Dobré víno tvorí dobrú náladu,
dobrá nálada prináša dobré
myšlienky, dobré myšlienky
dávajú vznik dobrým
skutkom a dobré skutky
robia človeka človekom.
Z múdrosti starých Slovákov

Gran vino, considerato spesso
il capolavoro dell’uomo e per
lo piu l’opera della natura.
L ’opera di cui maestri sono
il sole, il clima, la terra...
E per usare un termine altezzoso
e paradossale, e opera fondiaria.
Paolo Corder

Wine, like food, involves
the senses, the intellect,
geography, history, chemistry
and in some cases, the cosmos.
One not only drinks wine,
one smells it, observes it, tastes
it, sips it, and one talks about it.
King Edward VII.

Snažili sme sa pre Vás vybrať najlepšie ponúkané slovenské vína a pri našom výbere sme
sa inšpirovali minuloročnými víťazmi ocenenými Národným salónom vín Slovenskej
republiky. Po neúspešnom roku 2010, prišiel ročník 2011, ktorý bol vynikajúcim rokom
na výrobu vín, hlavne červených. Snažili sme sa taktiež predstaviť výborné slovenské
vinárstva prevažne Malokarpatskej vinárskej oblasti, ktoré nie sú až tak známe, ale
vyrábajú veľmi kvalitné fľašované odrody vín. Za tieto vína získali prestížne ocenenia.

Karpatská perla
KARPATSKÁ PERLA je rodinné vinárstvo zo Šenkvíc, ktoré založili manželia Margita a Ladislav Šebovci v roku 1991. V roku 2011 mu Zväz
výrobcov hrozna a vína na Slovensku udelil prestížne ocenenie Vinárstvo roka 2011. Filozofiou firmy je motto: “Perly sa rodia vo vinohrade,
pretože kvalitu vína výrazne ovplyvňuje starostlivosť vo vinici.“ Väčšina vín pochádza zo 46 hektárov vlastných viníc v Malokarpatskej
vinohradníckej oblasti. Najväčšia vinica Suchý vrch, obrábaná v súlade s princípmi integrovanej produkcie leží na súvislej ploche 28 hektárov.
KARPATSKÁ PERLA vyrába vína s chráneným označením pôvodu v kolekciách JAGNET, VARIETO a DÍLEMÚRE a cuvée štyri ŽIVLY
z najlepších odrôd ročníka. Pre Spolok sv. Vojtecha spracováva a vyrába omšové vína na liturgické účely. V limitovaných edíciách ponúkame
špeciálne vína, ktoré sa vyrábajú v obmedzených množstvách.

Devín 2011 VARIETO

22,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, výber z hrozna, 0,75 l
Zlatá medaila: AWC Vienna 2012, Národný salón vín 2012 - víťaz kategórie suchých vín, Concours Mondial de Bruxelles 2012
Strieborná medaila: Mundus Vini 2012, Vinagora 2012, Bacchus International Wine Competition 2012
Terroir Suchý vrch – spojenie hrozna, jedinečného regiónu a pôvodných kvasiniek. Má sýtu zelenožltú farbu a výraznú ovocnokorenistú vôňu. Mleté biele korenie, mäta, či citrónová kôra - iba malý výber z bohatej ponuky vôní tohto vína. Šťavnatá chuť je
tiež plná exotiky - ukrýva limetku, žltý melón, rebarboru, prezreté figy, aj orientálne korenie. Chuť vín je pikantná a extraktívna. Je
vhodné aj na vyzrievanie vo fľaši.

Kolekciu VARIETO tvoria vína s prívlastkom, vyrobené z hrozna v kvalite kabinetné, neskorý zber a výber z hrozna. Použitie moderných
postupov zohľadňuje osobitné požiadavky každej odrody viniča, a tým umožňuje formovať ich jedinečné senzorické osobnosti s dlhším
potenciálom zrenia. Názov VARIETO pochádza z latinského pomenovania pre odrodu viniča.

Sauvignon 2011 VARIETO

27,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, neskorý zber, 0,75 l
Strieborná medaila: Concours Mondial de Bruxelles 2012, Concours Mondial du Sauvignon 2012

Náš šťavnatý Sauvignon pochádza z vinohradu Suchý vrch pri Šenkviciach. Ideálna expozícia a osobitý prístup k tejto odrode nám
pomáhajú udržiavať štýl vína v každom roku. V teplom roku 2011 išiel Sauvignon dole už v prvom týždni oberačiek. I vďaka tomu
má víno jasnú citrónovo-zelenkavú farbu a veľmi intenzívnu vôňu. Bazový kvet, zelené egreše aj vinohradnícke broskyne.
Neodolateľne pikantná chuť vás núti ochutnať ďalší hlt. Limetka, rebarbora a samozrejme žihľava dvojdomá.

