
VINNÁ KARTA



Vážení hosté,

vítáme Vás v restauraci U krbu. Pohodlně se usaďte a nasávejte atmosféru tohoto 
stylového prostředí. Ve spolupráci s našim sommelierem Štěpánem Mlejnkem jsme 
pro Vás vybrali zajímavá vína nejen z České republiky, ale i z různých koutů 
Evropy. Naší kulinářskou specializací je však především česká kuchyně, z tohoto 
důvodu jsme se i při výběru vín do nabídky vinné karty soustředili zejména na 
typická moravská vína. Námi nabízená vína vhodně doplní a obohatí Vámi 
vybraný pokrm a čas strávený v naší restauraci se stane výjimečným gurmánským 
zážitkem.

Vinná karta obsahuje nabídku známých i méně známých vinařství s dlouhou 
tradicí, která nabízejí široké spektrum vín. Od lehkých rakouských „veltlínů“, 
přes klasické francouzské „pinoty“, italské „chianti“, až po skvosty moravských 
vinařství. Při výběru všech nabízených pokrmů i vín jsme dbali na to, ať u nás 
každý z hostů najde to, co právě hledá. 

Pokud si nevíte rady s výběrem, neváhejte a obraťte se na naši obsluhu.

Ještě jednou přejeme pohodově strávené chvíle s Vašimi přáteli a blízkými 
a děkujeme zaVaši návštěvu.

personál 
Restaurace U krbu



3

Zweigelt
Vhodné k červenému masu, resto-
vané zelenině a salámům.

Zweigelt Exclusiv
Ve vůni višně a švestky, v chuti 
jemně vanilka a červené ovoce, 
střední tělo, nádherně vyvážené, 
sametové třísloviny a delší závěr.

Grüner Veltliner
Vhodné jako aperitiv k rybám, 
sýrům a restované zelenině.

Grüner Veltliner Verdino
Osvěžující suché víno s tóny 
citrusu a jablek, v chuti lehce 
pikantní, lehčí, velmi univerzální 
víno pro každodenní pití.

Od roku 1859 se již pět generací rodiny Ehnů věnuje vý-
robě vína. Své vinohrady kultivují na těch nejlepších po-
lohách v Langenlois a jeho okolí, na ploše asi 14 hektaru.

Již od roku 1664 obhospodařuje rodina Engelbrechtova 
vinice v Etzdorfu.  Každá láhev pocházející z rodinného 
podniku Engelbrechtových skrývá 100 % energie a píle 
vinaře Wolfganga a Michaely. Na 19 hektarech pracuje s 
velkým nasazením a elánem osmi „přičinlivých rukou“.)

Ludwig Ehn

Rulandské bílé
Ideální ke kuřecímu, rybě nebo 
k salátům.

Weissburgunder
Svěží, avšak velmi ovocné s vy-
rovnanou kyselinou a lehce na-
sládlou chutí, ve které dominují 
citrusy, žlutý meloun a jablka. 
V dochuti lehce mandlové.

Chardonnay
Hodí se k bílému masu nebo 
tučnější rybě.

Chardonnay
Plné, celkem mohutné bílé 
s máslovými podtóny a vůní zra-
lého ovoce, zejména nektarinky 
a gdoulí. Déle trvající závěr ho 
činí lahodným a harmonickým. 

Rodinné vinařství z oblasti Weinviertel z vesnice Matzen 
asi 20 km od Vídně. Vinice se nachází v údolí Wagramu, 
kde vládne panonské klima, které se vyznačuje studnou 
zimou bez sněhu, horkým a  suchým létem a  dlouhým 
mírným podzimem. Půda je příznivá sprašová a expozice 
vinic na mírných svazích. Vinař Wenzl hospodaří na 22 
hektarech vinic a  zaměřuje se převážně na kořenitá bílá 
vína typu veltlín, muškát a  ryzlink, dále chardonnay 
a  weissburguner (rulanské bílé). Z  červených převažuje 
Zweigelt, Pinot Noir a místní specialita Roesler.
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Vinařské stavení se nachází ve známé oblasti Bordeaux, 
Entre-Deux-Mers. Patří rodině Furt po 6 generací a od 
konce 19. století vyrábí víno. V současnosti hospodaří na 
ploše kolem 19 hektarů. Půda je zde křída a jíl, na někte-
rých částech pak štěrk. Na této ploše jsou zastoupeny ape-
lace Bordeaux a Bordeaux Superieur. Z odrůd dominuje 
Merlot, Cabernet Sauvignon a Cabernet Franc. Sklepní 
technologie je umístěna na 300 m2 plochy nerezových 
tanků a sudů.

