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VVD Dvory nad 
Žitavou
Veltlínske zelené, 
suché / Gruner Veltliner, dry
Svieže víno so svetložl-
tou farbou so zeleným 
nádychom. Chuť je lahodná, 
mierne korenistá, s hor-
komandľovou dochuťou.
Odporúčame k rybám, 
k zeleninovým polievkam a k 
bielym mäkkým syrom.

Devín – bobuľový 
výber
Biele polosladké víno 
s prívlastkom bobuľový 
výber z kolekcie Vinitory. 
Farba vína zlatožltá, sýta 
s medovými tónmi. Víno je 
plné, extraktívne, v dochuti 
po medových plástoch, s bo-
hatou vôňou ruží a sušeného 
ovocia.

Poliziano
Chianti, D.O.C.G., 
suché / dry
Toskánsko, Quality wine
Sýta, rubínovo-červená far-
ba. Elegantná ovocná vôňa 
s výraznými tónmi divokých 
brusníc, podfarbenými 
jemnými nuansami korenín. 
Chuť na jazyku podmanivo 
ovocná, podporovaná 
jemnými tanínmi. Záver je až 
prekvapivo dlhý.

Maďarsko / Hungary

FRITTMANN 
EZERJÓ 
FRITTMANN
Neskorý zber,suché / Late 
Harvest, dry

VVD Dvory nad Žitavou
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť – 
Strekovský vinohradnícky rajón
Obec Dvory nad Žitavou leží v severovýchod-
nom cípe Podunajskej nížiny na ľavom brehu 
rieky Žitava asi 8 km východne od Nových 
Zámkov. Obhospodaruje približne 145 hek-
tárov vlastných vinohradov, ročná produkcia 
700 tisíc litrov, výroba hlavne kvalitných 
odrodových vín, ktoré získali veľa domácich 
a zahradničných ocenení.

Taliansko / Italia

Chianti, D.O.C.G.
Poliziano, 
Toskánsko / Tuscany
Quality wine, D.O.C.G., 
Suché / dry
Sýta, rubínovočervená far-
ba. Elegantná ovocná vôňa, 
s výraznými tónmi divokých 
brusníc, podfarbenými 
jemnými nuansami korenín. 
Chuť na jazyku je podma-
nivo ovocná, podporovaná 
jemnými tanínmi. Záver je až 
prekvapivo dlhý.

Castel Firmian, 
TRENTINO
Rulandské šedé / Pinot 
Grigio, D.O.C., suché / dry
Vynikajúci apetitív!!! 
Víno pochádza z hrozien, 
ktoré boli vypestované na 
vlastných vinciach v okolí 
Valle deĺ Adige. Odroda má 
kompaktné hrozno s veľkými 
sladkými, šedomodrými bo-
buľami. Víno vyrobené z tejto 
vínnej révy je známe svojou 
vyváženosťou, jemnosťou 
a eleganciou.

Francúzsko / France

Picpoul De 
Pinet – carte noire 
AOC
Quality wine, white, dry
Farba je jasne žltá so 
zelenými odtieňmi. Víno má 
jemnú, sviežu a kvetinovú 
arómu s ľahkými tónmi 
citrusovej kôry. Fermentácia 
vína prebieha pri nízkych 
teplotách, aby sa zachovala 
svieža ovocná aróma. Tento 
Picpoul má krásne vyváženú 
kyselinku. Suché, skvelý 
doplnok ku grilovaným 
rybám.

Le Saint Auriol 
Reserve suché / dry
suché, 100%, Portan, 
Francúzsko
Portan je veľmi zaujímavá 
odroda. Ide o ľahké svieže 
víno. Farba je sýta, stredne 
tmavá rubínová s fialkovým 
okrajom. Vôna decentná, 
červené a čierne bobuľové 
ovocie s dotykom sladkého 
duba. Chuť decentná, kore-
nie a višňová marmeláda.

Alibernet – neskorý 
zber
Červené suché víno 
s prívlastkom neskorý zber 
z kolekcie Vinitory. Víno 
intenzívnej karmínovočerve-
nej farby s buketom čiernych 
ríbezlí a zrelého lesného 
ovocia. Chuť decentná, čoko-
ládovo-černicová s typickou 
trieslovinou.

Sauvignon / 
Sauvignon
Neskorý zber, suché / Late 
Harvest, dry
Harmonické víno zlatožltej 
farby s kvetnatým buketom 
sprevádzané vôňou dozrie-
vajúcich lieskových orieškov. 
Výborná kombinácia vína 
a pečenej husacej pečienky 
alebo kačice.

