VÍNNA KARTA
WINE LIST

„Jedlo bez vína je ako deň bez slnečného svetla.“

Rozlievané vína
Wines by glass

Biele vína / White wines
Rizling vlašský Jagnet, akostné odrodové/quality wine

0,15 l

2,70 €

0,15 l

2,70 €

0,15 l

2,70 €

0,15 l

2,70 €

0,15 l

2,70 €

0,15 l

3,00 €

0,15 l

2,80 €

Karpatská perla, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Muškát moravský, akostné odrodové/quality wine
Golguz, polosladké/semisweet
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Hlohovec

Ružové vína / Rosé wines
Svätovavrinecké rosé, akostné odrodové/quality wine
Repa Winery, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Frankovka modrá rosé, akostné odrodové/quality wine
Víno Nichta, polosladké/semisweet
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko/Slovakia

Červené vína / Red wines
Frankovka modrá Jagnet, akostné odrodové/quality wine
Karpatská perla, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Dunaj, akostné odrodové/quality wine
Víno Nichta, suché/dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko/Slovakia

Šumivé vína / Sparkling wines
Prosecco Frizzante
Montelvini, Extra Dry
Veneto, Taliansko/Italy

Šumivé vína
Sparkling wines

Méthode Charmant
Prosecco Treviso Brut D.O.C.

0,75 l

23,00 €

0,75 l

28,00 €

Col Sandago, Brut / Veneto, Taliansko/Italy

Flavé Rosé Brut
Bepin de Eto, Brut / Veneto, Taliansko/Italy

Méthode Traditionnelle
Cuvée Brut

0,75 l
22,00 €
Hacaj, Brur / Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok, Slovensko/Slovakia

Champagne Brut

0,75 l

72,00 €

Moet et Chandon, Brut / Epernay, Francúzsko/France
Prosecco je talianske šumivé víno vyrobené z odrody Glera. Je to víno s chráneným
označením pôvodu, preto sa sm ie pestovať iba v oblasti Veneto a Friuli Venezia Giulia.
Najkvalitnejšie Prosecco pochádza z oblasti medzi mestami Conegliano a Valdobbiadene.
Výroba Prosecca je lacnejšia ako výroba šampanského, nakoľko proces druhotného
kvasenia prebieha v nerezových. Táto metóda sa nazýva ako Transvals. Podľa perlenia
sa delí na spumante - šumivé a frizzante - jemne perlivé. Za Prosecco najvyššej kvality
sa považuje Prosecco di Cartizze a víno z pahorkov Riva di Rue. Každopádne je to svieže
víno s jemnou a lahodnou chuťou. V chuti možno cítiť jablká, hrušky, broskyne alebo lúčne
kvety.
Champagne ako oblasť sa nachádza na východe Francúzska, v blízkosti Belgicka
a Luxemburgska. V roku 1927 boli hranice oblasti právne vymedzené a boli rozdelené do
piatich vinárskych okresov – Aube, Côte do Blancs, Côte de Sézanne, Montagne de Reims
a Vallée de la Marne. V celej oblasti Champagne sa pestuje vinič na ploche 33500 hektárov.
Táto oblasť je najchladnejšia zo všetkých vinárskych oblastí Francúzska a je domovom
šumivého vína. Šumivé vína sa vyrábajú hlavne biele a ružové a to klasickou metódou
druhotného kvasenia vo fľaši. Preto je každá fľaša jedinečná. Na výrobu šumivých vín je
povolených 9 odrôd. Najpestovanejšími sú ale Chardonnay, Pinot noir a Pinot Meunier.
Menej častými odrodami sú Pinot blanc, Arbanne, Petit Meslier, Pinot Gris, Pinot de juillet
a Pinot rosé.

Biele vína
White wines

Minerálne vína / Mineral wines
Rizling vlašský Jagnet, akostné odrodové/quality wine

0,75 l

15,00 €

0,75 l

21,00 €

0,75 l

17,00 €

Karpatská perla, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Riesling Urban
Nik Weis – St. Urbans Hof, polosuché/semidry
Mosel, Nemecko/Germany

Veltlínske zelené, akostné odrodové/quality wine
Karpatská perla, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Veltlínske zelené je bohaté na aromatické látky, s charakterom domáceho ovocia,
mandľovou arómou, tónmi lipového kvetu, špargle a zeleného hrášku. Má veľmi dobrú
chuťovú plnosť, pikantnú kyselinku a mineralitu.
Rizling má výraznú arómu s tónmi zeleného jablka, marhúľ, broskýň, doplnené vôňou
lipového kvetu. Chuť je plná a extraktívna. Víno má sviežu kyselinku.