Alibernet 2009 VARIETO

33,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, neskorý zber, odrodové, 0,75 l
Zlatá medaila: Národný salón vín 2012 - víťaz kategórie, Thessaloniki International Wine Competition 2012, Vínne trhy Valtice
2012, AWC Vienna 2012

Veľký ročník, veľké víno. Náš prvý výber z hrozna z Alibernetu zo Suchého vrchu pri Šenkviciach. Na dlhý život bol pripravený
vyzrievaním v nových francúzskych a slovenských barikových sudoch. Má atramentovo-fialovú farbu, krásnu vyzretú vôňu
a výnimočnú chuť. Čučoriedky, černice aj makový závin a za tým robustné, ale dokonale uhladené telo. Dochuť vína je
dlhotrvajúca, zanecháva tóny horkej čokolády, vanilky a sušených brusníc. Víno bolo plnené bez filtrácie.

Frankovka modrá 2009 VARIETO

25,00 €

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, suché, výber z hrozna, odrodové, 0,75 l
Zlatá medaila: Národný salón vín 2012, Výstava vín Šenkvice 2011 – šampión, Vínne trhy Pezinok 2012 - šampión červených vín,
Vínne trhy Valtice 2011 – šampión, Vitis Aurea 2011, Festival Frankovky 2011, Vienále Topočianky 2012
Strieborná medalila: AWC Vienna 2011, AWC Vienna 2012
Bohatá vôňa drobného bobuľového ovocia, slivkového lekváru a tmavo rubínová farba predpovedajú mohutné víno. Mimoriadne
harmonická chuť v sebe ukrýva bobule zrelého hrozna, sušené slivky a kandizované ovocie. Je plné slnka, plné energie. Pokrúťte
pohárom a tú úžasnú vôňu škorice v tejto frankovke „chytíte“. Produkt barikovej technológie.

Vinárstvo Miroslav Dudo
Vinárstvo Miroslav Dudo bolo založené v roku 2001 a zaoberá sa spracovaním hrozna a výrobou sudových, ale najmä kvalitných fľašovaných
odrodových vín. Sídli v malebnom prostredí vinohradníckeho mesta Modra, časť Harmónia. Vo Vinárstve Miroslav Dudo – VMD produkujú
vína z 10-tich hektárov viníc. Z toho 6 hektárov obrábajú v katastri mesta Modra. Ponúkajú 13 druhov vín, z ktorých je 10 odrodových a 2
značkové vína (cuveé). Značkové vína vyrábajú vyzrievaním v drevených sudoch. Prvoradým cieľom je ponúkať vysoko kvalitné vína.

Modra bola vždy osobitá. Celkom určite pre nádhernú polohu, dobré vínko a zvláštnu atmosféru
stála vždy v centre pozornosti ľudí. V histórii tohto mesta nemožno opomenúť ani najstaršiu
rekreačnú oblasť - Harmóniu. Do Harmónie chodili za odpočinkom návštevníci už okolo roku 1850.

Veltlínske zelené 2011 Vinárstvo Dudo

16,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, víno s chráneným označením pôvodu, akostné,
odrodové, neskorý zber, 0,75 l
Zlatá medaila: Vinum Superbum 2012 Nitra, Výstava vín Víno Bojnice 2012
Strieborná medaila: Výstava vín Budmerice 2012
Malé Karpaty, Modra, Veltlínske zelené. Nehľadajte lepšiu jednotu. Jednotu vzhľadu, vône a chuti. Muškátovozelený dych a kvety hlohu. Vňať feniklu na jazyku. Dokonalá harmónia. Harmónia, ktorá ladí, vonia i chutí.

