Vinný lístek

ŘECKÁ VÍNA
V řecké historii hraje kultura vína významnou roli již od dob starověkého Řecka.
Archeologické nálezy po celém Řecku dokazují, že se víno pěstovalo již před 6500
lety. Řecká vína patří k nejkvalitnějším díky skvělým klimatickým podmínkám.
Pěstují se zde také místní odrůdy, které nalezneme pouze v Řecku. Celková plocha vinic je cca 190 000 hektarů a roční produkce se pohybuje kolem 5 milionů
hektolitrů vína. Řecká vína jsou typická vína jižního typu.
Červená vína
LAFKIOTIS KLEONI ...............................................................................................................(12) – 295
Vinařství: Lafkiotis. Polosladké červené víno z oblasti Nemea. Odrůda: 100% Agiorgitiko.
Zraje v nerezových tancích Má světlečervenou barvu, aroma cherry a červeného ovoce.
Bohatá a plná textura s e sladkokyselou úpravou. Přetrvávající chuť po ochutnání. Hodí
se k bílým i červeným masům.
Ktima GEROVASILIOU ........................................................................................................(12) – 585
Vinařství: Gerovasiliou. Odrůda: Syrah, Merlot a Limnio. Suché červené víno má jasnou
červenou barvu s vůní koření a zralého ovoce jako jsou švestky a třešně. Chuť má ovocnou.
Hodí se k vepřovému masu, grilovanému červenému masu, různé drůbeži.
Mavrotragano SIGALA ..................................................................................................... (12) – 1250
Vinařství: Sigalas S.A. Odrůda: 100% Mavrotragano. Suché červené víno z ostrova Santorini tmavě červenáé barvy. Vynikající víno s vůní koření a červeného ovoce. Bohaté a jemné
taniny, vyvážená kyselost a komplexní chuť. Hodí se k masům na grilu, vařeným jídlům,
jehněčímu, a sýrům.
Château Julia Merlot - LAZARIDIS ...................................................................................(12) – 595
Vinařství: Costa Lazaridi. Odrůda: 100% Merlot. Suché červené víno které má kompaktní
červenou barvu. Okouzlující víno s příchutí černého rybízu, třešňového džemu, čokolády
s mátou, cedru a to jsou jen některé z chutí, které poznáte. Víno bohaté chuti s velkým
množstvím ovoce, které podporuje dobře integrované třísloviny. Teoreticky vysoká přítomnost alkoholu je vyvážena kyselinkou a je vyjádřena především jako sladkost a objem. Hodí
se k červeným masům, vařeným jídlům, zvěřině, velké drůbeži, a sýrům.
Amethystos LAZARIDIS .....................................................................................................(12) – 525
Vinařství: Costa Lazaridi. Odrůda: Cabernet Sauvignon 70%, Merlot 20%, Agiorgitiko 10%.
Červené suché víno s ﬁalovými odlesky které kombinuje vůně červeného lesního ovoce,
třešňového džemu a koření na diskrétním dubovém pozadí. Zpočátku teplé a plné, poté
se rozbalí jeho bohatostá struktura a ušlechtilé taniny. Na konci návrat vůní ovoce a koření.
Hodí se k jehněčím kotletkám, pečenému jehněčímu, hovězímu masu v omáčce, zralým
sýrům.

Růžová vína
AMETHYSTOS LAZARIDIS ................................................................................................(12) – 495
Vinařství: Costa Lazaridi. Odrůda: Cabernet Sauvignon 80%, Merlot 20%. Růžové suché
víno s vůní třešní a jahod. Příjemně vyvážená ovocná chuť. Hodí se ke krevetám, těstovinám s mořskými plody, a mořským plodům.
TSANTALI rose imiglikos ....................................................................................................(12) – 295
Vinařství: Tsantali. Odrůda: 100% Xinomavro. Polosladké růžové víno z oblasti severního
Řecka Makedonie. Víno má jasně růžovou barvu a ovocnou vyváženou chuť. Hodí se ke grilovanému masu, lehkým středomořským jídlům, též jako aperitiv, a k dezertům.

