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ROZLÉVANÁ VÍNA
VINAŘSTVÍ KRIST

RŮŽOVÁ VÍNA PŘÍVLASTKOVÁ
VINAŘSTVÍ KRIST

0,75l

Rulandské modré Rosé
265,Kabinetní víno 2013 (polosuché)
Toto víno má lososovou barvu, vůni připomínající tropické ovoce. V chuti najdeme
taktéž tropické ovoce s příjemným zbytkovým cukrem.

0,2l

0,75l

290,-

0,75l

185,-

Chardonnay (suché)

185,-

Jiskrná zlatožlutá barva. Aroma koncentrované hroznové šťávy, přezrálých hroznů.
Chuť je plná s dlouhým koncem a dlouhotrvající dochutí.

Skvělé růžové víno, které bylo na celosvětové výstavě růžových vín v Paříži ohodnoceno zlatou medailí!
Alkohol-11 %, Extrakt-21g/l, Zbytkový
cukr-32g/l, Kyseliny-6g/l

BÍLÁ VÍNA PŘÍVLASTKOVÁ
VINAŘSTVÍ KRIST

ŠUMIVÁ VÍNA / CHAMPAGNE

0,75l

0,375l Bohemia sekt BRUT
0,75l Bohemia sekt BRUT

139,279,-

0,375l Bohemia sekt DEMI SEC
0,75l Bohemia sekt DEMI SEC

139,279,-

0,75l

1.870,-

Louis Roederer Premier Brut

Pálava (suché)
Barva vína je slámově žlutá, svítivá. Vůně je
velmi harmonická výrazná. Najdeme v ní
přezrálé tropické ovoce a v pozadí květinové tóny. Chuť je kulatá, zralá, kořenitá
s tóny travin a bylin s minerálním dozvukem. Siřičitany

RŮŽOVÁ VÍNA - KRISTOVY
POKLADY

Cabernet s. ROSÉ 2012
(polosladké)

50,-

BÍLÁ VÍNA ZEMSKÁ
VINAŘSTVÍ KRIST

Alkohol-11,5%, Extrakt- 19 g/l,
Zbytkový cukr- 14 g/l, Kyseliny- 6 g/l

0,75l

Vína dle nabídky

Rulandské šedé Kabinet 2014
(suché)

265,-

Průzračná žlutozelená barva. Velmi široká
vůně, ve které probleskuje vanilka a kouřové tóny. V chuti je velmi pitelné šťavnaté
s příjemnou kyselinkou, která zaručuje
dlouhotrvající svěžest vína s jemně kořeněným závěrem.
Alkohol-12%, Extrakt- 26 g/l,
Zbytkový cukr- 4 g/l, Kyseliny- 6,5 g/l

0,75l

Sylvánské zelené 2012 (suché)

265,-

Krásná jiskrná zlatavá barva, mírně vyšší
viskozita. Minerální aroma s patrnými citrusy. Jde o plné víno s pikantní kyselinkou.
V chuti zazní citrusové plody, kůra z grepu
a tóny bílých broskví.

Upozornění pro alergiky:
Vína a šumivá vína,

Alkohol-12,5 %, Extrakt-21g/l,
Zbytkový cukr-7g/l, Kyseliny-5g/l

Obsahují oxid siřičitý/ siřičitany
0,75l

Irsai Oliver - kabinetní víno
2014 (polosuché)
Lehké, aromatické víno zlatožluté barvy.
Chuť má plnou, lahodnou, kořeněnou až
muškátovou. Ve vůni se snoubí tóny rozkvetlé louky, sušených rozinek a medu.
Alkohol-12 %, Extrakt-24,4g/l,
Zbytkový cukr-20g/l, Kyseliny-5,6g/l

265,-

0,75l

Tramín Červený 2012 výběr z
hroznů (polosladké)

265,-

Na první pohled zaujme sytě zlatavá barva
se zelenkavými odlesky. Aroma vína je
silné, pro tramín typické, kdy vůně květu
růže přechází až do kořenitosti. Chuť je
plná, dlouhá a kořenitá, doplněná příjemným zbytkovým cukrem, jež dodává
harmoničnost celkovému dojmu z vína.

