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Rozlévaná vína
Prosecco DOC – Vitis Nostra – Veneto
Hrozny musí být rychle oddělený od slupky, aby si víno uchovalo čerstvost
a vůni. Toto víno má delikátní ovocnou vůni se špetkou medu. V ústech suchý
s příjemnou kyselinkou, která zanechá lahodnou a trvalou čerstvost.
0,1 l ........ 35 Kč
0,75 l ........ 260 Kč

Tramín – jakostní – suché
…původem z Itálie a je jednou z nejstarších pěstovaných odrůd. Víno jemně
zlatožluté barvy. Zajímavá aromatická vůně s výraznou kořenitostí, s tóny
připomínající květ čajové růže a nižší kyselinkou.
Rulandské šedé – jakostní – polosuché
…vzniklo pupenovou mutací z Rulandského modrého. Víno zlatožluté barvy je
plné, extrakční, kořenité, s nižší kyselinou. Květnatá vůně, někdy až tropicky
ovocná.
Rosé Cabernet Sauvignon – polosuché
…neváhejte a ochutnejte osvěžující polosuché růžové víno . Víno je mírně
tříslovité. Je příjemně svěží, ovocné chuti.
Frankovka – jakostní – suché
...tmavě rubínová barva, ve vůni je víno mírně skořicové a připomíná jádra
peckovin, v chuti je plné, příjemné a velmi extraktivní s kouřovou dochutí.
Zweigeltrebe – jakostní – suché
…rakouská odrůda vzniklá křížením Svatovavřineckého a Frankovky. Víno
tmavě granátové barvy s fialovým zábleskem. Příjemně kořenitá ovocná vůně.
Chuť je jemná a hebká se sametovým závěrem.
0,1 l ........ 25 Kč
0,2 l ........ 45 Kč

Vinařství Grmolec
Oblast: Morava
Podoblast: Slovácká
Obec: Hovorany
Bílá vína
Muškát moravský – pozdní sběr – suché
390 Kč
…výrazně aromatické víno s příjemnou lehkostí spojenou s ovocnými tóny
a vyváženou kyselinkou.
Rulandské šedé – pozdní sběr – suché
390 Kč
… plné, čisté kořenité víno s vysokým extraktem a hebkým ovocným tónem.
Tramín červený – výběr z hroznů – polosladké
410 Kč
…velmi koncentrované, kořenité víno s nižší kyselinkou a krásným výrazným
aroma čajových růží až fialek.
Růžové víno
Denise Rosé – pozdní sběr – polosuché
310 Kč
…růžové víno s krásnou ovocnou vůní, hebkou a lahodnou chutí připomínající
čerstvé jahody se smetanou. Ideální průvodce růžovým vínem po celý rok.
Červené víno
Dornfelder – pozdní sběr – suché
390 Kč
… plné, mohutné víno s rozmanitou vůní tmavého peckovitého ovoce.

Vinařství Blatel
Oblast: Morava
Podoblast: Slovácká
Obec: Blatnice pod sv. Antonínkem
Bílá vína
Rulandské bílé – VOC – suché
295 Kč
… víno světle zlatavé barvy s vůní hrušek máslovek, bílého rybízu, letních
jablíček a citrusů. Chuť je propojena s vůní vína s poměrně výrazným minerálním
tónem a plností.
Červené víno
André – pozdní sběr – suché
280 Kč
… víno tmavě rubínové barvy s vůní zralého ovoce a lesních plodů s ovocnou
chutí a jemnou dochutí sladkého dřeva a výraznější tříslovinou.

Vinařství Vladimír Tetur
Oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Obec: Velké Bílovice
Bílá vína
Irsai Oliver – kabinet – suché
290 Kč
… zelenožlutá barva, jemná muškátovo–kořenitá vůně a chuť příjemná ovocná
s pikantní kyselinkou, která dává vínu svěžest.
Chardonnay – pozdní sběr – polosuché
270 Kč
… příjemně pitelné víno s jemně ovocitým aroma. Ve vůni a chuti můžeme
hledat tóny tropických plodů banánu, ananasu a manga s nádechem lískových
oříšků.
Sylvánské zelené – pozdní sběr – polosladké
… svěží jemně kořenité víno v chuti i vůni můžeme cítit angrešt.

315 Kč

Červená vína
Merlot – pozdní sběr – suché
295 Kč
… plné, mohutné víno s rozmanitou vůní tmavého peckovitého ovoce.
Cabernet Sauvignon – pozdní sběr – barrique – suché
425 Kč
… plné, mohutné víno s rozmanitou vůní tmavého peckovitého ovoce.

Vinařství Botur
Oblast: Morava
Podoblast: Slovácká
Obec: Strážnice
Bílé víno
Chardonnay – výběr z hroznů – polosuché
395 Kč
…výrazné víno jemně kořenité, extraktivní, plné a harmonické s elegantní
kyselinkou a širokým spektrem květinových a citrusových vůní.
Červené víno
Alibernet – pozdní sběr – suché
380 Kč
... vůně je výrazná, komplikovaná, vícevrstvá. Přináší přezrálé ovoce, kořenité
a vegetativní tóny. Chuť je svěže ovocná. Zralé višně a třešně se potkávají
s výraznými taniny v delší svěží dochuti.