Bílá vína
Bílé polosladké víno LAFKIOTIS KLEONI ........................................................................(12) – 295
Vinařství: Lafkiotis polosuché bílé víno z oblasti Nemea Odrůda: 100% Roditis Zraje v nerezových tancích. Má světláe zelenožlutou barvu, výrazné aroma sladkého jablka, kiwi a melounů. Příjemná hladká a jemná příchuť, zakončená jemnou kyselinkou. Vhodné k dezertům,
k sýrům.
Gerovasiliou MALAGOUSIA .............................................................................................. (12) – 545
Vinařství: Gerovasiliou. Odrůda: Malagousia 100%. Bílé suché víno se slámovou barvou
a zelenkavými odstíny. Vůně vyzrálého ovoce, jako jsou hrušky, mango a citrusové plody.
Na patře bohatá chuť citronové kůry zvyšuje přitažlivý pocit v ústech a dodává vyvážený
povrch. Výborně se hodí k mořským plodům, drůbeži, těstovinám s lehkými omáčkami,
čerstvým zeleninovým salátům, středomořské kuchyni.

SANTORINI Sigalas .............................................................................................................. (12) – 725
Vinařství: Sigalas S.A. Suché bílé víno z oblasti ostrova Santorini . Odrůda: 100% Assyrtiko
. Víno zraje v nerezových tancích. Má světle žlutáou barvu se zelenými odstíny a aroma
citrusových plodů a minerálů. Typické aroma minerálů je dosaženo díky oblasti Santorini
(sopečný ostrov). Vhodné k mořským plodům a bílým masům.
AMETHYSTOS LAZARIDIS ................................................................................................(12) – 525
Vinařství: Costa Lazaridi. Odrůda: Sauv. Blanc 85%, Asirtiko 15% Bílé suché víno se slámově žlutou barvou se zelenými odlesky. Převažuje chuť čerstvého tropického ovoce. Vůně
broskví, citrusových stromů a tropického ovoce s podtóny ananasu. Hodí se k zeleným
salátům, rybě a k sýrům.Víno získalo mnoho ocenění.
Château Julia Chardonnay - LAZARIDIS.........................................................................(12) – 585
Vinařství: Costa Lazaridi. Odrůda: 100% Chardonay. Suché bílé víno jasně čiré, slámové
barvy, s nazelenalými odlesky svěžesti. Živé vůně květin a ovoce, s jasmínem, ananasem
a banánem na pozadí citrusy. Osvěžující kyselost v kombinaci s pevností a dobrou strukturou. Ovocné tóny a přetrvávající konec. Hodí se k mořským plodům, rybám, drůbeži, sýrům.
Ktima GEROVASILIOU ........................................................................................................ (12) – 515
Vinařství: Gerovasiliou. Odrůda: Malagouzia a Asirtiko. Bílé suché víno se světlou barvu
se zelenkavými odlesky a vůní pepře, jasmínu, pomeranče, melounu, bylinek a citrónu. Má
bohatou chuť po citrusových plodech. Hodí se k mořským plodům, rybám, bílému masu,
řeckému salátu.
Ktima GEROVASILIOU Fumé ............................................................................................. (12) – 545
Vinařství: Gerovasiliou. Odrůda: Savignon blanc. Zraje v dubových sudech . Suché bílé víno
se zářivě zlato žlutou barvou s příchutí letního ovoce - hrušky, manga, žlutého melounu,
ananasu na pozadí vanilka a aromatické bylinky. Hodí se k mořským plodům, rybám, vepřovému masu, sýrům a hlavně uzeným.
Ktima GEROVASILIOU Viognier........................................................................................(12) – 565
Vinařství: Gerovasiliou. Odrůda: Viognier. Suché bílé víno, které zraje v dubových sudech.
Barva je jasně zlatožlutá a má bohatý odrůdový charakter s vůní meruněk, broskví a tabáku. Bohatá chuť. Hodí se k rybám, mořským plodům. Víno dostalo mnoho ocenění Zlaté
ve Francii, Zlaté v Německu, Platinové v Anglii.
Magiko Vouno NICO LAZARIDI..........................................................................................(12) – 595
Vinařství: Nico Lazaridi. Odrůda: 100% Sauvignon Blanc. Bílé suché víno které dozrává
6 měsíců v dubových sudech. Má jasnou citronově žlutou barvu se zlatými odlesky, která
odhaluje předchozí dozrávání v dubových sudech. Víno s vůní zeleného jablka, manga, hrušky a bazalky. Hodí se k mořským plodům, rybám, bílým masům, salátům .
Dionýsos OINOMELO ..........................................................................................................(12) – 395
Vinařství: Dionýsos. Odrůda: Muškát, Moschoﬁlero, Rhoditis z oblasti Peloponés, Sladké
bílé víno se zářivou zlatožlutou barvou. Nejprve objevíme čerstvé aroma Muškátu, které je
následováno podtóny medu a sladkého citrónu. Nádherně voní květinovou vůní po broskvích. Dlouhá, diskrétní a slaďoučká dochuť. Podává se také jako aperitiv nebo dezertní víno.
Výborně se hodí k dezertům, ovoci, ořechům a sýrům.