0,75l

Rulandské šedé 2013
(polosladké)

0,75l

0,75l
265,-

0,75l

BÍLÁ VÍNA
KRISTOVY POKLADY

Barva je světle žlutá se zelenkavým odleskem. Ve vůni dominuje aroma černého
rybízu a angreštu. V ústech je velmi plné,
extraktivní a harmonické s dlouhou dochutí po citrusových plodech. Toto víno je
jedno z našich nejlepších vín ročníku 2013.
Alkohol 10%, Extrakt-27,1g/l,
Zbytkový cukr-44g, Kysealiny-9g/l

Cabernet Sauvignon 2014
(suché)

265,-

Alkohol-12%, Extrakt-31g/l,
Zbytkový cukr-3,8g/l, Kyseliny-5,2g/l

0,75l

Alkohol 11,5 %, Extrakt-31,7g/l,
Zbytkový cukr-37,7g/l, Kyseliny-5,1g/l

Sauvignon 2013 pozdní sběr
(polosladké)

265,-

Tmavá rubínová barva s četnými odlesky
a vysokou viskozitou. Intenzivní odrůdové
typické aroma s tóny černého bobulovitého
ovoce. Chuť je plná s jednoduchým ovocným projevem vyzrálých peckovin. Dlouhý
harmonický závěr.

290,-

Žluto-zlatá barva. Ve vůni můžete objevit
krásný tramínový nádech, přecházející
do medových tónů. Toto vzácné víno Vás
uchvátí svou dlouhou dochutí a krásným
přírodním zbytkovým cukrem.

0,75l

Rulandské modré 2012 (suché)

Alkohol-13%, Extrakt-32,8g/l,
Zbytkový cukr-7g/l, Kyseliny-5,6 g/l

Alkohol-10,5%, Extrakt- 32,3 g/l,
Zbytkový cukr- 46,2 g/l, Kyseliny- 6 g/l

Pálava výběr z bobulí 2012
(polosladaké)

185,-

Rubínová barva s cihlovým okrajem.
Aroma působí nazrálým dojmem a najdeme v něm tóny pražených ořechů, sušených
bylinek se stopou sušených višní. Chuť je
svěží s tóny jeřabin, lesních jahod a višní,
s lehkým kořenitým podtónem.

Víno má zlatavou barvu se zelenkavými
odlesky a vysokou viskozitou, která předesílá vyšší obsah zbytkového cukru. Ve vůni
je cítit plnost tropického ovoce a květnatost. Po ochutnání pak v ústech dominuje

0,75l

Modrý Portugal (suché)

ČERVENÁ VÍNA PŘÍVLASTKOVÁ
VINAŘSTVÍ KRIST

Alkohol-12%, Extrakt-25,7g/l,
Zbytkový cukr-29g/l, Kyseliny-7,9g/l

Chardonnay 2012 (sladké)

185,-

Jiskrná, výrazně červená barva. Aroma
sušených lesních plodů s minerálním
dotykem. V ústech výrazná sametová chuť
s kratší dochutí.

265,-

Víno krásné žlutozlaté barvy s vysokou
viskozitou. V buketu můžeme cítit širokou
škálu květnatých až kořenitých tónů, v
chuti pak najdeme souhru kyselinky
a zbytkového cukru, jež dělá víno harmonickým a plným

0,75l

Rulandské modré (suché)
Barva s cihlovým meniskem. Ostřejší vůně
peckovin, jadřince a zejména višní. Chuť je
jemná, připomínající višňovou marmeládu.

Alkohol – 12,5%, Extrakt – 21g/l,
Zbytkový cukr – 24 g/l, Kyseliny – 5 g/l

0,75l

ČERVENÁ VÍNA ZEMSKÁ
VINAŘSTVÍ KRIST

290,-

André 2013 (suché)
Tmavě rubínová barva s granátovými
odlesky. Ve vůni se objevují sušené švestky
a vůně drobného lesního ovoce. V chuti je
víno plné a hladké. V dochuti se pak objevuje dlouhá a příjemná tříslovinka.
Alkohol-11%, Extrakt-27,9g/l,
Zbytkový cukr-7g/l, Kyseliny-6,4g/l

265,-