Zahraniční vína
Itálie
Pinot Grigio – Ca´Montini – Veneto
399 Kč
... víno má jemně zlatavou barvu. Toto Pinot Grigio si udržuje všechny čerstvé
ovocité vůně, s příjemnou a komplexní vůní jablka a hrušky,s bohatým tělem
a trvalé chuti, s lehce nasládlým závěrem.
Chianti I Sodi del Paretaio DOCG – Toscana
465 Kč
... příjemně svěží vůně s květinovými a ovocnými tóny. Na patře je elegantní,
intenzivní a krásně bohaté s tóny červeného ovoce a šťavnaté švestky. Měkké
a zralé taniny dělají víno hezké a univerzální.

Francie
Gewurztraminer Grand Cru – Boeckel – Alsace
745 Kč
… originální Gewurztraminer z vinice Zotzenberg. Příjemně komplexní vůně
smaženého ananasu, broskve, bílé květy, s tóny anýzu a máty. Chuť je dokonale
vyvážená. Naprosto úchvatné na patře, dlouhodobě plné a komplexní. Čistá
ovocná chuťˇ zralého manga, medového koření a tropické ovoce.
Château BUSQUET – Les Vieilles – Bordeaux
995 Kč
…50% Merlot, 40% Cabernet Franc, 10% Cabernet Sauvignon víno tmavé
barvy. Bohaté a komplexní aroma s vůní marmelády lesního ovoce, vanilky
a kakaa. Chuti příjemně plné a svěží víno bez nadměrného taninu, s příjemným
závěrem.

Španělsko
LAN Blanco – LAN – Rioja
399 Kč
...víno jemně slámově žluté barvy. Na vůni a chuti čerstvé ovocné vůně jablek,
hrušek a tropického ovoce, s bylinkami a nádechem sena a levandule. Pikantní
a čerstvé na patře, s nádhernou svěží kyselinkou.
LAN Reserva – LAN – Rioja
545 Kč
... 80% Tempranillo, 10% Garnacha, 10% Mazuelovíno zrálo nejméně 12 měsíců
na amerických a francouzských dubových sudech a poté 24 měsíců v láhvi.
V barvě je tmavě červené. Ve vůni a v chuti nalezneme nazrálé tmavě červené
třešně, vyzrálé ovocné tóny a povidla Víno doprovází příjemná a vyvážená
kyselina a jemné třísloviny.

Austrálie
Shiraz Bremerview – Bleasdale – Langhorne Creek
495 Kč
... víno jasně červené barvy s fialovým nádechem. Středně plné víno s intenzivní
vůní zralého, tmavého bobulové ovoce a koření. Chuť je hustá s aromatem
ostružin, exotického koření a zemitých tříslovin. V závěru se projeví nádherné
tóny hořké čokolády.

Chile
Sauvignon Blanc – Torreon de Paredes
570 Kč
Valle de Cachapoal
... žlutá barva se zelenými odlesky. Převládají citrusové vůně s doteky špetky
medu a vanilky. Komplexní víno, harmonické, vyvážené, v závěru minerální
tóny.

Jižní Afrika
Pinotage – Laibach – Stellenbosch
675 Kč
...tato Pinotage z vinařství Laibach se každoročně řadí mezi nejlepší Pinotage
Jižní Afriky. Víno hluboké, tmavé barvy s typickou Pinotage svěžestí. Delikátní
a jemná vůně čerstvě rozdrcené ostružiny, malin a sušeného banánu. Chuť
je dobře definovaná s řadou druhů ovoce a jemně podporována měkkým
a vyrovnaný taninem. Plné a komplexní chuti, s noblesním charakterem.

Sekty
Bohemia Sekt – Brut
260 Kč
...vysoce ušlechtilé šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí
s příjemně vystupujícími kyselinami a jemným dlouhotrvajícím perlením. Cuvée
je připraveno z vybraných bílých odrůd révy vinné, přičemž hlavní podíl v něm
tvoří odrůdy Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené.
Bohemia Sekt – Demi
260 Kč
... proslulé šumivé víno, které si již více než 40 let získává milovníky sektů
svou harmonickou jemně polosuchou chutí a svěží středně plnou květnatou
vůní. Pro jeho výrobu sekundárním kvašením francouzskou metodou Charmat
jsou vybírána vysoce kvalitní bílá vína a ta jsou do základního cuvée pečlivě
sestavována podle originální receptury.
Bohemia Sekt – Rosé
260 Kč
...skvělá kompozice Frankovky a Svatovavřineckého, sekt s bohatším a zároveň
dlouhotrvajícím perlením, s nádhernou lososovou barvou. Ve vůni se projevuje
svěžest a ovocnost s tóny lesních plodů.

Champagne
Collet Grand Art – Brut
1550 Kč
... 40 % Chardonnay, 40 % Pinot Noir a 20 % Pinot Meunier. Toto šampaňské
pozvedne ducha a stimuluje kreativitu. Je lehké sovocným rázem, čisté a svěží.
Velmi jemné a vytrvalé perlení. Ve vůni lehce ovoce, snad nektarinka a zralé
jablko. V chuti čisté s minerálními tóny, které tomuto vínu propůjčil vyšší podíl
Chardonnay.
Moët & Chandon Imperial – Brut
1750 Kč
... brut Impérial je typickým příkladem stylu Moët & Chandon. Vyjadřuje bohatství
a rozmanitost půdy, ze které hrozny vína vyrůstají a zůstává konzistentní po
celé roky. Má jemný vinný buket s nádechem limetky a květu vinné révy.
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Nové Město nad Metují
Komenského 70
Tel. recepce: +420 773 777 773
restaurace: +420 778 424 450
E- mail: recepce@hotelrajskazahrada.cz
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