Burgundské vína / Burgundy wines
Pinot Blanc, akostné odrodové/quality wine

0,75 l

18,00 €

0,75 l

20,00 €

0,75 l

21,00 €

Karpatská perla, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Pinot Grigio
Zorzettig, suché/dry
Friuli, Taliansko/Italy

Chardonnay, neskorý zber/late harvest
Mrva & Stanko, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Trnava, Slovensko/Slovakia

Pinot Blanc sú chuťovo plné a extraktívne. Aróma pripomína citrusové plody s tónmi
lipového kvetu, prípadne iných kvetov. Kyselina by mala byť svieža, súčasne nie príliš
drsná, ale príjemná.
Pinot Gris/Grigio v podobe vína býva zlatožltej farby, medovej sladkastej vône s jemným
pomarančom. Je veľmi pitné, obvykle s vyšším obsahom glycerolu i alkoholu, harmonické,
vláčne s utlmeným pôsobením kyselín a s dlho trvajúcou dochuťou. Pri dlhšom kontakte

so šupkami môže mať jemne ružovkastú farbu.
Chardonnay majú veľmi príjemnú arómu domáceho ovocia – vyzreté jablko, hruška, dula
a broskyňa. Chuť je plná a kyselina je svieža. Pri vyšších stupňoch zrelosti je možné vo víne
nachádzať tóny tropického ovocia. Negatívne sú však akékoľvek pripálené tóny, ktoré sú
spôsobené zberom v nevhodnej aromatickej zrelosti.

Aromatické vína / Aromatic wines
Sauvignon blanc

0,75 l

22,00 €

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

Devín, akostné odrodové/quality wine
0,75 l
19,00 €
Tramín červený x Veltlínske červeno-biele – pôvod odrody Slovensko
Winterberg, polosuché/semidry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Skalica, Slovensko/Slovakia

Tramín červený Fusion, akostné odrodové/quality wine

0,75 l

19,00 €

Víno Nichta, suché/dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko/Slovakia
Aromatické odrody obsahujú veľké množstvo výrazných vôni ako lupene ruží, exotické
ovocie, liči a stopy korenia, mnohokrát exotické ovocie, kandizované ovocie, sušené
hrozienka. Často objavujeme aj herbálne tóny, pelargóniu či sušené bylinky. To je široké
spektrum vôní a chutí, ktoré v pohári ponúkajú vína z aromatických bielych odrôd ako je
Tramín červený a jeho krížence a veľká rodina muškátov.

Prírodne sladké vína / Natural sweet wines
Muškát moravský, akostné odrodové/quality wine

0,75 l

15,00 €

0,75 l

15,00 €

Golguz, polosladké/semisweet
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Hlohovec, Slovensko/Slovakia

Pésecka Leánka, akostné odrodové/quality wine
Chowaniec & Krajčírovič, polosladké/semisweet
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Svätý Jur, Slovensko/Slovakia

Prírodne sladké vína patria k tomu najvzácnejšiemu, čo dokáže príroda vinárovi poskytnúť.
Začína to v mysli vinohradníka a vinára a následne i vo vinohrade. Hlavný predpoklad
pre úspešný výsledok je zdravá a dostatočne vyzretá surovina. Vína obsahujú zvyškový
cukor pochádzajúci z hrozna a v kombinácii s kyselinou tvoria dokonalú súhru. Tokajské
samorodné sladké sa vyrába v rokoch, keď sa vytvorilo menej cibéb a hrozno dosiahlo
vysokú cukornatosť. Vo výnimočných rokoch sa kvalita približuje k tokajským výberom.
Mladé samorodné sladké charakterizuje kvetnatá sladkosť, staršie vína chutia po mede a
prezretom ovocí.

Ružové vína
Rosé wines

Svätovavrinecké rosé, akostné odrodové/quality wine

0,75 l

15,00 €

0,75 l

15,00 €

Repa Winery, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Frankovka modrá rosé, akostné odrodové/quality wine
Víno Nichta, polosladké/semisweet
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov, Slovensko/Slovakia

Ružové vína, pri výrobe ružového vína sa modré hrozno nemelie, ale sa nechá krátkodobo
macerovať so šupkou od niekoľkých hodín po niekoľko dní a potom fermentuje v kvasných
nádobách. Modré hrozno väčšiny tradičných odrôd má predsa svetlú dužinu a vytvára
šťavu farebne podobnú šťave bielych odrôd, takže si z neho môžete vytvoriť akúkoľvek
farbu vína. Závisí na stupni zrelosti hrozna a dobe, po ktorú sa šťava necháva macerovať
s tmavými šupkami bohatými na modré farbivá. Vďaka svojej sviežosti, pikantnosti a
bohatej ovocnej vôni sú ideálnym partnerom na letnú terasu, na grilovačku, k letným
ovocným či zeleninovým šalátom, alebo len tak, počas teplého letného večera k rozhovoru
s priateľmi.

