Bílá vína – Morava
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ, kabinet, Ing.František Mádl…………………………………...320,-Kč
Hrozny pocházejí z trati Nová hora. Víno se vyznačuje typickým odrůdových charakterem
což je vůně broskvové a mandlové kostky a jemnou, svěží kyselinou.
RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr, Ing. František Mádl…………………….................325,-Kč
Toto víno se projevuje vytrvalou vůní akátu a lípy. Je zde cítit také lehký tón zelených jablek.
RULANDSKÉ ŠEDÉ, kabinet, Ing.František Mádl ………………..……….…….……..369,-Kč
Víno světle zlatavé barvy s bohatou vůní zralého ovoce a citronové trávy. Chuť je středně
plná s tóny bílého grepu a chlebové kůry s delikátně kořenitou kyselinou.
PÁLAVA, pozdní sběr, Ing.František Mádl ………………………..………….…….…..488,-Kč
Víno je charakterem podobné Tramínu, ale kořenitá plnost je o něco nižší. Víno má sytě
žlutou až zlatavou barvu, nalezneme zde tóny vanilky, čerstvého ovoce, medu a čajových
růží, v chuti pak nalezneme tóny mandarinek a červeného pomeranče s lehkým náznakem
minerality. Víno je vhodné jako aperitiv, výborně doprovází sýry s modrou plísní, kuřecí maso
a smetanové omáčky a v neposlední řadě i dezerty.

Bílá vína – zahraničí
SAUVIGNON BLANC, Viňa Casa Tamaya, Chile-Limari Valley…………….………..365,-Kč
Čistě žlutavá barva se zlatavými odlesky. Buket po citrusových plodech, hruškách a
broskvích. Na patře se pak krásně rozeznívají ovocné tóny patrné již ve vůni. Krásně je
zakomponována kyselina a vše dotváří mineralita typická pro Limari Valley. Skvělé k
předkrmům a rybám.
GRÜNER VELTLINER, Weinviertel DAC, Rakousko………...………….....................365,-Kč
Velmi příjemný Veltlín s živou kyselinkou a delikátním ovocno – minerálním aroma. Má
světlou barvu se zlatavým odleskem a jemné perlení v závěru. Výborně doplní například
pokrmy z ryb či drůbeže.
CHARDONNAY, Domaine de Bachellery, Francie………………..…….....................375,-Kč
Víno překvapí svou bohatou dubovou chutí a vůní s tóny exotického ovoce. Plné a jemné s
pevnou strukturou.
VIOGNIER, Domaine de Mus, oblast Languedoc – Roussillion..………………...….382,-Kč
Ve vůni nacházíme příjemné květinové tony. Víno je oblé s jemnou kyselinkou na závěr.
Hodí se k mořským plodům, rybám a měkkým sýrům.
PINOT GRIGIO, Corte moschina , Severní Itálie…………………….…….……………383,-Kč
Lehké svěží suché víno ze severní Itálie. Toto víno je decentní , elegantní s vyrovnanou
ovocností a jemnou kyselinkou.
CHARDONNAY/CORTESE, Cascina Radice, Itálie – Piemont…………..………......396,-Kč
Kvalitní svěží a ovocné suché víno,vhodné k rybám a mořským plodům. Barva vína je žlutě
slámová se zelenkavými odlesky.
SAUVIGNON BLANC DE LYS, Joel Delaunay, Francie – Val de Loire……..….…...426,-Kč
Víno lehké, citrónově žluté barvy s živým a čerstvým aroma citrusů a zeleného jablka,
černého bezu a bílých květů s náznakem limetkového sorbetu. Na patře je skvělá rovnováha
s množstvím čerstvého ovoce, které podtrhuje příjemná kyselinka. Živé víno s lehce
minerálním podtónem.
RIESLING KABINETT, Weingut Manz, Německo.....................................................544,-Kč
Suchý minerální Riesling s lehkým citrusovým závěrem. Skvělá kombinace se saláty a
rybami.
GAVI DI GAVI DOCG " Sorino ",Cascina Radice, Itálie - Piemont.........................599,-Kč
100% Cortese. Vrchol bílých vín oblasti Piemonte. Chuť bohatá, jemná až sametová s plným
tělem, lehkou divokostí a dlouhotrvajícím závěrem. Dokonalé se všemi rybami a mořskými
plody.

