VÍNNA KARTA
WINE LIST

VÍNA NA POHÁR / WINES BY GLASS
BIELE VÍNO / WHITE WINE
CHARDONNAY
akostné odrodové / quality wine

0,10 l

1,90 €

Chowaniec & Krajčírovič, suché / dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Sv. Jur, Slovensko / Slovakia

RUŽOVÉ VÍNO / ROSÉ WINE
FRANKOVKA MODRÁ ROSÉ
akostné odrodové / quality wine

0,10 l

1,90 €

Víno Nichta, polosladké / semisweet
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko / Slovakia

ČERVENÉ VÍNO / RED WINE
FRANKOVKA MODRÁ
akostné odrodové / quality wine

0,10 l

1,90 €

Víno Nichta, suché / dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko / Slovakia

ŠUMIVÉ VÍNO / SPARKLING WINE
PROSECCO FRIZZANTE, D. O. C.

Montelvini, polosuché / extra dry
Veneto, Taliansko / Italy

0,10 l

1,90 €

BIELE VÍNA / WHITE WINES
NEUTRÁLNE VÍNA / NEUTRAL WINES
CHARDONNAY
akostné odrodové / quality wine

0,75 l

14,00 €

Chowaniec & Krajčírovič, suché / dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Sv. Jur, Slovensko / Slovakia
Chardonnay sa rozšírilo z Burgundska a dnes patrí celosvetovo medzi
najpopulárnejšie odrody. Víno má jemný buket medu a citrusov. Ovocnú
chuť dopĺňajú orieškové tóny.

VELTLÍNSKE ZELENÉ
akostné odrodové / quality wine

0,75 l

14,00 €

Repa Winery, suché / dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko / Slovakia
Biele víno zlatožltej farby s vôňou tropického a záhradného ovocia. Chuť je stredne
plná, zaguľatená a príjemne korenistá. Veltlínske zelené odporúčame k bielej rybe,
jedlám so smotanovými omáčkami a ľahkým jedlám z kuracieho mäsa.

RIESLING

St. Urbans – Hof, polosuché / semidry
Mosel, Nemecko / Germany

0,75 l

17,00 €

Riesling s delikátnou vôňou plnou čerstvého ovocia, citrusov a kvapky lipového
sirupu. Na jazyku pôsobí uhladene s vyrovnaným pomerom kyselín a zvyškového
cukru. V ústach vás atakuje sušená marhuľa s jedinečným finišom.

RULANDSKÉ ŠEDÉ / PINOT GRIS
výber z hrozna / selection of grapes

0,75 l

18,00 €

Zámocké vinárstvo – Janoušek, suché / dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok, Slovensko / Slovakia
Víno žltej farby zlatistého odtieňa, s príťažlivou ovocnou vôňou tropického ovocia,
najmä liči a vyzretých ringlôt a s lahodnou medovou arómou. V chuti je víno
bohato medovo-ovocné, s ovocnosťou najmä zrelej marhule, s pikantnosťou
a elegantnou ovocno-korenistou dochuťou.

AROMATICKÉ VÍNA / AROMATIC WINES
SAUVIGNON BLANC

Villa Maria, suché / dry
Marlborough, Nový Zéland / New Zealand

0,75 l

18,00 €

Farba vína je sýtejšia, žlto-zelenkavá. Expresívna vôňa nesie črty zrelých
vinohradníckych broskýň, listov čiernej ríbezle a bazového kvetu. Chuť vína je
výrazná, plná šťavnatých egrešov, lístkov sušeného tymianu a plodov čiernych
ríbezlí.

DEVÍN
výber z hrozna / selection of grapes

0,75 l

16,00 €

Karpatská perla, polosuché / semidry,
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko / Slovakia
Novošľachtenec, ktorý má peknú žltozelenú farbu. Buket je odrodovo korenistý,
ovocno-kvetinový s nádychom lúčnych kvetov. V chuti je zmes exotického ovocia
a jemný zvyšok prírodného cukru.