Veltlínske zelené 2010 Vinárstvo Dudo, Ľadové víno
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, sladké, akostné, odrodové, ľadové víno, 0,375 l
Strieborná medaila: MUN–DUS 2011, Dunajská Streda, 3. Miesto ľadové víno roka 2012
Návrat k tradíciám. Matej Bel by sa potešil. V čaši máte "samotok". Má bledojantárový vzhľad a koncentrovanú
vôňu cibébovej esencie. Ústa sú plné hroznového cukru a malokarpatských kyselín. Tento skvost sa nepije, tento sa
zmyselne pocuckáva. Chlipkajte, priložte do krbu a nepozerajte sa na hodinky. Čas sa nikdy nevracia. Spomienky
však zostávajú…

42,00 €

Cabernet Sauvignon 2011 Vinárstvo Dudo

18,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, akostné, odrodové, neskorý zber, 0,75 l
Strieborná medaila: Výstava vín Víno Bojnice 2012
Dekanské červené, ktoré zrelo v sude starého otca. Pán farár i dedo si rozumeli. Pili len tie najlepšie moky. Ako tento.
Hutný v oku, višňovo-borievkový v nose. Ústa plné makovníka našej babky... Nostalgia vo vine. Krásna nostalgia.

Zweigeltrebe 2011 Vinárstvo Dudo
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, suché, s označením pôvodu, akostné, odrodové s prívlastkom,
neskorý zber, 0,75 l
Strieborna medaila: Vinum Superbum 2012 Nitra
Profesor Pierre Galet nemal pravdu. Zweigeltrebe (*1922, Fritz Zweigelt) pred časom charakterizoval slovami:
„svetločervené a trochu trpké”. Asi ho nikdy nekoštoval… Pravdu majú Angličania. Zweigelt sa s úspechom pestuje
i na Ostrovoch a víno z neho dostalo prezývku „Dr. Pinot noir”. Veľmi výstižné. Zweigeltrebe je veľký doktor. Má
tmavú pleť, vyšportované hutné telo, dôstojné vystupovanie a múdre myšlienky. A keďže je doktor, pomáha a lieči
i vaše duševno…

16,00 €

Vinohradníctvo – Vinárstvo Skovajsa
Rodinná firma Skovajsa vznikla v roku 1991 ako vinohradníctvo. Prerušenú tradíciu po starých rodičoch obnovili na
vrátených vinohradoch v reštitúcii. Teraz hospodária v Pezinku a v Limbachu na 5ha viníc, kde spracúvajú len vlastné
hrozno a vyrábajú 25000 až 30000 litrov vína ročne. Víno v malom vyrábali už v začiatkoch svojho vinohradníctva a do
súčasnej podoby sa firma vyvinula po niekoľkých rokoch. Ako mladí výrobcovia upustili od klasických postupov
a pristúpili k šetrnému spracovaniu hrozna a k reduktívnej technológii výroby vína, ktorá umožňuje dodávať na trh
moderné svieže vína s výraznou odrodovou arómou.
Ročnú produkciu tvorí zhruba z dvoch tretín biele víno. Tento pomer vín sa snažia vyrovnávať v prospech
červeného vína ďalšou výsadbou nových viníc. Najnovšie vysadený Neronet dal panenskú úrodu v roku 2008 až
2009. Odrodovú skladbu tvorí 5 bielych a 4 červené vína. Víno predávajú vo vlastnej pivnici a vinotékach na
Slovensku.

Chardonnay 2011 Vinárstvo Skovajsa

16,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, neskorý zber, 0,75 l
Zlatá medaila: Vitis Aurea Modra 2011
Víno z vlastného hrozna vinárstva Skovajsa z pezinských a limbašských viníc, ktoré poskytujú svieže kyseliny, mineralitu a ovocné
vône a chute tak typické pre malokarpatskú oblasť. Víno má žltozelenú farbu. Vôňa je plná ovocných tónov s dominanciou banánu
a hrušky. Chuť kopíruje vôňu, je podmanivo ovocná s jemným orieškovým nádychom.

Rízling vlašský 2011 Vinárstvo Skovajsa

17,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, neskorý zber, 0,75 l
Zlatá medaila: ZM Pezinok, Šampión Vitis Aurea Modra, SM Limbach, Víno je v Národnom salóne vín SR.
Víno má žlto- zelenú farbu, vôňa je intenzívne plná a ovocná, ktorá plynule prechádza aj do chuti vína.

Rulandské biele 2011 Vinárstvo Skovajsa

16,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, neskorý zber, 0,75 l
Zlatá medaila: ZM Vitis Aurea Modra, SM Pezinok, SM Limbach
Víno má žlto - zelenú farbu, vo vôni prevláda tropické ovocie, chuť je výrazne ovocná s intenzívnymi kyselinami.

Svätovavrinecké Rosé 2011 Vinárstvo Skovajsa

15,00 €

Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, neskorý zber, 0,75 l
Zlatá medaila: Vínne trhy Pezinok 2012
Strieborná medaila: Slovenský Grob 2012
Víno má jasnú, svetloružovú farbu. Vo vôni prevládajú tóny lesných plodov s dominanciou malej lesnej jahody. Chuť odráža čuchové vnemy,
prelínajú sa v nej jahodové vnemy, dominuje „jahodový kompót“ s jemnými nuansami jogurtu.

