VÍNO ?
WINE?

V I N I I TA L I A N I

Trentino

je jedna z najobľúbenejších
a najpopulárnejších oblastí Talianska.
Severná poloha regiónu a bezprostredný
vplyv Dolomitov dotvárajú vína s nezameniteľným odrodovým charakterom. Dlhá
tradícia, špičkové vinárske technológie
a unikátny región vnášajú do vína
kvalitu a typickú taliansku vášeň.

Mezzacorona
Vína z talianskych Aĺp

Vína z rady Castel Firmian patria do portfólia
snáď najznámejšej vinárskej spoločnosti regiónu
Trentino DOC - Mezzacorona. Spoločnosť dala
názov tejto rade po starobylom kaštieli, ktorý
akoby vyrástol priamo zo skál Dolomitov. Od roku
1904 sa generácie rodín venujú pestovaniu viniča
a zachovávaniu integrity tohto územia trvalo
udržateľným spôsobom. Vášnivý a zručný tím
enológov a agronómov pracuje každý deň
vo vinohradoch aby dosiahli výnimočnú
kvalitu hrozna a vín naplnených do fliaš.

CHARDONNAY
TRENTINO DOC
Vo vôni výrazný prejav žltých
jabĺk a marhúľ. Chuť je navyše
doplnená citrusmi a vyváženou
kyselinkou. Výborne sa hodí k šalátom,
rybám, ale aj ako príjemný aperitív.

Tieto vína pre vás vybral Andrej Gubány, someliér
spoločnosti Winecode - dodávateľ exkluzívnych vín.

MOSCATO GIALLO
TRENTINO DOC
Tento Muškát žltý je plný aróm
prezretého ovocia a medových
plástov. V chuti úžasne sladký
ako prezretý žltý melón obliaty
medom. Ochutnajte toto víno
v kombinácii so štrúdľou, alebo
s múčnikom s čerstvým ovocím.

LAGREIN ROSATO
TRENTINO DOC
Unikátna odroda, typická pre tento
región dáva vínu nezameniteľné arómy
čerešní, višní a malín. Víno ideálne
k ľahkým predjedlám, letným
šalátom a hydine.

MERLOT
TRENTINO DOC
Víno príjemnej ovocnej
vône so stopou tabaku.
V chuti sa tieto vnemy
potvrdia a sú doplnené
jemnými vanilkovými tónmi.
Výbornou bude kombinácia
s chuťovo výraznejšími jedlami
ako napríklad bravčová
panenská, prípadne
hovädzí steak.

Vína obsahujú siričitany.

NIEČO OSVIEŽUJÚCE?
“La Gioiosa, kvalita a energia vášne.”
Takto by sme mohli opísať značku venetského
vinárstva Villa Sandi zo severu Talianska.
Predstavujeme vám biele a ružové jemné šumivé
vína, v ktorých sa bublinky získavajú metódou Charmat
(nazývanou tiež Martinotti) - čiže druhotným kvasením
pod tlakom v nerezovej nádobe. Bublinky vo víne
sú tak jemné a vína pôsobia hladkým a mierne
perlivým dojmom. A vďaka nízkej úrovni
zbytkového cukru chutia mierne
nasladlo a príjemne vyvážene.
Hodia sa k šalátom, k dezertom
lebo sa ich oplatí piť
len tak pre radosť .

11,99 €
0,75 l fľ.
1,79 €
0,10 l

LA GIOIOSA FRIZZANTE
biele, šumivé, suché
LA GIOIOSA FRIZZANTE ROSÉ
ružové, šumivé, suché

APEROL
SPRITZ
Naladí po práci

4,49 €
0,12 l

Vína obsahujú siričitany.

Prosecco! Ľahké a jemné.
Priamo z chránenej oblasti Treviso.