RUŽOVÉ VÍNA / ROSÉ WINES
FRANKOVKA MODRÁ ROSÉ
akostné odrodové / quality wine

0,75 l

14,00 €

Víno Nichta, polosladké / semisweet
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko / Slovakia
Svieža vôňa jahôd a malín v kombinácii s jemnými kyselinkami a sladkou
dochuťou. Vínko s krásnou ružovou farbou.

ČERVENÉ VÍNA / RED WINES
ĽAHKÉ VÍNA / LIGHT BODIED WINES
FRANKOVKA MODRÁ
akostné odrodové / quality wine

0,75 l

14,00 €

Víno Nichta, suché / dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko / Slovakia
Vôňa pripomína drobné lesné ovocie. V chuti objavíte ovocné tóny pripomínajúce
čučoriedky, horkú čokoládu a sušené slivky. Primeraný obsah tanínu a svieže
kyselinky tvoria harmóniu tohto vína.

DUNAJ
akostné odrodové / quality wine

0,75 l

17,00 €

Víno Nichta, suché / dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko / Slovakia
Víno jasnej bordovo-červenej farby s purpurovým viskóznym okrajom zaujme
príťažlivou až koncentrovanou arómou borievok, černíc a kôstkovíc bazy čiernej.
Plnú ovocnú chuť osviežujú tóny višní, čiernych ríbezlí a v dochuti pôsobivé
šťavnaté triesloviny v spojení s plnším ovocným extraktom.

ŤAŽKÉ VÍNA / FULL BODIED WINES
MERLOT
akostné odrodové / quality wine

0,75 l

19,00 €

Martin Pomfy – Mavín, suché / dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok, Slovensko / Slovakia
Víno má rubínovo-fialovú farbu. Aróma vína je v znamení
čučoriedkovo-černicového džemu, v pozadí môžeme spozorovať korenie
a vanilku. Chuť vína je bohatá a plná, pričom dochuť vína predlžuje tanínová
textúra s jemnými kyselinkami. Víno vyzrievalo 16 mesiacov v novom
francúzskom barikovom sude na jemnom sedimente.

ALIBERNET
neskorý zber / late harvest

0,75 l

13,00 €

Chowaniec & Krajčírovič, suché / dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Svätý Jur, Slovensko / Slovakia
Hustý tmavo-červený až tmavo-fialový odtieň pripomína farbu sušenej slivky
a čiernej olivy. Vo veľmi intenzívnej a prenikavej vôni nájdeme tóny čiernej ríbezle,
černice (casis) a drobné bobuľové ovocie. Robustná a rafinovaná chuť je
obohatená dobre štruktúrovanými tanínmi.

PRIMITIVO DI SALENTO

Vigneti del Salento, suché / dry
Puglia, Taliansko / Italy

0,75 l

21,00 €

Intenzívny rubínovo červený vzhľad. Vôňa bobuľového ovocia, ktorú dopĺňa
sušená slivka a orientálne korenie. Hutná, zároveň aj dostatočne svieža chuť
s plným telom a dobrou štruktúrou. Pripomína čučoriedky v horkej čokoláde.
Dochuť je dlhá, tanínová s lieskovo orieškovým záverom.

ŠUMIVÉ VÍNA / SPARKLING WINES
PROSECCO FRIZZANTE, D. O. C.

Montelvini, polosuché / extra dry
Veneto, Taliansko / Italy

0,75 l

13,00 €

Šumivé víno iskrivej svetlej slamovožltej farby s veľmi pekným perlením.
Vôňa je živá, osviežujúca po zelených jablkách, grapefruitu a citrusových plodov.
Chuť je typická, ľahká, ovocno-jablčná s hravou kyselinkou zakončenou dlhou
perzistentnou dochuťou.

