí 
s vínem i jídlem. Svěží a jemné sycení s obsahem původního 
CO2 sopečného původu neruší, není agresivní a nevyprchá. 
Vyvážený optimální poměr minerálů Ca+Mg, vysoký podíl 
křemíku v lehce vstřebatelné podobě. Voda nemá žádný 
chuťový defekt, a proto je vysoce oceňována a doporučována 
mnoha sommeliery.