ITALSKÁ VÍNA
Vinařství Sutto
Všechna námi nabízená italská vína jsou z vinařství SUTTO. Společnost Sutto
je rodinný podnik s téměř stoletou tradicí a je velmi vázaná na rodinné hodnoty.
Sutto má tři řady vín a to: Sutto, Batiso a Polje. Sutto se nachází v provincii Treviso, konkrétně ve vesnici s vinařskou tradicí Campo di Pietra. Nachází se 40 km
od Benátek a 100 km od Cortina d’Ampezzo. Vinařství hospodaří na celých 50
hektarech uvnitř známě oblasti Piave, kde se zrodil původ DOC Piave. Systém
pěstování vína je nově vyvinutý s vysokou hustotou rostlin na 1 hektar. Odrůdy
vína se volí dle vlastností půdy. Batiso se nachází v provincii Treviso, konkrétně
v oblasti Valdobbiadene . Polje se nachází v provincii Collio a konkrétně se vinice
nachází na slunné straně pohoří Cormons a víno se zde sbírá ručně.
Vína Sutto můžete ochutnat v případě cesty do Benátek i v typické rodinné benátské restauraci Ca’ Landello. Populární tradiční restaurace se nachází ve městě
Noventa di Piave v těsné blízkosti hotelu Omnia a Outletového městečka. Je
umístěná mezi vinicemi Prosseca a Cabernet Sauvignonu a nabízí tradiční místní
kuchyni.
Sutto rodina jsou naši přátelé a každý rok jsme si jejich vína vozili domů pro svou
potřebu. Přáli jsme si aby vína začali dovážet i do ČR.
Červená vína
Cabernet SUTTO IGT Venezia ........................................................................................... (12) – 415
Odrůda 100% Cabernet. Červené suché víno s tmavě rubínovou barvou. Vůně: Výrazná
a plná, se špetkou vůně kopřivy či pepře k tomu navíc vůně lesního ovoce především jahod
a malin. Chuť: Vyvážená, jemná, harmonická s jemnými tříslovinami. Vhodné k předkrmům
a studeným jídlům, ale také k pokrmům s červeným masem.
Merlot SUTTO IGT Venezia ................................................................................................ (12) – 415
Odrůda 100% Merlot. Červené suché víno s tmavě rubínovou barvou. Vůně: Vůně tmavšího
ovoce jako jsou švestky či zralé višně. Kořenitější závěr po pepři a skořici. Chuť: Intenzivní,
tříslovitá, suchá se závěrem tmavého ovoce. Vhodné k: Hodí se k červenému masu a drůbeži.
Polje Collio Rosso DOC .......................................................................................................(12) – 565
Odrůda: Cabernet. Červené suché víno s intenzivní rubínovou barvou. Vůně: přetrvávající
a výrazná vůně se silnými tóny červeného ovoce a jemnými bylinnými náznaky kopřivy.
Chuť: harmonické a kulaté víno s elegantním tělem. Jemné vnímání taninů je příjemně vyvážené. Vhodné k: výborné k bílému masu jako králík a krůta, dobré předkrmy, hlavní chody
s masem.
Sutto Campo Sella IGT 2015 ............................................................................................(12) – 765
Odrůda: Merlot 100 % Červené suché víno s jasně červenou intenzivní barvou s ﬁalovými
odlesky. Vůně: intenzivní a kompletní vůně červeného ovoce, která se vyvíjí ve velmi nepatrných náznacích černého pepře a skořice, obohacená o jemné tóny terciárních aroma: dřevo
a kůže. Chuť: víno suché, rozhodné a harmonické chuti, vynikající struktury a vytrvalosti.
Vhodné k: masitým pokrmům, jako jsou dušená masa, zvěřina nebo T-bone steak, restovaná zelenina, rozmarýnové brambory. Hodí se s kořeněnými pikantními sýry, a lanýžovými
pokrmy.
Amarone della Valpolicella DOC .................................................................................... (12) – 1065
Odrůdy: Corvina, Corvinone a Rondinella . Červené suché víno s intenzivní rubínovou barvou. Vůně: intenzivní tóny červeného džemu se mísí se zvláštním pikantním nádechem
lékořice a čokolády. Chuť: bělavá a pronikající do svých rozhodnějších a třísloviných tónů,
éterická a homogenní přechází do sladších, v nichž dává dochuť černé třešně. Vhodné k:
hlavně k masům, bílým lanýžům, rizotům, jehněčímu masu.

