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Tri Ruže 0,75 l 14,00 €
Polosladké ružové, 12 %, akostné víno 
vyrobené z odrôd Cabernet Sauvignon 
a Frankovka Modrá. Iskrivo sýta ružová farba 
zaujme vôňou malín a jahôd. 

Müller Thurgau 0,75 l 10,90 €
Biele suché, 11,5 %, akostné odrodové víno, 
žlto – zelenej farby, dominuje vôňa muškátu 
a dozretých egrešov. V chuti vína prevažuje 
ovocná sviežosť.

Muškát Moravský 0,75 l 11,90 €
Biele polosuché, 11 %, neskorý zber. Šťavnaté 
ako košík ovocia a ľahučké na jazyku.

Sauvignon 0,75 l 11,90 €
Biele suché, 11 %, akostné odrodové víno.
„Trés bien, excellent, magnifique, bon.“ Reči tejto 
úžasnej francúzskej odrody rozumieme aj u nás.

Qvercus Frankovka modrá 0,75 l 24,90 €
Červené suché, 13,5 %, výber z hrozna.
Mimoriadna úroda tradičnej odrody. 
Náročné víno pre náročných.

Wellwet Alibernet 0,75 l 15,00 €
Červené polosladké, 10,5 %, akostné víno.
Fialový okraj rubínového závoja, vôňa lesných 
malín, za hrsť sladkých jahôd v hustej smotane, 
stopy čučoriedky. Sýta šťava bordových bobúľ 
alibernetu zanechá tajomný dojem.

Cabernet Sauvignon rose  0,75 l 17,90 €
Ružové suché, 12,5 %, neskorý zber. Farba je 
iskrivá, jemne ružová. Intenzívna a podmanivá 
chuť čiernych ríbezlí v kombinácii s lesnými 
jahodami a malinami.
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Klevner červený  0,75 l 19,90 €
Červené suché, 13 %, akostné víno s prívlastkom 
výber z hrozna. Namiešané z Radošinských 
odrôd, ktorých dominantnou zložkou je Pinot 
noir, dodáva vínu jemnú vôňu čiernych moruší, 
kôstkového ovocia a pikantnú korenistú chuť. 
Zrenie v dubových sudoch mu dodáva plnosť 
a jemnú čokoládovo – vanilkovú dochuť.

Cuvée čierny 0,75 l 13,90 €
Ríbezľové sladké, 10,5 %. Dominuje vôňa 
z čiernych ríbezlí a bobuľového ovocia.

Rubinus rosé 0,75 l 12,00 €
Ružové, 11 %. Vyrobené z čiernych ríbezlí. 
Svieže a ľahké. Pestované na BIO plantážach.

Tokajské 0,375 l 14,90 €
Biele sladké, 11,4 %. Víno s typickým tokajským 
charakterom. Extraktívne, prírodne sladké.
Zreje v klasickej tokajskej pivnici.

Furmint  0,75 l 15,90 €
Biele suché, 13 %, akostné víno s prívlastkom 
výber z hrozna.

Muškát žltý  0,75 l 15,90 €
Biele polosladké, 13 %, akostné víno 
s prívlastkom výber z hrozna.
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Prevádzka: Liptovská Osada 756, 034 73
Prevádzkovateľ: YVEX, s.r.o., Plynárenská 7/A, 
821 09 Bratislava, IČO: 36 369 420
Zodpovedný zástupca: Terézia Banášová
Vínnu kartu zostavil a ceny kalkuloval: 
Terézia Banášová
Ceny vín sú uvedené s DPH.
Cenník je platný od 1. júna 2018.