Růžová vína
FRANKOVKA ROSÉ, Ing. František Mádl, Morava……………………..……..….….326,-Kč
Víno bezpochyby určené k pití pří jídle. Atraktivní jahodově růžové barvy s vůni po červeném
ovoci s tóny červených růží. Chuť připomíná kompotované ovoce.
SYRAH ROSÉ, Luc Pirlet, Francie - Languedoc……………………................……354,- Kč
Víno jak stvořené pro horký letní den, barva je sytá, brilantně rubínová, vůně po malinách a
jahodách. Na patře jemné a osvěžující.

Červená vína- Morava
FRANKOVKA, pozdní sběr, Ing. František Mádl, Morava....................................396,-Kč
Víno se prezentuje velmi plnou cihlovou barvou s fialovohnědými nádechy. Vůně je výrazně
ovocná připomínající přezrálé višně, jádra peckovin, zralý červený rybíz, jemnou vanilku.
RULANDSKÉ MODRÉ, výběr z hroznů, Ing.František Mádl, Morava…………..…488,-Kč
Víno zrálo 24 měsíců na nerezových tancích, kde získalo plnost, ale především sametovou
jemnost. Barva vína je tmavě cihlově červená, vůně je odrůdově charakteristická, výrazná,
převládají tóny malinové marmelády, kakaa a karamelu. V chuti je víno středně intensivní, s
náznakem povidel, sušených švestek a čokolády. Skvěle doprovází drůbež a hovězí steaky.

Červená vína - zahraničí
AGLIANICO PRIMITIVO, Duca di Saragnano, Itálie-puglia…………….............…….364,-Kč
Víno tmavé intenzivní purpurové barvy s červenými odlesky. Ve vůni i chuti se mísí kořenité
a ovocné tóny. Je suché, velmi hladké s ovocným až povidlovým závěrem. Skvěle doplní
zejména steaky z tmavých mas.
CABERNET SAUVIGNON, Domaine de Bachellery, 100% Sauvignon, Francie.....375,-Kč
Vysoká, jasná, rubínová barva, intensivní aroma červených a černých lesních plodů jako jsou
třešně, ostružiny, maliny a černý rybíz.
MALBEC, Domaine de Mus, oblast Languedoc – Roussillion…………….…………380,-Kč
100% Malbec. Tento Malbec z regionu Languedoc má krásnou granátovou barvu,cítíme
zralé červené ovoce s tóny moka. Je to pružné vyvážené víno se správnou délkou dochuti.
Dobře se hodí k masu a grilování.
NERO D’AVOLA, IGP Adrero, Itálie – Sicílie………………………………….…………437,-Kč
100% Nero d´Avola. Velmi typické a kvalitní víno ze Sicílie. Jeho barva je intenzivně červená
s fialovými záblesky. Ve vůni lze nalézt třešně, ostružiny, vanilku, skořici, mátu,
konzervované ovoce, džem a tabák. Plná, příjemná a dobře vyvážená chuť s dlouhým,
hebkým a lehce nasládlým závěrem po zralém ovoci. Nejlépe se hodí k pikantním
těstovinám, červenému masu a zralým sýrům.
CHIANTI RISERVA, Duca di Saragnano, Itálie-Toskánsko………………………..…530,-Kč
Červená rubínová barva s granátovými odlesky. Ve vůni i v chuti je lehký fialkový nádech
s vanilkovým podtónem, jež víno získalo šesti měsíčním zráním v dubových sudech. Je
aromatické a má dlouhý závěr.
CHATEAU DE MUS, oblast Languedoc – Roussillion…………………….………….543,-Kč
85% Syrah/15% Grenache Noir
Tato reserva je typickým představitelem červených vín vyšší třídy z oblasti Languedoc. Víno
zrálo na barikových sudech,je tmavé,koncentrované jak ve vůni,tak i v chuti. Známky koření
kakaa a černého lesního ovoce. Hodí se k tmavým masů a tvrdým sýrům.

