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CORAVIN
je systém, který umožňuje ochutnat víno tak, že jej vůbec neotevřete. Skrz dutou jehlu, která projde 
korkem, je možné nalít z lahve část jejího obsahu, tento systém vymyslel Američan Greg Lambrecht, 
který se profesně věnuje fyzice, mechanice a inovativnímu výzkumu zdravotnických zařízení.

Patrick Piuze
Chablis Grand Cru Blanchot 2017 Suché 0,1 l 900 Kč
Hrozny pro toto víno pochází z nejjižnější Grand Cru vinice zvané Blanchot, která se nachází na pravém břehu řeky Serein 
a jihovýchodní slunce umožňuje jejím hroznům delší a pomalejší zrání. Vinice Grand Cru představují v Chablis samozřejmě 
to nejlepší, co zde můžete hledat. Toto víno je tak šťavnaté, plné tónů hrušek, voňavých citrusových květů a jemné slanosti 
s dlouhým minerálním závěrem. Víno zrálo v kombinaci velkých dubových sudů a menších zvaných barrique, takže v něm 
naleznete také velmi jemné stopy dubu, vanilky a lehkého toastu.

Xavier Monnot
Volnay Clos des Chenes 1er Cru Suché 0,1 l 780 Kč
Xavier je desátou generací v pořadí, která pěstuje víno ve slavném Côte de Beaune. Jeho vinice sahají od Beaune 1er Cru Cents 
Vignes až po Maranges 1er Cru, jeho terroiry jsou jedny z nejslavnějších v Côte de Beaune. Rodinné vinařské dědictví sahá až 
do roku 1723. Díky pomalému lisování celých hroznů bez narušení bobulí získává světlý čistý mošt bez nežádoucích chutí. Vína 
zrají 12 až 14 měsíců – zaleží samozřejmě na ročníku a apelaci – ve francouzských dubových sudech (z kterých je 20-40% 
nových). U některých ročníků zbavuje červené hrozny stonků. 1er Cru vinice Clos des Chenes je největší premier cru ve Volnay. 
Půda na této vinici má větší podíl vápence a dává tak více minerální víno. Část Xavierovy vinice je stará 85 let a díky tomu dává 
velmi koncentrované hrozny. Víno zraje na sudech barrique po dobu 14 měsíců a 35% sudů je nových. Na nose jsou krásné tóny 
třešní a červeného ovoce. Toto Volnay má typickou hedvábnou chuť a krásný minerální konec.

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. 

Andreola 26° Primo Rive di Col San Martino Valdobbiadene DOCG Extra Brut 850 Kč
Extra suché Prosecco z italského rodinného vinařství Andreola nese nezaměnitelný podpis terroiru Valdobbiadene a typické 
proseccové odrůdy Glera. Jemná slámově žlutá barva a krásně pravidelné perlení potěší na pohled, výrazně ovocné aroma 
broskví, jablek a citrusů.

Bepin de Eto Valdobbiadene DOCG  Brut 930 Kč
Kultovní Prosecco s exkluzivní „bublinkovou“ lahví. Vinařství založil Nicoletto Ceschinem. Výraz Bepin de Eto je přezdívkou 
vnuka zakladatele a zároveň otce současného majitele - Guiseppe Ceschinem. Světlé slámově žluté italské šumivé víno s tóny 
zelené, podmanivě zářivé, s téměř nekonečným perlením těch nejmenších bublinek. kyselinkou v závěru.

Ca´Di Rajo Manzoni Rosa Rosé  Extra Dry 900 Kč
Vinařství Ca‘ di Rajo bylo založeno roku 2005 rodinou Cecchetto. Využívají nejinovativnější vinařské technologie a její moderní 
zařízení umístěny ve fascinujícím historickém kontextu, v panství ve středověké vesnici. Vinařství se zaměřuje jak na výrobu 
šumivých, tak i tichých vín té nejvyšší kvality. Toto moderní vinařství však vychází z hluboké historie vinařské rodiny a ctí tak 
tradiční postupy pěstování i výroby, které vhodně kombinují s moderními prvky.

Corvezzo Shake Me, Rosè, Bio  Cofondo 800 Kč
Růžové frizzante od 100% organicky fungujícího vinařství Corvezzo, které nemusí dělat kompromisy mezi skvělou chutí 
a lehkým svědomím. Po druhotné fermentaci se víno nefi ltruje a tudíž zůstává lehce zakalené – před podáváním následujte 
pokyn na etiketě “Shake Me”, tedy zatřes se mnou. Intenzivní chuť s výraznými tóny rybízu a granátového jablka je podtržená 
vůní akátového medu.