Riesling
Hodí se k ovocným salátům, ale 
i polévkám či kořenitým jídlům, 
jakož i k dezertům.

Riesling Schieferstein 
feinherb
Středne plný, lehce nasládlý 
moselský Riesling s typicky květi-
novou vůní.

Riesling
Ideální k rybě, kuřecímu masu, 
salátům.

Riesling trocken
Suchý a pěkně ovocný Riesling 
s tóny bílých květů a citrusů.

Rodinné vinařství z Německého nejprestižnějšího regio-
nu na Riesling: z Mosely. Nachází se na řece Sáře, která 
se dále vlévá do Rýnu a patří do vinařského regionu 
Mosela. Kolem jsou typické strmé svahy s bridličným 
podložím na kterých se pěstuje réva, zejména odrůdy 
Riesling, Sauvignon, Blauburgunder. Sklízí se ručne 
a víno se vyrábí v několika stupních sladkosti, od su-
chého „trocken“ přes lehce nasládlý „feinherb“, sladký 
„kabinet“ až po sladké „spätlese“.

Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc

Ke steaku a pečeným masům.

Heritage Bordeaux  
Supérieur
Vůně ovocná, černý rybíz a višně, 
chuť je plná rousní s dobrou 
strukturou tříslovin a ovocným 
projevem, zejména ostružin 
a exotického koření.
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 Gewurztraminer

Gewurztraminer
Exotická vůně koření, liči, grepu 
a růží přechází do plného těla, 
harmonického projevů zralého 
žlutého melounu a hrušek máslo-
vek. Víno je polosladké.

Pinot Gris
Svěží, vyvážené víno s příjemnou 
kyselinkou s vůní bílého ovoce, 
zejména hrušek a nektarinky. 
Na patře plné, polosuché.

 Pinot Gris
Ladí s tučnějšími rybami a těstovi-
nami se smetanovou omáčkou.

Hauller Cremant d‘Alsace 
brut
Příjemné šumivé víno vyrobené 
tradiční metodou kvašení v lahvi. 
Suché, živé s jemným a perzis-
tentním perlením.

 Pinot Blanc, Auxerrois
Příjemný aperitiv, vhodný také 
ke slaným dezertům a šunkám.

 Pinot Blanc
Hodí se k rybám, salátu či pizze.

Pinot Blanc
Vůně bílého ovoce, zejména jab-
lek, v chuti suché, středně plné, 
závěr lahodný a harmonický.

Toto rodinné vinařství se nachází ve vesnici Dambach-la-
-Ville. Historie sahá až do 18. století, kdy rodina Hauller 
pracovala v  bednařském průmyslu, tedy vyráběla sudy. 
Odtud již jen malý kousek k  pěstování a  výrobě vína. 
Dnes hospodaří na  ploše přesahující 10 hektarů, avšak 
zkupuje hrozny od dalších prověřených pěstitelů z okolí. 
Zaměřuje se na typické odrůdy Alsaska, tedy Pinot blanc, 
Pinot gris, Riesling, Gewurztraminer, Sylvaner, Muscat 
a šumivé Crémant d’Alsace brut a rosé.
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Crianza
Toto perfektně vyvážené červené 
víno je kupáží Tempranillo, Garna-
cha a Graciano. Působí hladce, har-
monicky, ve vůni vynikají ostružiny 
s dotekem vanilky. V chuti je plné, 
dlouhé s kávovým závěrem. 

 Tempranillo, Garnacha, 
Graciano 

Dobře doprovodí červená masa, 
rajčatové omáčky nebo ragú.

Moderní vinařství z oblasti Rioja bylo vybudováno v roce 
2001. Vinařství zpracovává hrozny z vlastních vinic, pře-
vážně hlavní španělskou odrůdu Tempranillo. Budovu 
vinařství tvoří pravidelný osmihran a  moderní vnitřní 
uspořádání. Vinice se nacházejí v nadmořské výšce 450 
metrů na úpatí hory Yerga a vápencové podloží. Průměr-
né stáří vinic je kolem 30 let, ale nacházejí se tu i vinice 
staré 60 a více let. 

Grenache, Mourvedre
Vynikající k masům a tvrdý sýrům.

Châteauneuf-du-pape
Toto slavné víno z oblasti Rhony 
je známé svou silou a plností. 
Ve vůni tmavé bobuloviny 
až marmeláda, v chuti plné, 
kořenité s tónem vanilky, skořice. 
Dlouhý a mohutný závěr.