Argentína / Argentina

Malbec reserva
Las Moras 
Quality wine, Suché / dry
Pôvodným domovom tejto 
odrody hrozna bolo Borde-
aux, ale dnes je tento druh 
spojený s Argentínou. Je to 
exotické a vzrušujúce víno. 
Je jedným z najlepších vín 
Argentíny. Vhodné podávať 
k hovädzím steakom na 
zelenom korení.

Claude Vialade 
Le Carla Special 
Reserve Colombard 
Sauvignon
Región Languedoc 
(formerly Coteaux du 
Languedoc)
Víno svetložltej farby so 
zlatistým lemom na okraji, 
kryštálovo čistý mok. Ide 
o veľmi lahodné svieže víno 
s vôňou citrusových plodov, 
ananásu. Víno šťavnaté 
a zároveň veselé. Decentná 
kyselinka perfektne koreš-
ponduje s bielymi rybami, 
kuracinkou, cestovinami bie-
lymi rybami.

0,1 l

Nový Zéland / New Zealand

Villa Maria, 
Sauvignon blanc
Privat Bin, Quality wine, 
white, dry
Víno zelenkastých odtieňov 
s arómou zelených egrešov 
a chuťou po bazovom sirupe 
je typickou ukážkou novo-
zélandského sauvignonu. 
Odporúčame podávať hlavne 
k rybacím pochúťkam.

Vinárstvo Vinidi – „Víno, 
čo nás drží nad vodou“
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Odkiaľ pochádza slovo VINIDI? Niečo 
s vínom, ale čo presne? Nuž pravda je 
taká, že VINIDI v pôvodnom význame 
nemá s vínom nič spoločné. Volali 
tak totiž Slovanov ešte dávno pred 
vznikom Samovej ríše. Vzdávajúc hold 
takmer tritisícročnej tradícii pesto-
vania viniča a výroby vína na území 
dnešného Slovenska, sa rozhodla 
spoločnosť Vinidi, že sa budú nazývať 
VINIDI. Symbolizuje nerozlučnú spo-
jitosť vín s pôdou, podnebím a umom 
našich ľudí.

VVD Dvory nad 
Žitavou
Frankovka modrá suché / 
Blaufränkisch, dry
Víno tmavočervenej farby 
s decentnou ovocnou vôňou 
čerešní a višní. Chuť je plná, 
harmonická, s dominanciou 
kôstkovín. Odporúčame 
k husacine, k tvrdým 
údeným syrom, teľacím 
steakom.

Veltlínske zelené, 
suché / Grűner 
Veltliner
svieže víno so svetložl-
tou farbou so zeleným 
nádychom. Chuť je lahodná, 
mierne korenistá, s hor-
komandľovou dochuťou. 
Odporúčame k rybám, 
k zeleninovým polievkam a k 
bielym mäkkým syrom.

Juhoafrická republika / So-
uth Afrika 

Rupert & 
Rothschild, 
Cabernet / Merlot
Quality brand wine, 
Suché / dry
Víno krásnej tmavočervenej 
farby, s veľmi ovocnou 
arómou hlavne černice, ktorá 
prechádza aj do chute, kde je 
doplnená chuťou kôstkového 
ovocia. Vhodné podávať po 
dekantácií k pokrmom z diviny 
a hovädzím steakom.

 

VVD Dvory nad 
Žitavou
Frankovka modrá 
suché / Blaufränkisch,dry
Víno tmavočervenej farby 
s decentnou ovocnou vôňou 
čerešní a višní. Chuť je plná, 
harmonická, s dominanciou 
kôstkovín. Odporúčame 
k husacine, tvrdým údeným 
syrom, teľacím steakom.

Taliansko / Italia

Pinot Grigio, D.O.C.
Castel Firmian, TRENTINO
Quality wine, white, D.O.C., 
dry
Pinot Grigio je najznámejšou 
odrodou v celej oblasti. 
Fermentácia prebieha v ne-
rezových tankoch. Žiarivá 
slamovožltá farba vína so 
zelenkavými odleskami, 
s expresívnou kvetinovou 
arómou s jemnými tónmi 
korenia. Chuť je plná, typicky 
odrodová s ľahkými stopami 
dymu v závere. Dobrá, svieža 
dochuť. Hodí sa k predjed-
lám, rybám, hydine a rôznym 
úpravám húb. 