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

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

CHAMPAGNE
Chartogne Taillet
Champagne Cuvée St. Anne  Brut 4100 Kč
Je skvělé potkat mladého muže z nějž tolik září nadšení, zanícení až zapálení pro jeho práci, pro terroir, pro poslání, s jakým 
přistupuje ke svým vínům a přitom někoho tak příjemného a skromného. To je Alexandre Chartogne, který převzal rodinné 
vinařství jako třiadvacetiletý. Jako mnoho ostatních growers začínal u Anselma Selosse a když s ním procházíte se stále 
neopravenými dírami v písčitém podloží po bombách z druhé světové války sklepem, kreslí si na ruku piktogramy hroznů 
a vysvětluje, jak důležitý je poměr ovocnosti a minerality. Dle tohoto poměru se Alexander rozhoduje, jak dlouho a jaké 
množství vína nechá zrát v sudech. Ty nechá dýchat přirozenou atmosféru sklepu, aby víno mohlo přirozeně zrát. Pokud je 
hrozen z větší části minerální a z menší ovocný, pak stačí kratší zrání s sudech. To je cesta Alexandra. Preferuje ve víně mineralitu 
před příliš vysokým ovocným charakterem. Cuvée St. Anne je Champagne, které podtrhuje výjimečnost terroir na kterém je réva 
pěstována. Vysoký podíl Pinotu Noir ze starých keřů a nízký obsah cukru zvýrazní tóny hrušek, mandlí a květin. Na chuti vás 
překvapí krémovost a plnost která přetrvá dlouhou dobu. Výborné jako apertiv a samozřejmě k lehkým rybím pokrmům.

Jerome Prevost „La Closerie“
Champagen Le Béguines  Extra Brut 8200 Kč
Jérôme Prévost je bezesporu jedna z hlavních postav malovinařského světa v Champagne. Je to pilíř odrůdy Meunier, pionýr 
přírodního vinohradnictví a samozřejmě žák a přítel Anselma Selosse. V malém domku ve vesničce Gueux, paradoxně 
usazeném hned přes ulici naproti zámku slavného ikonického vinařství, produkuje Jérôme jen dvě vína: Les Beguines (bílé) 
a Fac-Simile (růžové). Vinifi kace probíhá tohoto výjimečného vína probíhá v dřevěných sudech. Dnes patří mezi ta nejlepší 
a nejvyhledávanější vína mezi Champagne Growers vůbec.  Na nose upoutá vůně citrusů, bílých broskví a tropického ovoce. 
V chuti je víno velmi bohaté a s každou skleničkou budete objevovat nové a nové chuťové zážitky.

TIP!



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 Pozdní sběr Suché 890 Kč
Barva jiskrná a zlatavá se světle žlutými okraji. Vůně tropického ovoce, citrusů a pomela. Chuť je hutná, komplexní a plná. 
Primární ovocnost zralé broskve a meruňky je doplněná tóny exotických plodů. Díky vyrovnanému zbytkovému cukru a živé 
kyselince je víno harmonické, elegantní a dlouhé.

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 Pavel Binder
Sauvignon Pozdní sběr Suché 800 Kč
Oceněno medailí Vinum Juvenale 2016 -zlatá medaile.
Víno je svěží, výrazné grepově-rybízová ovocnost v chuti je cítit lehký nádech broskve a aromatika angreštu či kiwi s pikantní 
kyselinkou v dochuti. Doporučuje k vepřové masu, rybám 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.

Veltlínské zelené Pozdní sběr Suché 830 Kč
30 % kvasilo a zrálo 5 měsíců na akátovém 600l sudu. Tím získává vyšší aromatiku, plnost a nasládlost, i když je to víno suché. 
Doporučujeme k sushi a asijským pokrmům.

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.

Rakousko  
Pichler Krutzler
Gruner Veltliner Durnstein  Suché 1700 Kč
Wachau je špičková oblast a odrůda Gruner Veltliner se zde produkuje v té nejvyšší světové kvalitě. Gruner Veltliner z oblasti 
Wachau je de-facto chápán jako ten nejlepší, jaký si můžete vybrat. Toto víno je vyráběno z hroznů z vinic v okolí městečka 
Dürnstein na břehu Dunaje ve špičkovém vinařství Pichler Krutzler, které je pravidelně hodnoceno jako jedno z 5ti nejlepších 
v oblasti. Mladé keře rostoucí na sedimentech dávají řízný veltlín s výraznou kyselinkou a dlouhým minerálním závěrem.