Grenache, Syrah, Mourvedre
Doprovodí dobře těstoviny, polívky, 
omáčky a masa.

Côtes du Rhône
Ve vůni červené ovoce, v chuti 
kořenité, měkké a vyzrálé tříslo-
viny, působí až nasládle, i když 
je suché. Příjemně harmonický 
závěr.

Historie tohoto areálu začala v polovině dvacátého století 
s  prarodiči, vinaři v  Gigondas. O  další generaci pozdě-
ji, jsem se rozhodl převzít kormidlo. Ze své práce vím, 
že jsem se rozhodl udělat víno osobité a moje vína jsou 
strukturovaná a vyvážená s projevy jeho různých terroir. 
Ultra moderní vinařství zdůrazňuje základní vlastnosti 
terroir a odrůd. Každá zásilka je vinifikována samostatně 
v nádržích nebo s regulací teploty elektronicky za účelem 
získání nejlepších tříslovin a krásné barvy. Nejstarší vinice 
mají až 110 let a vína z nich jsou částečně školena v dře-
věných sudech po dobu několika měsíců.
Moje vína představují bohatství mé vášně, mé země, mé 
minulosti. Benjamin Tourbillon.
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Prosecco Treviso extra dry
Květinové aroma a jemné perlení 
s lehkým tělem, I když je extra 
dry, určitou stopu sladkosti má, 
což mu dodává spolu se svěžestí 
harmonii.

 Prosecco (Glera)
Vynikající jako aperitiv, nebo 
samo o sobě, také se hodí k salátům 
a předkrmům.

Prosecco frizzante extra dry
Toto exkluzivní ročníkové 
prosecco je suché, s jemným 
perlením vůní bílých květů.

 Prosecco (Glera)
Vynikající jako aperitiv, nebo 
samo o sobě, také se hodí k salátům 
a předkrmům.

Nachází se v srdci regionu pro Prosecco v oblasti La 
Marca Trevigiana. Vinařství začalo s produkcí asi před 
40 lety a od počátku se zaměřuje na šumivá vína nejvyšší 
kvality. Nad produkcí bdí známý enolog Fabrizio Gatto, 
který je pro La Marca konzultantem. Kromě vysoce 
kvalitních šumivých vín prosecco (správný název odrůdy 
je Glera) produkuje vinařství také vína tichá a to i čer-
vená. Nicméně právě šumivé je to co udělalo vinařství 
známým.

Merlot Garda
Středně plné víno s vůní a chutí 
zralého rybízu, třešní a koření. 
Harmonické a vyvážené. 

Merlot
Velmi univerzální použití, k těsto-
vinám, zelenině a omáčkám.

Pinot Grigio 
Středně plné víno s vůní po bílém 
ovoci a nektarinkách, dominuje 
svěží, suchá, ale ovocná chuť. 
Velmi pitelná klasika z Itálie.

Pinot Grigio
Velmi univerzální, k bílým ma-
sům, polévkám, salátům a sýrům, 
nebo samo o sobě.

Custoza je oblast na jihovýchodním cípu jezera Garda 
v Benátsku. Tato oblast byla zformována v době ledové 
a zdejší půda je jedinečná tím, že udržuje vlhkost i v su-
chých letech. Vinařství Azienda Agricola Cavalchina 
vzniklo již kolem roku 1900 a rodina Piona jako první 
započala s označováním vín z této oblasti Custoza. 
Vinařství Prendina je sesterský podnik a zaměruje se 
na svěží a ovocná vína z Lombardie a Benátska. Jejich 
produktem je mimo jiné velmi populární víno Pinot 
Grigio což je synonymum pro české Rulanské šedé.
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Barbera d’Alba DOC
Středně plné červené s chutí 
malin a ostružin a jemnou 
kyselinou. 

Barbera
Doporvodí masa, omáčky, sýry 
nebo grilovanou zeleninu.

Barbaresco Basarin DOCG
Plné, přesto jemné víno. Vůně je 
květnatá, se zralými švestkami. 
V chuti jemně kořenité s ovoc-
nou marmeládou a fialkami 
v závěru. Seriózní víno pro zvlášt-
ní příležitosti.

Nebbioo
Výborný ke skopovému a jehněčí-
mu nebo ke zvěřině.