0,75 l

Rizling Rýnsky / Riesling
Výber z hrozna, polosuché / Grape 
selection, semi-dry
Moderná reduktívna farba so 
sýtejším zeleným odtieňom. Vôňa 
plná lipového kvetu, na pozadí so 
šteklivou kyselinkou podfarbená 
citrusovými plodmi a žiadanou mi-
neralitou, je prísľubom šťavnatého 
chuťového zážitku. Chuť vína je 
rizlingovo kyselkastá s výraznou 
mineralitou. Po nej nastupuje lipovo 
medová aromatika, ktorá doznieva 
vo výrazne citrusovej a pritom 
minerálnej dochuti.

Vinidi
Cabernet Sauvignon 
Ružové / Cabernet 
Sauvignon ROSÉ
Výber z hrozna, 
suché / Grape selection, 
semi dry
Príťažlivá sýtejšia červeno-
ružová farba. Hlboká ovocná 
vôňa v ktorej nad malinami 
dominujú plody čiernej ríbez-
le. Vôňa je čistá a hladká, 
veľmi príjemná. Chuť vína je 
plná, s jemným zvyškovým 
cukrom, ktorý podfarbuje 
chuť čiernej ríbezle, pritom 
zároveň svieža a šťavnatá. 
V dochuti prevláda čierna 
ríbezľa s kvapkou kyslej 
smotany.

0,75 l

Chardonay – výber 
z hrozna
Elegantné víno zelenožltej 
farby, s bohato rozvinutou 
vôňou tropického ovocia. 
Odporúčame k výrazným 
paštétam, mäkkým syrom 
s bielou plesňou, k bažantovi 
a k zeleninovým jedlám. 
Podávame pri teplote 11 
– 12 °C.

Čile / Chile 

Carmenére reserva
Víňa Morandé 
Quality wine, Suché / dry
Farba je intenzívna červená 
so slivkovým odtieňom. Vôňa 
je skutočným enologickým 
zážitkom pre každého 
degustátora, komplexná 
s arómou praženia, vlhkej 
zeme, čokolády, vanilky, ktoré 
sa prelínajú vyberanou vôňou 
zrelých lesných plodov. Chuť 
je veľmi vyvážená a plná, 
nachádzame v nej chuť vanil-
ky, ovocia, jemných korenín 
ako aj horúcej čokolády. Má 
veľmi dlhú dochuť. Podáva sa 
k tmavému aj bielemu mäsu, 
cestovinám a syrom.
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Rozlievané víno biele / Wine by glass white

Slovenské vína biele / Slovak white wines Slovenské vína červené / Slovak red wines

Slovenské vína biele / Slovak white wines Zahraničné vína červené / Foreign red wines

Slovenské vína bieleRozlievané víno červené

Rozlievané víno červené / Wine by glass white

Zahraničné vína biele / Foreign white wines

Zahraničné vína biele Slovenské vína ružové

0,1 l

0,1 l

0,1 l

0,1 l

0,1 l

0,75 l

0,75 l 0,75 l 0,75 l

0,75 l 0,75 l

0,75 l

0,75 l 0,75 l 0,75 l

0,75 l 0,75 l 0,75 l

0,75 l



Austrália / Australia 

Penfolds, Shiraz / Cabernet
Winemakeŕ s selection, Suché / dry
Víno granátovo červenej farby s tmavým 
okrajom. Vôňa intenzívna, komplexná a kore-
nistá so stopami čokolády, cédrového dreva 
a ľahkého nádychu tabaku. Chuť stredne 
plná, mladá, ovocná a vyvážená. Prevažujú 
v nej ovocné tóny malín a ostružín, na pod-
nebí cítiť čierne korenie a v závere prevažujú 
jemné triesloviny.

Čile, Maipo Valley

Tardio Sauvignon Blanc 2011
Biele, sladké, neskorý zber
Sladké dezertné víno s výraznou chuťou 
hrozna a duba je odrazom európskeho štýlu 
sladkých vín. Chuť je svieža, ale nie príliš 
výrazná, cítiť chuť karamelu, masla a peče-
ných jabĺk zakončené jemnou a nevýraznou 
kyslosťou.

Hacaj Sekt - Brut
Methóde Classique, akostné šumivé víno.
Šumivé víno vyrobené klasickou metódou 
druhotného kvasenia priamo vo fľašiach. 
Základné „cuvée“ bolo pripravené šetrným 
lisovaním celých strapcov hrozna odrôd 
Rizling rýnsky, Rizling vlašský a Veltlínske 
zelené. Všetky operácie tejto náročnej tech-
nológie boli robené ručne. Vďaka vyzrievaniu 
vo fľašiach má typický kvasinkovo-biskvitový 
buket s ovocnou sviežosťou a medovou 
dochuťou. Tento sekt je vhodné podávať ako 
aperitív a hodí sa tiež k syrom, popr. k ľahším 
jedlám z hydiny a rýb. Podávame ho vychlade-
né na 6 - 8 °C.