Červené vína
Red wines

Ľahké vína / Light bodied wines
Pinot Noir, akostné odrodové/quality wine

0,75 l

23,00 €

0,75 l

20,00 €

0,75 l

15,00 €

Juraj Zápražný, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Vinosady, Slovensko/Slovakia

Modrý Portugal, akostné odrodové/quality wine
Repa Winery, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Frankovka modrá Jagnet, akostné odrodové/quality wine
Karpatská perla, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice, Slovensko/Slovakia

Pinot noir je víno bledo rubínové až tehlovo červenej farby. Aromatické látky sú v mladosti
najpodobnejšie vôni jahôd, černíc, čerešní a neskôr sa prejavujú ako slivkový lekvár.
Triesloviny sú menej zastúpené a jemné.

Frankovka modrá je odroda, ktorá po zmiernení tvrdých tónov spojených s mladými
vínami v sebe objavuje príjemnú korenitosť spojenú s ovocnosťou a výrazným prejavom
extraktívneho vína typického pre severské vinárske oblasti, ktoré sa v najlepších ročníkoch
vyznačuje hebkosťou a zamatovosťou.
Modrý Portugal má rubínovú farbu, plnú chuť, výraznú ovocnú arómu po červenom ovocí,
podporenú jemnou trieslovinkou. Optimálne sú vína, ktoré ležali v drevených sudoch.

Ťažšie, plné vína / Heavier, full-bodied wines
Cabernet Sauvignon BIO

0,75 l

25,00 €

0,75 l

27,00 €

0,75 l

22,00 €

Domin & Kušický, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Trnava, Slovensko/Slovakia

Primitivo del Salento
Masseria Capoforte, suché/dry
Puglia, Taliansko/Italy

Malbec/Bonarda DADA 1
Finca Las Moras, suché/dry
San Juan, Argentína

Cabernet Sauvignon sú vína tmavo granátovej farby, s typickou vôňou čiernych ríbezlí
sprevádzanou v závislosti na zrelosti hrozna i vína vôňami čerešní, černíc, cédrového
dreva, či marmelády. Víno je mohutné, s veľmi dlho trvajúcim dojmom.
Južanské vína bývajú tmavo rubínovej až granátovej farby. Typická je sladkastá vôňa
lesného bobuľového ovocia, čiernych čerešní či kompótu, ktorá je pri zrení doplňovaná
vôňou sliviek, fíg a pri fľašovej zrelosti vôňou tabaku, čokolády a kávy.

Niečo pre zvedavých a tých čo sa
chcú niečo dozvedieť
Pokiaľ patríte k milovníkom dobrého vína, ktorí miernymi dúškami osviežujú svoje telo
a dušu, iste sa tiež snažíte preniknúť do krásneho sveta vína. Nemusíte však byť priamo
profesionálnym someliérom, ale nahliadnuť občas do vinárskeho slovníka a zorientovať
sa v základných vinárskych pojmoch, isto nemusí byť na škodu. Predovšetkým, pokiaľ sa
stretne spoločnosť, a Vy vtedy môžete svoje znalosti ako sa patrí zúročiť a podeliť sa o ne
zo svojimi priateľmi...
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 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
Cibéba je zaschnutá bobuľa hrozna, často napadnutá ušľachtilou pliesňou Botrytis
cinerea. Cibéby sú významnou surovinou pre výrobu tokajských a iných sladkých vín.
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, sa javí 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.
Panenské víno / Panenská úroda - víno z prvej úrody vínnej révy, spravidla zbieraného v
štvrtom roku po výsadbe.
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 vinnej s draslíkom alebo sodíkom. Vyzráža sa
behom kvasenia muštu a pokračuje vo víne. Môže sa vyzrážať aj v nafľašovanom víne, čo
nieje na závadu.
Zvyškový cukor je cukor, ktorý neprekvasil a zostal vo víne. Podľa množstva zvyškového
cukru sa rozoznáva víno suché, polosuché, polosladké a sladké.

Viete ako sa rozdeľujú akostné
prívlastkové vína?
kabinetné - vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM,
neskorý zber - vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM,
výber z hrozna - vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM,
ktoré sa získa zo starostlivo vyberaných strapcov,
bobuľový výber - vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých
boli ručne odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM,
hrozienkový výber - vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna,
s cukornatosťou najmenej 28 °NM,
cibébový výber - vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna
zušľachtených účinkom vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou
najmenej 28 °NM,
ľadové víno - vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote mínus 7 °C a nižšej
a hrozno zostalo počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť
najmenej 27 °NM,
slamové víno - vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním
skladované na slame alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach
minimálne tri mesiace a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM.

www.bwd.sk

Zodpovedný vedúci: Jana Laššová
Ceny kalkulovala: Ferenc Štandi, F&B Manager
Ceny sú uvedené v eurách, vrátane DPH.
Vínna karta je platná od 25.07.2020

