Vinný lístek
Templářské sklepy Čejkovice

Rozlévaná vína
Zámecký veltlín (suché)

0,2l

32,- Kč

Veltlínský Müller zelené (suché)

0,2l

32,- Kč

Zámecká Frankovka (suché)

0.2l

32,- Kč

Zámecký Portugal (suché)

0.2l

32,- Kč

■ Jakostní odrůdová vína ■
Bílá
Irsai Oliver (polosuché)

0.75l

196,- Kč

Maďarská silně aromatická odrůda, jejíž hrozny se pěstují také pro přímou
konzumaci. Víno této odrůdy má výraznou muškátovou chuť i vůni a zlatožlutou
barvu. Irsai se řadí mezi lehčí vína s nižším obsahem kyselin. Při dlouhém vyzrávání
v lahvích se zvýrazňuje kořenitá vůně i chuť. Svojí charakteristikou se hodí
k dezertům a sladkým jídlům.

Müller Thurgau (suché)

0.75l

169,- Kč

Jedna z nejrozšířenějších odrůd v Evropě vyznačující se nižším obsahem kyselin.
Víno je lehčí, svěží, s příjemnými muškátovými a ovocnými tóny. Doporučujeme
k dušené zelenině, dietním úpravám ryb a drůbeže, také k ovocným dezertům.

Ruladnské šedé (suché)

0.75l

196,- Kč

Víno zlatožluté barvy s vyšší kyselostí, která se naležením ztrácí. Chutí je toto víno
plné, extraktivní, harmonické s jemným nádechem pomerančové kůry. Svým
charakterem se hodí k hutným polévkám a drůbežímu kořeněnému masu.

Ryzlink rýnský (suché)

0.75l

169,- Kč

Jedno z nejušlechtilejších vín s velmi jemným aroma, které postupným zráním
přechází do vůně rozkvetlé lípy. Má harmonickou svěží chuť a výraznější nevtíravou
kyselinu. Doporučujeme bílým masům, zabíjačkovým specialitám, sladkovodním
rybám a jemným sýrům.

Veltlínské zelené (suché)

0.75l

169,- Kč

Vyznačuje se jemnou medovou vůní a svěží harmonickou chutí s příjemnou ovocnou
kyselinou. Doporučujeme k různým úpravám telecího a kuřecího masa, k dušené
zelenině a mořským specialitám.

Červená
Modrý portugal (suché)

0.75l

196,- Kč

Příjemné červené víno bohaté chuti, jemné kořenité s nižším obsahem kyselin. Buket
je něžný s ovocným nádechem. Doporučujeme k vepřovým i hovězím specialitám,
k zabijačce a ke zvěřině.

Svatovavřinecké (suché)

0.75l

169,- Kč

Víno svěží vůně s ovocnými tóny zralé višně, která později přechází do buketu
připomínajícího povidla až černý rybíz. Chuť je sametová, harmonická. Doporučujeme
k pikantním úpravám vepřového a krůtího masa včetně bažanta, ale i hovězímu ve
vlastní šťávě.

Rulandské modré (suché)

0.75l

196,- Kč

Plné kvalitní víno lahodné chuti s cihlovým odstínem, s jemnou vůní a svěžími
kyselinami. Zráním v láhvi se objevují jemné mandlové tóny. Doporučujeme
k pikantním úpravám hovězího masa, ke zvěřinovým specialitám, ale i k aromatickým
nazrálým sýrům.

■ Jakostní odrůdová vína řady Kolonáda ■
Bílá
Tramín (suché)

0.75l

196,- Kč

Víno se zlatavou barvou, velmi intenzivní kořenité vůně a typické extraktivní chuti
připomínající sladký kořen. Doporučujeme ke speciálním úpravám drůbežího masa,
k ovocným dezertům a jemným sýrům.

Ryzlink vlašský (suché)

0.75l

169,- Kč

Bílé víno s příjemnou svěží chutí, typickou pikantní kyselinou a velmi jemným
květinovým buketem. Doporučujeme ke studeným předkrmům, přírodnímu řízku a
zabijačkovým specialitám.

Růžová
André Rosé (polosladké)

0.75l

169,- Kč

Víno starorůžové barvy se záblesky sušené pomerančové kůry. Ve vůni oslovují tóny
kompotované jahody a malinového koláče. Chuť je nasládlá se zřetelnou přezrálostí a
plností, v závěru s osvěžující pikantní kyselinou. K vínu doporučujeme výrazné
úpravy tučných ryb, sýry s bílou plísní a ovocné deserty.

Červená
Domfelder (suché)

0.75l

169,- Kč

Intenzivní, jasně rubínová barva s odleskem violetu. Vůně je široká, plná a vyniká
mocností. Dominuje zde kompotované bobulové ovoce, podpořené sušenou
pomerančovou kůrou s skořicí. Chuť je lahodná, hladká a ovocná. V dochuti
postřehneme dozrálou třešeň. Nejlépe chutná s telecí pečení či těstovinami ve
smetanové omáčce.

Zweigeltrebe

0.75l

196,- Kč

Odrůda červeného vína původem z Rakouska vzniklá křížením Svatovavřineckého a
Frankovky. Víno jasně červené barvy, jemně ovocné vůně, plnější chuti s výraznější
tříslovinou. Charakteristická vůně a chuť přechází do černého rybízu. Víno je vhodné
k tmavým masům, zvěřině a vyzrálým sýrům.

■

Sancus Victoria

■

Ročníky podle nabídky obsluhy

Pálava pozdní sběr (polosladké)

0.75l

359,- Kč

Víno je zlatavé až medové barvy s mírně olejovou konzistencí. Ve vůni převažují
přezrálé až marmeládové tóny, doplněné o muškátový oříšek, skořici a kvetoucí růže.
Chuť je nasládlá, šťavnatá, s výrazem kompotované mandarinky, přezrálých hroznů
a medu. Víno doporučujeme ke sladkým desertům jako je tiramisu nebo palačinka
s banánem a čokoládou.

Chardonnay pozdní sběr (suché)

0.75l

359,- Kč

Barva vína je světle zelená se záblesky citronové kůry. Ve vůni dominují citrusové
plody v kombinaci s praženým lískovým oříškem a kompotovaným ananasem. Chuť je
plná, šťavnatá, s pikantní zeleností a dotekem kandovaného ovoce. K vínu
doporučujeme ovocné saláty a kuřecí steak s broskví.

Sauvignon pozdní sběr (polosuché)

0.75l

359,- Kč

Brva vína je žlutozelená s olivovými odlesky. Vůně je silně zelená, herbální, pestrá,
převažuje v ní čerstvě posečená kopřiva, v závěru s dotekem černého bezu. Chuť je
svěží , minerální, s výrazem žlutého angreštu a příjemnou zelenou šťavnatostí. K vínu
doporučujeme kozí sýry, jehněčí kotlety a tvarohový koláč s ovocem

