
VINNÁ KAR TA
WINE CARD



V Í N A  P O  S K L E N I Č C E

FANGALO   bílé | white
Lehké a svěží bílé víno s jemným aroma tropických 

plodů a čistým ovocným závěrem.
Light and crisp white wine with gentle tropical fruit 

flavors and clean fruity finish.

0,15 l   |   59 Kč

FANGALO  červené | red
Červené víno s vůní na sluníčku vyzrálých švestek, 

vyrovnanou bohatou chutí, která vybízí k dalšímu napití.
Sun-ripe black plum and spiced berry flavors; gently 

rounded with easy drinking softness.

0,15 l   |   59 Kč

FANGALO  rosé
Lehké polosladké růžové víno s přitažlivým aroma 

zralých jahod, vyznačuje se lahodnou sladkostí 
a svěžestí.

Attractive ripe strawberry and candy floss aromas, 
soft sweetness yet light and refreshing.

0,15 l   |   59 Kč



V Í N A  P H A N T

PHANT SAUVIGNON BLANC
Lehké a aromatické suché bílé víno se zřetelnými 
tóny zeleného jablka a fíků. Hodí se k pečenému 

kuřeti, rybě nebo plodům moře.
Aromatic and fresh dry wine with tropical guava, 
fig and  green apple flavours. Enjoy with tempura 

vegetables, seafood or chicken.

0,75 l   |   339 Kč

PHANT MUSCAT D‘ALEXANDRIE
Hebké polosladké víno s aroma muškátu, ananasu 

a lučních bylin. Chcete-li si je vychutnat, připravte si 
štrúdl, čokoládový dort nebo sýr.

Soft and silky with a seductive floral bouquet glace 
pineapple and lychee flavours.  

Enjoy with cheese cake or applestrudel. 

0,75 l   |   339 Kč



V Í N A  P H A N T

PHANT SHIRAZ
Suché červené víno, vyniká zářivě rubínovou barvou, 

chutí zralých švestek a brusinek; zraje 4 měsíce 
v barrique sudech. Hodí se ke grilovaným vepřovým 

žebírkům, kachně nebo ke kořeněnému steaku.
The wine has juicy drinkability with a deep core of 
red and black fruit; matured 4 months in barrique 

barrels. Delicious with duck breast, barbecued pork 
ribs r pepper steak.

0,75 l   |   339 Kč

PHANT CABERNET SAUVIGNON
Víno sytě rubínové barvy, v buketu dominují ovocné 

tóny – třešňové, švestkové a černorybízové; zraje 
6 měsíců v barrique sudech. Dobře ladí s pokrmy 

z červeného masa či s vyzrálými tvrdými sýry.
Intense deep ruby colour with rich cherry, plum and 

cassis on the nose; matured 6 months in barrique 
barrels. The wine will compliment peppered venison or 

beef fillet or hard cheeses will be a delicious match. 

0,75 l   |   339 Kč

PHANT PINOTAGE
Plné bohaté víno jiskrné rubínové barvy, výrazně 
kořenité vůně s podtóny čerstvých třešní a jahod. 

V chuti dominuje ovoce, vyniká dlouhým chuťovým 
dozníváním a harmonickou tříslovinou. Zraje 18 měsíců 

v sudech z amerického a francouzského dubu.
Full rich wine, with radiant ruby color, distinctive 

spicy aroma with undertones of fresh cherries and 
strawberries. The taste is dominated by fruit with long 
lingering aftertaste and harmonious tannins. Aged for 

18 months in American and French oak barrels.

0,75 l   |   539 Kč



P R É M I O  V Á  V Í N A

GLEN CARLOU
CHARDONNAY

Aroma citrusových plodů a zralých broskví; bohatě 
strukturovaná chuť s tóny pečených mandlí, vanilky 

a citrusu, osvěžující víno s dlouhým dozníváním 
a příjemnou jemnou kyselinkou.

Aroma of fresh citruses and ripe peaches; soft generous, 
mouth filling flavours of stonefruits and citrus. The creamy 

texture is balanced with a fine acid.

0,75 l   |   639 Kč

GLEN CARLOU 
CABERNET SAUVIGNON

Výrazné aroma zralých švestek, třešní, černého 
rybízu a tabáku; spolu s dobře integrovanými taniny 
vytvářejí harmonickou chuť s dlouhým zakončením.

Aroma of ripe black berries and black currant; 
rich cassis and red berry fruits on the palette with 

a touch of fine spiciness on the finish. 