Janoušek
Vinársku spoločnosť JANOUŠEK založil v roku 2006 manažér Ing. Mário Polák a enológ Ing. Roman Janoušek.
Vína z ich produkcie: Rizling vlašský, Rizling rýnsky, Veltlínske zelené, Chardonnay, Rulandské šedé, Pálava i Frankovka modrá, Rulandské modré,
Alibernet, Zweigeltrebe a Cabernet Sauvignon - sa okamžite zaradili medzi slovenskú elitu a gurmáni sa o nich vyjadrujú v superlatívoch.
Odborníci a znalci však vedia, že meno Ing. Roman Janoušek je zárukou tej najvyššej kvality vín a v novej firme zúročuje svoje získané 20-ročné skúsenosti.
V pracovnom tandeme s Braňom Valjentom a Ing. Adamom Repom tvoria cieľavedomý, pracovný a úspešný team tejto spoločnosti, s vynikajúcim renomé
doma i v zahraničí. Za krátku existenciu získali za svoje vína až neuveriteľných - viac ako 535 ocenení z vinárskych súťaží. Svojich zákazníkov oslovujú
poctivou prácou a kvalitným slovenským vínom.
Proces spracovania hrozna
Zber hrozna sa realizuje ručným spôsobom do 30 kg bedničiek. Hrozno sa spracováva šetrným spôsobom, najskôr mlynkoodstrapiňovačom a následne
lisovaním na pneumatickom lise s celkovou výlisnosťou až 60%. Odkalený mušt fermentuje 14 – 20 dní, pri teplote cca 16 stupňov Celzia. Vína sa robia
v nerezových nádobách s dvojitým chladiacim plášťom, kde aj čiastočne vyzrievajú. Výroba červených vín prebieha vo vinifikátoroch s automatickým
miešaním. Časť červených vín vyzrieva vo francúzskych dubových sudoch. Plnenie vín realizujeme sterilnou pojazdnou plniacou linkou z Rakúska.

Spolupracujú s dodávateľmi - pestovateľmi hrozna z Malokarpatskej a Južnoslovenskej vinohradníckej oblasti - odrody hrozna: Rizling vlašský, Rizling
rýnsky, Veltlínske zelené, Frankovka modrá. Vzhľadom na módnosť niektorých odrôd nezabúdajú ani na Chardonnay, Rulandské biele, Cabernet sauvignon,
Rulandské modré a Alibernet.

Rulandské šedé 2011 Janoušek

25,00 €

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, suché, výber z hrozna, 0,75 l
Zlatá medaila: Víno Bojnice 2012
Strieborná medaila: Finger Lake New York 2012, Limbach 2012, VTP Pezinok 2012, EPICURE 2012
Víno má intenzívnu žlto-zelenú farbu. Vo vôni objavujeme jemný plást medu, arómu čerstvo odtrhnutej marhule, najmä však banán
v čokoláde. Chuť je intenzívne tropicko-medová, v jemnej harmónii zbytkového cukru a kyseliniek. Víno, ktoré sa elegantne pobavilo
so všetkými nástrahami ročníka 2010.

Cabernet Sauvignon Rosé 2011 Janoušek

20,00 €

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, suché, neskorý zber, 0,75 l
Zlatá medaila: Víno Bojnice 2012, Limbach 2012, Šampión výstavy Šenkvice 2012, Vinum Juvenale 2012 Brno, Vínne trhy Pezinok 2012
Strieborná medaila: Vinalies Internationales Paris2012, Concours Mondial de Bruxelles 2012, Víno Tirnavia 2012,Vitis Aurea Modra
2012
Nádherná bledoružová farba so zelenými odleskami. Intenzívna, komplexná vôňa s arómou červeného bobuľového ovocia, malín, jahôd
a červených ríbezlí. V chuti výraznejšie dominuje lesná malina a jahoda. Náznaky bieleho ovocia (broskyňa a marhuľa) zmiešané
s kvetinovými arómami. V ústach je plné a harmonické . V šťavnato sviežej chuti dominujú egreše, červené maliny a drobné jahody.