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.

Van Volxem
Riesling Kabinett Rotschiefer  Polosuché 1950 Kč
Vinařství Van Volxem je kombinace tradičního špičkového domu v kombinaci s velmi moderním inovátorským přístupem 
velkého vizionáře a majitele vinařství pana Romana Niewodniczanského. On je mozkem a řídícím motorem celého projektu, 
miluje věhlasnou oblast Mosel, její tradici a světový věhlas. Ve tohoto vůni dominují tóny broskve, ananasu a maracuje. 
Chuť vína je krásně plná se skvěle vyváženým poměrem kyselinky a vyššího zbytkového cukru. Víno se skvěle hodí k lehce 
pikantnějším či kořenitějším pokrmům a díky nízkému obsahu alkoholu nikdy nestačí jedna lahev.

Francie  
Patrick Piuze
Chablis Terroir de Fyé  Suché 2300 Kč
Patrick Piuze se v tuto chvíli řadí mezi opravdové hvězdy ve Francii. Jeho Chablis je dokonalá ukázka jednotlivých vinic a jejich 
výraz Terroiru. Patrick procestoval vinařství po celém světě, aby nabral zkušenosti. Začal u Olivier Lefl aive, dále La Maison 
Verget a než začal produkovat Chablis pod svou značkou pracoval s Jean-Marc Brocard. Své Chablis produkuje od roku 2008. 
Hrozny odrůdy Chardonnay na toto víno jsou sbírány v okolí vesnice Chablis poblíž 1er vinic a podle toho se jmenuje Terroir de 
Fyé. Patrick používá pro terroirové vína kvašení v nerezových tancích a poté je sceluje v použitých sudech.

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.

TIP!

TIP!

TIP!



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. 

Famille Bréchet  
Domaine des Bosquets Cotes Du Rhone Villages  Suché 1250 Kč
Grenache 80% - Syrah 20%
Ruční sklizeň. Oddělené drcení. Při nízké teplotě macerace a kvašení. Dlouhá fermentace s čerpání a míchání měkké usazeniny. 
Zrání 12 měsíců. Sytě rubínová barva, intenzivní vůně červených a černých plodů, s kořeněnými a květinovými tóny, chutě jsou 
orámovány pěknou tříslovinou. Vše je harmonické, s objemem a dlouhým závěrem velmi úspěšné.

Chateauneuf du Pape Cuvée Val de Dieu Rouge  Suché 4600 Kč
Hrozny: Grenache 60% - 25% Syrah - 15%
Mourvèdre. Jemná vůně červených plodů a dřeva, tóny pepře, skořice a pečení, dokonale se hodí k jehněčímu, hovězímu masu 
a kachně

Chateauneuf Du Pape  Suché 2450 Kč
Hrozny: Grenache 74% - Syrah 26%
Barique 14 měsiců Tmavě rubínová barva, plná a svěží chuť s vůní černého rybízu, malin a kakaa.

La Colline Domaine des Bosquets  Suché 2600 Kč
Špičkové cuvée od Domaine Bosquets – víno tvoří tvrdý Syrah z vápencových skal. Vinice Domaine des Bosquets se rozkládají 
na 26 hektarech v samém srdci apelace Gigondas.

Domaine Olivier Merlin
Bourgogne Rouge 2017  Suché 2100 Kč
Jedná se o krásný a elegantní Pinot Noir z oblasti Bourgogne, což je severní část Francie a jedna z nejlepších a nejprestižnějších 
oblastí pro bílá i červená vína na světě. Vinice kolem města Macon poskytují nádherné polohy pro odrůdu Pinot Noir. Víno je 
lehké a elegantní s ušlechtilou zakulacenou tříslovinou, která bude skvěle doplňovat červená masa a tmavou drůbež. Na nose 
cítíme marmelády z červeného ovoce a černé koření s kůží a tabákem. Chuti pak dominují káva, pepř, eukalyptus a zralé jahody.

Baron Philippe de Rothschild
Mouton Cadet Bordeaux Rouge  Suché 1550 Kč
Suché víno intenzivní rumělkové barvy s mírným karmínovým odstínem, aroma se na začátku otevírá do vůně zralého ovoce, 
při zatočení skleničky vystupuje do popředí vjem ostružin a borůvek s nádechem jemného koření. Úvodní chuťový vjem vína 
je bohatý, dále se rozvíjí do středně plného vína s nádechem skořice a se silným závěrem s dobře zakulacenými taniny. Složení 
odrůd je 83% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon, 7% Cabernet Franc.

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.

TIP!

TIP!