Slovensko / Slovakia

Tokajský výber 3-putňový, 
biele sladké
Quality brand wine, white, sweet.
Víno patrí medzi najkvalitnejšie v kategórií 
žltých vín. Na základnú tokajskú mieru 136 
litrov sa pridajú 3 putne, t.j. 66 kg cibéb. Víno 
je zlatožltej farby s nahnedlým odtieňom, 
príjemne sladké a aromatické. Vo vôni a chuti 
sa vyznačuje príjemnou chlebovinou. Obsah 
cukru je najmenej 60g / l, alkoholu najmenej 
12% obj. Pred fľaškovaním dozrieva 
v sudoch najmenej 5 rokov. Vhodné podávať 
k ovocným dezertom, k terinám a husacím 
pečienkam.

Prosecco D.O.C.
Tenimenti di Veglia 
Quality wine, white, extra dry
Víno ľahko zelenkastej farby, s drobným 
pravidelným perlením s kvetnatou arómou 
a šťavnatou chuťou. Vhodné ako aperitív a k 
ľahkým šalátom, predjedlám.

Slovensko / Slovakia

Chardonnay 2013
biele, sladké, hrozienkový výber, VVD Dvory 
nad Žitavou, Slovensko
Prírodné sladké víno. Tieto vína sú z naj-
vyšších prívlastkov s prírodným zvyškovým 
cukrom v kategórii polosladké a sladké. Sú 
to vína z ktorých až „kričí “ ovocná vyzretosť 
hrozna, plnej chuti a vône.

Fresita
Chille, Chardonay + Sauvignon blanc
Unikátny čílsky sekt s infúziou z čerstvých 
jahôd, suché. High quality chillian sparkling 
wine with strawberries, dry.
Kvalitné Chardonnay, Sauvignon Blanc a tie 
najlepšie Patagónske jahody. To je Fresi-
ta – mimoriadne šumivé víno s čarovnou aró-
mou a ešte lepšou chuťou. Farba je rubínovo 
ružová s pulzujúcimi bublinkami, vo vôni sú 
dominantné prezreté jahody a limetka s do-
zvukom zrelej broskyne. Chuť je smotanová, 
plná, vyvážená, primárne nasladlá, v dochuti 
príjemne suchá kopírujúca aromatické 
vnemy. V ústach dlho zostáva príjemná chuť 
po jahodách. Jedinečné spojenie dobrého 
vína a šťavnatých jahôd vás dokáže potešiť 
pri každej príležitosti.

Portugalsko / Portugal, Barros

Porto Barros Tawny
Červené sladké. Quality brand wine, red, 
sweet.
Fortifikované víno je vyrobené z odrôd: 
Tinta Roriz, Rufete, Touriga Brasileira. Žiarivé 
hnedkasté šaty vína sa pýšia jemným žltkavým 
odtieňom na hladine. Lesk je vysoký a viskozi-
ta je veľmi bohatá. Priamy aromatický výraz je 
komplexný, vyvinutý a čistý. Je komponovaný 
z tónov karamelu, praženej kávy, suchého 
jadra vlašského orecha a jemných nôt 
tmavého medu a sušenej ďatle. Výraz v ústach 
je príjemne sladkastý, hladký, komplexný 
a harmonický. Trvanie chuťového pocitu je 
dlhé. Ústnej aróme dominujú tóny svetlého 
medu a karamelu. Portské víno podávajte ľah-
ko vychladené (17-19°C). Vychutnávajte ako 
aperitív aj ako digestív, alebo podávajte s fólie 
gras, či so syrom s modrou plesňou. 

Moet & Chandon imperiál brut
Quality brand wine, white, dry
Moet Chandon Imperial Brut je francúzska 
klasika medzi šampanskými. Harmonické cu-
veé Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meunier. 
Svetlo žltá farba so zelenými odtieňmi, 
subtílny vinný buket s limetkovým kvetom.

3500
€

1990
€

2500
€

2500
€
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€
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€
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€

8000
€

3500
€

Zahraničné vína červené

Sekty a šampanské

Sekty a šampanské / Sparkling wine & Champagne

Dezertné vína / Desert wines

Dezertné vína / Desert wines

0,75 l 0,25 l 0,50 l

0,10 l

0,375 l 0,75 l

0,75 l

0,75 l 0,75 l