CHAMPAGNE IMPERIAL BRUT

Moet & Chandon, suché / brut
Reims, Francúzsko / France

0,75 l

69,00 €

Ľahká, svieža svetlozlatá farba s okúzľujúcou, ale zároveň nevtieravou ovocnokvetinovou arómou citrusu a sušenej kytice lúčnych kvetov. Chuť vína je svieža,
jemná, perlenie stredne intenzívne a dlhé. Príjemný toasting a stredne dlhá
dochuť. Veľmi solídne víno komerčného charakteru, ktoré je vhodné na výnimočné
chvíle.

Pokiaľ patríte k milovníkom dobrého vína, ktorí miernymi dúškami osviežujú svoje telo a dušu, iste sa tiež snažíte preniknúť do krásneho sveta
vín. Nemusíte byť priamo profesionálnym sommeliérom, ale občas nahliadnuť do vinárskeho slovníka a zorientovať sa v základných vinárskych pojmoch, nemusí byť na škodu. O svoje znalosti sa potom môžete podeliť so
svojimi priateľmi pri pohári dobrého vína.
ARÓMA VÍNA je súbor látok prírodného pôvodu pochádzajúcich z hrozna,
ktoré sú obsiahnuté vo víne a ktoré je možné senzoricky zachytiť pri čuchovej a chuťovej skúške.
BARRIQUE je dubový sud o veľkosti 225 l používaný pôvodne vo francúzskom vinárskom regióne Bordeaux ku zreniu červených vín. Dnes rozšírený po celom svete ku zreniu vín s typickou vôňou a chuťou.
BUKET VÍNA je súhrn vôní vzniknutých pri ležaní vína v sudoch a fľašiach.
CUVÉE je víno, pre ktorého výrobu boli použité dve alebo viac odrôd
alebo ročníkov.
DEKANTÁCIA je oddelenie čistého vína vo fľaši od usadeného depotu
(usadeniny vo fľaši) preliatím do karafy alebo inej nádoby.
DOCHUŤ VÍNA je súbor tónov chuti, ktorá vystúpi až na záver celkového chuťového vnemu a ktoré môžu byť odlišné od vnemov počiatočných.
DLHÉ VÍNO je víno v chuti plné, telnaté a teda extraktívne. Chuťový dojem pretrváva v ústach dlho po prehltnutí.
GUĽATÉ VÍNO je víno s dostatočnou plnosťou, ktorá je prejavom vyššieho obsahu alkoholu, extraktu a úmerných kyselín. Javí sa ako veľmi vyrovnané vo všetkých zložkách a pritom žiadna nevyniká.
HARMONICKÉ VÍNO je víno obsahujúce všetky dôležité zložky, hlavne
kyseliny, triesloviny a cukry v správnom, harmonicky zladenom pomere.
KARAFA je sklenená nádoba baňatého tvaru zo zúženým hrdlom, niekedy
máva sklenenú zátku. Slúži k dekantovaniu starších ročníkov červených
a bielych vín.
PREDIKÁTNE VÍNO je víno s prívlastkom: kabinetné víno, neskorý zber,
výber z hrozna, bobuľový výber, ľadové, slamové a výber z cibéb.
VINNÝ KAMEŇ vzniká reakciou kyseliny vínnej s draslíkom alebo sodíkom. Vyzráža sa behom kvasenia muštu a pokračuje vo víne. Môže sa vyzrážať aj v nafľašovanom víne, čo nie je na závadu.
ZVYŠKOVÝ CUKOR je cukor, ktorý neprekvasil a zostal vo víne. Podľa
množstva zvyškového cukru sa rozoznáva víno suché, polosuché, polosladké a sladké.

Ponuku vín garantujeme do vyčerpania zásob vín u výrobcu.
Hotel KULTÚRA*** si vyhradzuje všetky práva na prípadnú
úpravu prívlastkov vín.

Zodpovedný vedúci: Alena Balková
Ceny kalkulovala: Miriam Fronková
Ceny sú uvedené s DPH a účtované v mene Euro.
Vínna karta je platná od 01. 05. 2021.