Bílá vína
Chardonnay SUTTO IGT Venezia .....................................................................................(12) – 405
Odrůda 100% Chardonay. Bílé suché víno se slámově žlutou barvou se zeleným nádechem.
Vůně: jemná s lehkou vůní křupavého chleba. Silné ovocné aroma banánů, meruněk a ananasu. Také s jemnou vůní žlutých květin. Chuť: Hladká a jemná. Atraktivní přetrvávající
chuť. Vhodné k: předkrmům, hlavním jídlům založeným na bílém mase. Ale také k rybím
pokrmům, či sýru.

Polje Collio Pinot Grigio DOC ...........................................................................................(12) – 565
Odrůda 100% Pinot Grigio. Bílé suché víno se slámově žlutou barvou. Vůně: Čistá a nedotčená vůně připomíná lískový ořech, květinový nádech heřmánku a vistárie, mírně aromatické v náznacích divoké byliny. Chuť: Živá mineralita spojená s vyváženým a plným tělem
potvrzuje nadčasovou třídu tohoto vína. Vhodné k: Bílému masu, rybí polévce a grilovaným
mořským plodům.
Polje Collio DOC Ribolla ......................................................................................................(12) – 565
Odrůda 100% Ribolla. Bílé suché víno slámově žluté barvy s opalizujícími odstíny. Vůně:
vyzařuje květinovou vůni připomínající akátové květiny a med;. Vyznačuje se náznaky zralého žlutého ovoce, zeleného jablka a hrušky. Chuť: je obdařena půvabnou minerálií, je suchá a voňavá, všestranná a pěkně vytrvalá. Vhodné k: vynikající jako aperitiv, je perfektní
k předkrmům, s rybami a omáčkami. Ribolla gialla je rodná vinná réva v oblasti Collio, která
pravděpodobně pochází z hroznů „Robola“ z řeckého ostrova Kefalonie, kterou benátští
obchodníci přivezli na mírné kopce Friuli.
Polje Collio DOC Friulano ..................................................................................................(12) – 565
Odrůda: 100% Friulano (Tokaj) Bílé suché víno světle slámově žluté barvy. Vůně: první dojem
intenzivní, celé tělo připomíná květy akátu s jemnými náznaky másla a jemnou citrusovou
nuancí. Chuť: suchá a půvabná. Svěží a charakteristická a příjemná kyselost zanechává
zvláštní dochuť mandlí, typickou pro tuto odrůdu. Vhodné k: výborné, pokud je podáváno
k lehkému rizotu či měkkým sýrům.
Polje Venezia Giulia IGT Fantazija ....................................................................................(12) – 595
Odrůda: Ribolla Gialla, Chardonnay a Sauvignon. Bílé suché víno slámově žluté barvy se zelenkavými odlesky. Vůně: tropického ovoce, jablka, květů akátu a chlébové kůry, na pozadí
jemné citrusové nuance. Chuť: svěží a vytrvalá, s krásnou minerálností. Typické a jemné
aromatické noty. Sběr probíhá ručně. Vhodné k: předkrmům, těstovinám, měkkýšům, zralým a tvrdým sýrům, rybám, masu a polévkám.

