VINNÝ LÍSTEK
Restaurace & Penzion U Nováků

sklep u barborky dolní kounice
výjmečná vína vyrobená ojedinělou technologií z jedinečné oblasti s velkou historíí

Sklep u Barborky je takto pojmenován díky tomu, že tento sklep je vykopán pod kostelem Sv. Barbory v Dolních Kounicích.
Jedná se o kopaný cihlový klenutý sklep vykopaný kolem r. 1234. Díky svému umístění a hloubce má po celý rok ideální teplotu
na skladování vín vypěstovaných na zdejších vinicích.
Na zdejších kopcích se nachází rozsáhlé vinice na kterých se každoročně rodí jedny z nejlepších vín na Jižní Moravě.

bílé
1 dcl Milia – suché

60,-

Vyrobené kryomacerací – na rmutu 72 hod. Milia je moštová odrůda, je to kříženec odrůd Müller-Thurgau
a Tramín červený. Pěstováno pouze v Dolních Kounicích a na Slovensku. Toto víno je charakteristické zlatavé barvy s výraznou
vůní a chutí tropického ovoce ananasu a manga.
1 dcl Kvevry Milia – suché

60,-

Prastará technologie výroby vín v hliněné amfoře
z Gruzie. Víno má zlatavou barvu se slámovými odlesky a vynikající viskozitou. Vůně je čistá a připomíná sušené žluté ovoce,
svěží pomerančovou kůru a sladké koření.
1 dcl Chardonnay – suché

60,-

Unikátní výroba vína v betonovém vajičku.
Toto víno zrálo 7 měsíců na jemných kvasničných kalech - sur Lie a následně další 3 měsíce v betonovém vajíčku.Má vůni sušených banánů s krásnou mineralitostí vína.

cervené
1 dcl Vin le Cafe – suché

60,-

Toto víno bylo připraveno citlivým snoubením dvou
krásných smysluplných nápojů a to jedinečného
Dolnokounického červeného vína s kávou, ve vůni je cítit káva s intenzivní hořkou čokoládou.
1 dcl Cabertin – suché
tato odrůda je dovezena a registrována panem
Dočkalem a pěstována pouze v Dolních Kounicích. Víno má tmavě červenou barvu. Vůně připomíná lesní plody, ostružiny a
černý rybíz, také moka, fazole espresso
a pikantní doutníky. Struktura taninu je velmi silná.

Další nabídka známkových vín 0,7l v našem sklepě.

60,-