0,75 l   |   639 Kč



V Ý B Ě R  M O R A V  S K Ý C H  V Í N

DWOŘÁČEK  
RULANDSKÉ ŠEDÉ

Víno zlatožluté barvy, vůně květnatá, chuť  
do přezrálých grepů, plné extraktivní.

0,75 l   |   299 Kč

DWOŘÁČEK  
SAUVIGNON

Zářivě zelenožlutá barva, ovocná chuť černého 
rybízu, žlutého angreštu a zralého ananasu; kořenitě 

minerální, kopřiva – citronová tráva; chladná 
minerální kořenitost, mohutné s drze hravým 

závěrem, vzrušující víno pod letní noční oblohu.

0,75 l   |   299 Kč



V Ý B Ě R  M O R A V  S K Ý C H  V Í N

DWOŘÁČEK  
CHARDONNAY

Víno má žlutavou barvu se zlatavými odlesky, vůně je 
medově hrušková, v chuti je velmi jemná kyselinka. Víno 

má svoji plnost, olejovitou strukturu a výraz s dochutí 
lískového oříšku. Nádherná lahodná ovocnost, jemná 

vyvážená struktura, sladce ovocné s čistou linií.

0,75 l   |   299 Kč

DWOŘÁČEK  
JOHANNITER

Interspecifická bílá odrůda vhodná pro produkci bio 
vín, jež byla vyšlechtěna v roce 1968 J. Zimmermannem 

v německém Freiburgu z odrůd (Ryzlink rýnský x 
Seyve-Villard 12481) x (Rulandské šedé x Chrupka bílá). 
Johanniter své rodiče Ryzlink rýnský a Rulandské šedé 

nezapře - kombinuje říznost a jiskrnost ryzlinku se 
šťavnatostí a plností rulandy. Z odrůdy Johanniter bývají 

plná vína ovocitého typu s dostatečným obsahem kyselin, 
v jejichž vůni a chuti se můžeme setkat s hruškami, 

melouny, mandarinkami a meruňkami.

0,75 l   |   329 Kč

DWOŘÁČEK  
SOUVIGNIER GRIS

Ve vůni jsou ovocné tony přezrálých meruněk které se 
snoubí s medovou dochutí vína, vše vyvažuje jemná 

kyselinka která vínu dodává pitelnost.

0,75 l   |   359 Kč



V Ý B Ě R  M O R A V  S K Ý C H  V Í N

DWOŘÁČEK  
FRANKOVKA

Temná rubínově červená barva, sympatická vůně 
přezrálých třešní s nasládlými tóny tabáku, jemně 

vyvážené, s vybroušenými měkkými taniny, v chuti 
náznak čokolády a třešňového likéru, lehce skořicové, 

vůně pražené kávy, velmi vydařená harmonie ovocnosti 
a sudů barrique.

0,75 l   |   299 Kč

DWOŘÁČEK  
RULANDSKÉ MODRÉ

Víno tmavě rubínové barvy, příjemné vůně po 
tmavém ovoci a bobulovinách. Suché, v chuti 

ovocné se sametovou tříslovinou.

0,75 l   |   299 Kč

DWOŘÁČEK  
MODRÝ PORTUGAL

Barva intenzivní černo-červená; šťavnaté tmavé bobule 
jemné švestky s tóny kávy, vyvážená jemná tříslovinová 

struktura, šťavnatý závěr s dlouhou dochutí.

0,75 l   |   299 Kč



S E K  T  Y  A  Š U M I V Á  V Í N A

ANTONIO FACCHIN
PROSECCO FRIZZANTE

Itálie  |  Italy
Poutavé víno světlé slámově žluté barvy, svěží, 
ovocné a květinové vůně a harmonické chuti.

A captivating wine of bright straw yellow color, 
with a fresh, fruity, floral scent and a harmonic 

taste. 

0,75 l   |   349 Kč

ANTONIO FACCHIN
PROSECCO SPUMANTE

Itálie  |  Italy
Podmanivé víno světlé slámově žluté barvy, svěží, 
ovocné a květinové vůně a nasládlé harmonické 

příjemné chuti.
A captivating wine of bright straw yellow color, 
with a fresh, fruity, floral scent and a sweetish 

harmonic and pleasant taste.

0,75 l | 449 Kč

MOET CHAMPAGNE
0,75 l   |   1790 Kč



Restaurace Na Kopečku
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