Toto vinařství se nachází v srdci regionu Langhe v sever-
ní Itálii, Piemonte. Historie zpracování hrpznů sahá až 
do roku 1900, kdy se zakladatel Giuseppe rozhodl pro 
kultivaci révy vinné. Tradice pokračovala se synem Al-
dem. Dnes bratři Marco a Vittorio vedou a dále úspěšně 
rozvíjí vinařství, které má dnes kolem 27 hektarů. Hlav-
ní odrůdy jsou Nebbiolo, Barbera, Moscato, Dolcetto, 
Freisa a Sauvignon. Vinice se nacházejí v oblasti San 
Rocco Seno d‘Elvio a Neive. 
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Bardolino DOC
Lehčí červené z oblasti jezera 
Garda. Jemné v chuti i ve vůni 
a s vyrovnanou kyselinou a krat-
ším závěrem. Ke špagetám. 

Corvina, Rondinella, 
Molinara

K těstovinám, omáčkám nebo 
k bažantovi či kachně.

Soave DOC
Lehké, svěží ovocné víno s vůní 
bílých květů, velmi univerzální 
suché víno.

Garganega, Trebbiano
Doprovodí široké portfolio pokrmu 
od ryb přes těstoviny až po saláty.

Historie tohoto vinařství započala roku 1800, kdy 
obchodník Bartolomeo Zeni, který rozvážel po vesni-
cích ryby, olivový olej a pečivo, zacčl obchodovat také 
s vínem. Svoji vášeň k vínu přenesl na svého syna a ten 
zase na svoje děti. Tak se tradice rozšířila a rodina začala 
víno nejen prodávat, ale i vyrábět. Dnes má vinařství 
sídlící v malebném městečku Bardolino svoji moderní 
výrobnu včetně vinařského muzea. Vinařství investovalo 
do nového sklepa, který se nachází 6 metrů pod zemí 
a má rozlohu 1200 m čtverečních a je plně klimatizo-
vaný. Zeni vyrábí celou řadu vín typických pro oblast 
kolem jezera Garda: Soave, Valpolicellu ci Amarone.

Chianti DOCG
Plné, červené víno s vůní a chutí 
po zralých višních a švestkách. 
Třísloviny jsou uhlazené a závěr 
je dlouhý a ovocný. 

Sangiovese
Výborné k masu všech možných 
úprav, také k sýrům a rajčatovým 
omáčkám.

Chianti Riserva DOCG
Mohutné víno s vůní tmavého 
ovoce, borůvek, švestek a zralých 
višní. V chuti plné s dobrou 
strukturou tříslovin. K masům.

Sangiovese
Hodí se k masům, zejména k jeh-
něčímu.

V samém srdci Toskánska, pár kilometrů od města Arez-
zo se nachází zemědělská usedlost Il Palazzo. Ve výšce 
asi 380 metrů nad mořem je odtud krásný rozhled 
po kopcovité krajině Toskánska. Vinařství se zaměřuje 
na to, co tu roste nejlépe a totiž hrozny a olivovníky. Má 
celkem asi 30 hektarů vinic. Vyrábí vynikající červené  
víno Chianti z místní známé odrůdy Sangiovese, pěstuje 
se ale také Merlot a Canaiolo. Kromě produkce vína se 
usedlost také zaměřuje na turistiku a restauraci.
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Rulandské šedé pozdní sběr
Ve vínu se kombinuje ovocnost 
s výjimečnou plností, ve vůni připo-
míná žlutý meloun, med a pražený 
slad. V chuti je jemná kyselina s vý-
raznou nasládlostí sušených hrušek 
a rozinek. Chuť je komplexní.

Ryzlink vlašský pozdní sběr
Vůně je výrazná, kořenitá, při-
pomínající rozkvetlou louku za-
hřátou letním sluncem. Chuť je 
obzvláště plná a svěží, pikantní,
s medovým závěrem. 

Rulanské šedé
Ideální k salátům, kuřecímu 
a smetanovým omáčkám.

Vlašský ryzlink
Vhodné k předkrmům, sýrům 
a salátům či bílému masu.

Dornfelder pozdní sběr
Středně plné víno se sytou 
barvou. Vůně višní a kořenité. 
V chuti ovocné, komplexní 
a vyrovnané.

