
500HA NEOKLAS ŠARDICE

500HA - moravské zemské - bílé 1 dcl / 0,75l
Veltlínské zelené - suché, původ : ČR, alk. 12% 28,- 199,-
Muškátmoravský – polosuché, původ : ČR, alk. 12% 28,- 199,-

500HA - pozdní sběr - bílé 1 dcl / 0,75l
Ryzlink rýnský – suché, původ : ČR, alk. 12% 38,- 279,-
Rulandské šedé – polosuché, původ : ČR, alk. 12% 38,- 279,-
Sauvignon – suché, původ : ČR, alk. 12% 38,- 279,-

500 HA – pozdní sběr - růžové 1 dcl / 0,75l
Rulandské modré rosé – polosuché, původ : ČR, alk. 12% 38,- 279,-

500HA – pozdní sběr - červené 1 dcl / 0,75l
Cabernet Sauvignon – suché, původ : ČR, alk. 13,5% 38,- 279,-
Merlot - suché, původ : ČR, alk. 12,5% 38,- 279,-
Rulandské modré- suché, původ : ČR, alk. 13,5% 38,- 279,-

500HA - výběr z hroznů  - bílé 1 dcl / 0,75l
Pálava – polosladké,  původ : ČR, alk. 13,5%                                               40,- 299,-

PERLIVÁ VÍNA

FRIZZANTE bianco – perlivé bílé víno – alk. 10,5% 

původ Itálie   

1 dcl / 0,75l  
29,-/ 199,-

PROSECCO 0,75l 
D.O.C. extra dry – perlivé bílé víno suché – alk. 10,5%

původ Italie 0,75l / 279,-

MÍCHANÉ DRINKY
Artspritz 79,-

Mojito alko  109,-

Mojito Virgin nealko 89,-

DOMÁCÍ LIMONÁDY    0,4l  69,-

Všechny vína obsahují oxid siřičitý



CARPACCIO s capari a citrónovým olejem
marinované hovězí plátky s kořením, capari, citrónový olej, lístky rukoly 
– italské pečivo                                                                199,-

ČERSTVÉ ŠPAGETY AGLIO OLIO 
Kuřecí grilované kousky, krájené jalapeňos papričky, olivový olej, česnek, 
hladkolistá petrželka – hobliny parmazánu                              189,-

RISOTTO FUNGHI MISTI
dušená rýže, žampiony, funghi misti, smetana, česnek, červená cibule,
petrželka, černý sezam – hobliny parmazánu – rukola               189,-

KUŘECÍ STEAK NA GRILU - žloutkové risotto
dušená rýže, žloutky, červená cibule, kukuřice, hrášek, sušená rajčata, 
kurkuma, černý sezam                                                       249,-

VEPŘOVÁ PANENKA NA GRILU - risotto
carbonara
dušená rýže, vejce, pražená pancetta, smetana, černý sezam       299,-

HOVĚZÍ BIFTEK - grilovaná zelenina v sugu
barevná paprika, cuketa, červená cibule, sekaná mrkev, sugo

489,-

PIZZA : 

PORTO TORREZ – sugo, sýr, cheddar, uzený        
sýr,  Neapolský pikantní 
salám                219,-

SALERMO – smetana, sýr, šunka, funghi misti, 
jalapeňos papričky, cibule                                                                  

239,-
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