Šumivá vína
Batiso Prosecco DOC Extra Dry ....................................................................................... (12) – 455
Suché bílé šumivé víno se světle žlutou barvou. Vůně: příjemně ovocná s vůni zlatého jablka
a hrušky, odhaluje úhledně květinový a citrusový nádech. Chuť: radostná a živá, přesto svěží a mírně minerální. Vhodné k: jedinečné jako aperitiv, je ideální s luštěninovými polévkami
a mořskými plody, lehkými těstovinami, čerstvým sýrem.
Polje Ribolla Spumante Brut .............................................................................................(12) – 565
Odrůda: Ribolla 100%. Suché bílé šumivé víno s brilantní slámově žlutou barvou. Vůně: vůně
květin divokých květů, docela strukturované díky náznakům přírodních kvasinek a zralého
žlutého ovoce. Chuť: stejně jako v celém nezaměnitelném stylu Polje je mineralita dobře
vyvážená. Vhodné k: rybám, měkkýšům a mořským plodům.
BATISO Rose .......................................................................................................................... (12) – 455
Vinařství: Sutto. Suché růžové šumivé víno s malinově růžovou barvou. Má květinovou vůni
s nádechem divokých růží a bobulí a šípků. Chuť je intenzivní, suchá a velmi svěží s vůní granátového jablka a červeného ovoce. Vynikající aperitiv. Vhodné k celým jídlům nebo k rybám
a mořským plodům.
Raboso Jóle ............................................................................................................................. (12) – 415
Suché červené šumivé víno tmavě červené granátové barvy. Raboso má typickou vůni
zralých třešní, středomořských bylin a živou vůni ﬁalek. Chuť je jednoduchá s výrazným
nádechem zralých třešní. Víno bohaté na taniny s typicky dobře vyváženou kyselinkou, je
jedinečné a harmonické. Víno se skvěle hodí k červeným masům, masovým předkrmům,
omáčkám a k dezertům.
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PROVOZOVATEL
Nikolaos Pappas,
Sokolská 168 Liberec 1
IČ: 01135473, DIČ: CZ683064408
Odpovědný vedoucí: Nikolaos Pappas
Tento vinný lístek platí od 16. 10. 2019

OTEVÍRACÍ DOBA
ÚTERÝ – ČTVRTEK
od 11.00 h – 22.30 h
(vaříme od 11.00h – 21.00 h)
PÁTEK od 11.00h – 23.30 h
(vaříme od 11.00h – 22.00 h)
SOBOTA od 11.30h – 23.30 h
(vaříme od 11.30h – 22.00h)
PONDĚLÍ a NEDĚLE – zavřeno
Seznam alergenů na vyžádání u obsluhy.

Free Wiﬁ v naší restauraci zajišťuje
LBnet - www.lbnet.cz