Dornfelder

Vinařství Na Soutoku je rodinný podnik, který vznikl 
v roce 2011. Zakladatelem vinařství je pan Karel Průša. 
Samotnou výrobou vína se zabývá mladší syn. Je to velmi 
mladé, ale progresivní vinařství, kladoucí důraz na čistotu 
odrůd a jejich projev. Vinařství Na Soutoku se nachází 
v malebné jihomoravské krajině na samotném okraji Břec-
lavi. Ve vzdálenosti15 km od sídla vinařství se nachází sou-
tok rek Moravy a Dyje, magické místo, které představuje 
geograficky nejjižnější bod Moravy a zároveň místo, kde 
se setkávají hranice mezi CR, Slovenskem a Rakouskem. 
Ve vinařství se rozhodli pro vytvoření unikátního projektu 
– kolekci vín z moravských odrůd, které byly vypěstovány 
ve vinicích, jež jsou pro jejich pěstování typické a mají pro 
danou odrůdu ideální podmínky.
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Chardonnay pozdní sběr
Barva zlatavá, ve vůni se rozvine 
škála ovocných tónu, kde převládá 
banánové a ananasové aroma. Víno 
se svou strukturou řadí mezi středně 
tělnatá vína, což je také podpořeno 
způsobem výroby–metodou sur lie. 

Sauvignon blanc pozdní sběr
Tóny broskve doplňují vůně 
květu hluchavky a odrůdově 
typické travnaté tóny. V chuti je 
víno harmonické a snoubí se zde 
jemné travnaté tóny s nádechem 
tónů ovocných. 

Chardonnay
Hodí se k bílým masům.

Sauvignon blanc
Vhodný k salátům, předkrmům,
těstovinám či rybám.

Tramín pozdní sběr
Barva zlatavá se sytějšími žlutými 
odlesky. Ve vůni je víno mohut-
né, kořenité s tóny liči, medu 
a karamelu. V chuti je středně 
plné a plné, hladké s kořenitou 
dochutí.

Zweigeltrebe Rosé ps
Víno lososových až jahodových ba-
revných tónů. Krásné, čisté a při-
rozené odrůdové aroma. V chuti 
dodává svěžest energická kyselinka. 
Komplexní aroma lesních jahod 
a malin s dotekem sladkosti.

Tramín
Vhodný k orientálním pokrmům 
nebo dezertům.

Zweigeltrebe
Vhodné k salátům, nebo jen tak 
při horkém letním večeru.

Příběh víly: Vilavin se zrodila přímo na vinici. Inspirací 
se stal keř révy připomínající postavu ve víru radostného 
tance – vílu révy a vína. Příběh rodinného vinařství VILA-
VIN začíná v roce 1995. Navázali jsme tím na rodinnou 
vinařskou tradici dědů a pradědů. V současné době hospo-
daříme na 27 hektarech vlastních vinic ve vyhlášených 
vinařských obcích Novosedly a Dobré Pole u Mikulova. 
Vína z mikulovské oblasti mají nezaměnitelný charakter 
díky vysokému obsahu jurského vápence a jedinečnému 
mikroklimatu. Část viničních tratí tvoří keře staré desítky 
let. Ručně sbírané hrozny jsou šetrně zpracovány a špič-
ková moderní technologie řízeného kvašení zachovává 
v buketu vína charakter půdy a autentičnost výjimečné 
polohy viniční tratě na úpatí chráněné krajinné oblasti.
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vína dodává

Müller Thurgau
Lehké, svěží a ovocné víno s aro-
matickým projevem a šťavnatou 
kyselinou. 

Zweigeltrebe pozdní sběr
Překvapivě plné, suché červe-
né s kořenitostí a ostružinou 
na nose. V chuti se opakují 
vjemy z vůně a doprovází dotek 
hořké čokolády. 

Müller Thurgau
Jako aperitiv, k salátům a rybě.

Zweigeltrebe
K masům, omáčkám a těstovinám.

Frankovka pozdní sběr
Plná, s dobou strukturou a ovoc-
ným projevem, višně a švestky.

Frankovka
K masům, omáčkám a těstovinám.

Všechna naše vína jsou plna síly a elegance. Upřednostňu-
jeme co nejdůkladnější vyzrání hroznů a odrůdovou čis-
totu při vinobraní. Ve vinařství preferujeme tradiční ruční 
metody. Myslíme si, že naše vína jsou součást kulturního 
života, a proto tomu odpovídá i elegantní, někdy umě-
lecké balení. Vinařské kořeny naší rodiny Zapletalových 
sahají velmi hluboko k našim předkům, o čemž svědčí 
i více než 300 let starý archivní sklep v našem vlastnic-
tví. Geografické zvláštnosti a mikroklima krajiny okolí 
Velkých Bílovic jsou jedinečné v regionu jižní Moravy, kdy 
jižní svahy zachycují sluneční paprsky a jsou ovívány tep-
lými větry. Tak získávají hrozny tu pravou vysokou úroveň 
zralosti, kterou můžeme podpořit pozdním sběrem.