Château Béla
Château Belá sa vyznačuje dlhou históriou produkcie vína už od rímskych čias.
Názov výrobcu je totožný s pomenovaním kaštieľa, v ktorom firma. Značka Château Belá sa ako značka jedna z mála zo
Slovenska dostala do celého sveta. V súčasnosti sa výrobou vín a starostlivosťou o vinice zaoberajú známi a uznávaní vinári,
pán Egon Müller z Nemecka a pán Miroslav Petrech zo Slovenska v okolí obce Mužla. Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
– Štúrovský vinohradnícky rajón.
Od roku 2001 sa produkcia vína špecializuje na výrobu tých najušľachtilejších druhov Rieslingu a Cabernet Sauvignonu.
Okrem tradičných bielych Rieslingov sú veľmi známe aj ľadové a slamové vína vyrábané od roku 2009.
Priam legendou sa stal Rizling rýnsky ročník 2011, bobuľový výber, ktorý je odborníkmi považovaný za najlepšie slovenské víno a podľa európskych
somelierov sa dostalo aj medzi Top 10 najlepších európskych vín.

Rízling Rýnsky 2011 Château Belá

43,00 €

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, polosladké, výber z hrozna, 0,75 l
Víno zlatožltej farby s viskóznym okrajom. V jeho bohatej a intenzívnej vôni dominujú tóny prezretého až kandizovaného tropického ovocia doplnené o
odrodovo typickú stopu rozkvitnutej lipy. V chuti plnšie a pekne štruktúrované s nesmierne bohatým obsahom kyselín, ktoré potláčajú dojem sladkosti,
a vytvárajú v závere nádhernú a perzistentnú dochuť.

Alto
Alto je veľmi známe Juhoafrické vinárstvo.
Vinohrady sú otočené smerom na sever, severovýchod a severozápad. V lete, keď si vinice užívajú slnečný kúpeľ, ochladzuje ich morský vietor
zo zátoky False, čo predlžuje sezónu zretia a zároveň udržiava v strapcoch komplexné chute šľachtených odrôd.
Suché klimatické podmienky sú zárukou nízkej výdatnosti viníc, čo zvyšuje kvalitu bobúľ a tým aj vína. Práve výnimočná kvalita priniesla statku
Alto viac ako 70 zlatých medailí v rôznych súťažiach, na ktorých sa zúčastnili tie najlepšie vína sveta. (Alto Rouge, Cabernet Sauvignon...)

Shiraz 2007 Alto

42,00 €

Južná Afrika, Stellenbosch, odrodové, suché0,75 l
Strieborná medaila: IWSC 2010
Tmavá rubínová farba so svetločerveným okrajom. Vôňa vína je príjemná a výrazná. Najintenzívnejšie vystupujú tóny horkej
čokolády a sekundárne tóny tabaku podčiarknuté korenistým nádychom. V chuti je víno zaguľatené, zamatové s príjemnou
ovocnosťou a korením podporené mäkkými trieslovinami. Dochuť vína je dlhšia.
Ak sa hovorí o juhoafrických vínach, väčšine automaticky napadne Stellenbosch – pravdepodobne najznámejší vinársky región tohto
najjužnejšieho afrického štátu. Odtiaľ pochádza aj Shiraz od vinárstva Alto. Víno reprezentuje ročník 2004, aj v juhoafrických podmienkach
horúci – v tamojších podmienkach ideálny pre odrodu Shiraz.
Dostupné Ročníky: 2008, 2007, 2006, 2005 a 2004.

Rozlievané biele vína
1,10 €

Veltlínske zelené 2011 Karpatská perla 0,1 l
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, suché, akostné, odrodové

Farba vína je intenzívna zlatožltá so stredne viskóznym okrajom. Krásna prírodná vôňa vína je prezentovaná miernym nádychom pokosenej trávy s bielym
korením. Chuť vína je svieža citrusová s pekne harmonickými kyselkami.

Rozlievané červené vína

Frankovka modrá 2011 Karpatská perla 0,1 l

1,20 €

Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, suché, akostné, odrodové
4ervené víno rubínovo-červenej farby s mladým fialkastým odleskom a strednou viskozitou na okraji. V jeho bohatej ovocnej vôni prevládajú stopy
kôstkového ovocia so sladkým korením v pozadí. Chuť vína je intenzívne ovocná a pekne vyvážená.

Vínna karta je platná od 01.01.2013
Zodpovedný vedúci: Dušan Ďurčák
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok od 8:00 do 22:00
Kontakt: Hotel Park Avenue, Beethovenova 3, Piešťany
+421 33 791 09 99
www.hotelparkavenue.sk

ĎAKUJEME ZA NÁVŠTEVU