SPIER CLASSIC, Shiraz, JAR………………………………...............………………....582,-Kč
Karmínová barva, ve vůni zralé švestky a ostružiny s náznaky bílého pepře a zázvoru.
Následuje plná ovocná chuť, plnost v ústech je zakončená svěžestí a lahodností .
CABERNET SAUVIGNON ,Viňa carmen reserva ,Chille ............................………..597,-Kč
Výběrový Cabernet , Rubínově rudá barva s fialovými odlesky. Toto víno má bohaté aroma s
intenzivním charakterem červeného a černého ovoce jako jsou třešně , jahody a švestky.
BARBERA D´ASTI SUPERIORE DOC Barrique " Roccanera ", Cascina Radice…738,-Kč
100% Barbera. Italské červené víno z regionu Piemonte.Barva temně červená s fialovými
odlesky, aroma elegantní a komplexní s tóny dřeva, vanilky a zralého ovoce, silné tělo, chuť
hřejivá, příjemná a dlouhotrvající s dotekem sladkosti díky tříslovinám s pevnou strukturou.
Výborné k červenému masu, drůbeži a zralým sýrům.
PUNTO FINAL RESERVE MALBEC , Renacer, Argentina.……………………..........799,-Kč
Tato tradiční charakteristická odrůda pro Argentinu má intenzivní purpurovou barvu. V nose
můžeme cítit vanilku, marmeládu z červeného ovoce, hřebíčku, pepře a čokolády. je lehce
kořenité, chuť je svěží a ovocná
MARQUES DE CÁCERES CRIANZA, Rioja -Španělsko…………………..…..………859,-Kč
Tmavě červená barva s hnědými odlesky, nepřestávájící intenzivní vůně višní, koření a
tabáku,v sametové chuti exploduje vyzrálost tmavých třešní, višní, dotek tabáku a kůže, na
pozadí jemný náznak prážené kávy. Oblast Rioja 100% Tempranillo.
BAROLO DOCG “ARGANTE”, Cascina Radice, Itálie………….........………………1789,-Kč
100% Nebbiolo. Špičkové italské červené víno z regionu Piemonte. Roční produkce tohoto
vína činí 6.000 lahví. Víno zraje v sudech 3 roky a následně dozrává ještě 8 měsíců v láhvi.
Vzniká tak víno světle červené barvy s granátovými odlesky. Má bohaté aroma s tóny dřeva,
drobného ovoce, vanilky a čokolády s dotekem růžového květu. Plné a strukturované víno,
harmonické a elegantní, vyrovnané s neagresivními tříslovinami. Tuto lahůdku nejlépe
vychutnáte s pečeným masem, zvěřinou.

Champagne a Prosseco
MOËT & CHANDON - BRUT IMPERIAL……………………………………….………1790,- Kč
Brut Imperial je typickým příkladem stylu Moët & Chandon. Vyjadřuje bohatství a rozmanitost
půdy, ze které hrozny vyrůstají a zůstává konzistentní po celé roky. Je to harmonická
skladba vytvořená ze tří hroznů Champagne: Chardonneay, Pinot Noir a Pinot Meunier.
Prosecco Borgo Molino Brut Treviso DOC……………………………………………..450,-Kč
Slavné italské šumivé víno vyráběné pouze z těch nejlepších hroznů odrůdy prosecco. Tato
odrůda vínu dodává jeho charakteristickou, lehce ovocnou chuť.

SEKTY
BOHEMIA SEKT – DEMI ………………….........................……………………………..398,-Kč
BOHEMIA SEKT – BRUT……………………………………....……………………….…..398,-Kč

Provozovatel a zodpovědný vedoucí
Bc.Matyáš kůrka,zbraslavská 882, 252 42 jesenice u prahy
Restaurace u kohouta zbraslavská 41, 252 42 jesenice u prahy
Ičo :18579990, tel.241932629, restaurace@ukohouta.cz, www.ukohouta.cz

