Vinska karta

Penine

Medot

Vinska tradicija družine Simčič sega vse do leta 1882. Miro Simčič, ustanovitelj
hiše Medot, je bil za časa svojega bogatega življenja gonilna sila razvoja
celotne regije Goriška Brda. Mirovo prizadevanje za dobrobit regije in ljudi
ter njegovo strokovno znanje sta dragocena zapuščina, ki jo danes nadaljujeta
njegov sin Igor in vnuk Simon.

Brut

0,75l

49,90 €

Rosé

0,75l

49,90 €

Brut 48

0,75l

Suho peneče vino
rumena rebula 60 % , modri pinot 20 % , chardonnay 20 %

Suho peneče vino, starano na kvasovkah vsaj štiri leta. modri pinot 60 %, rumena
rebula 20 % , chardonnay 20 %



1,50l

54,90 €

90,00 €

Suho peneče vino, starano na kvasovkah štiri leta. rumena rebula 60 %, modri pinot
20 % , chardonnay 20 %

Millesime 2000

Ekstra suho peneče vino
rumena rebula 60 %, modri pinot 20 %, chardonnay 20 %

0,75l

65,00 €

Bjana

Bjana je narečno ime za vas Biljana. Vina Bjana pridelujejo in negujejo na družinskem
posestvu v osrčju vinorodnega okoliša Goriška brda. Zdajšnji lastnik dvorca je
družina Mirana Sirka. Dvorec z okoliškim posestvom je kupil njegov praoče Franc
Obljubek v času po prvi svetovni vojni.

Brut 


0,1l
0,75l

Suho peneče vino, zorjeno na kvasovkah najmanj 24 mesecev.
chardonnay 70 %, rebula 30 %

Rosé

6,50 €
42,90 €



0,75l

6,50 €
42,90 €

Brut Zero

0,75l

54,90 €

0,1l

Suho peneče vino, zorjeno na kvasovkah najmanj 24 mesecev.
modri pinot 75 %, rebula 25 %

Zelo suha letniška penina, brez dodatka odpremnega likerja, zorjena na kvasovkah
najmanj 36 mesecev. chardonnay 70 %, rebula 30 %

Cuvée prestige

0,75l

54,90 €

Suha letniška penina, zorjena na kvasovkah najmanj 42 mesecev. Vinifikacija
osnovnega vina poteka 7–8 mesecev v francoskih hrastovih sodih barik.
chardonnay 50–70 %, rebula 30–50 %

Movia

Movia ni samo oznaka vin in posestva, ki leži na mejnem območju Slovenije, v
Goriških brdih. Movia je način življenja v vsej njegovi veličastnosti, čistosti narave in
iskrenosti avtorja. Movia je oznaka za nadčasovnost in vrhunske nadstandarde, ki
jih ljubitelji dobrih vin lahko iščejo po vsem svetu leta in leta.

Puro

0,75l

Puro Rosé

0,75l

49,90 €

V nasprotju s klasično metodo ni dodajanih kvasovk v steklenico, temveč mošt z
vsemi svojimi primesmi ter mikroorganizmi, ki živijo v njem. Zrelo vino zatorej
fermentira v steklenici in tako nastane Puro.
chardonnay 60 %, rebula 40 %

49,90 €

V nasprotju s klasično metodo ni dodajanih kvasovk v steklenico, temveč mošt z
vsemi svojimi primesmi ter mikroorganizmi, ki živijo v njem. Zrelo vino zatorej
fermentira v steklenici in tako nastane Puro.
modri pinot 100 %

Louis Roederer Champagne

Louis Roederer je šampanjska hiša, ki je stacionirana v Remisu v Šampaniji.
Ustanovljena je bila leta 1776, od leta 1819 pa je v lasti družine Rouzaud. Je ena redkih
šampanjskih hiš, ki je v celoti v družinski lasti. Njihov paradni konj Cristal so pili že
na ruskem dvoru, saj ga je car Nikolaj II. izbral za uradni dvorni šampanjec.

Brut Premier


0,1l
0,75l

10,90 €
70,00 €

Šampanjec je sestavljen iz 6 različnih letnikov, katerih del so vina, starana v
hrastovih sodih več let. Šampanjec zori na kvasovkah 3 leta, nato pa še 6 mesecev
po degožiranju.
Chardonnay 40 %, modri pinot 40 % in pinot meunier 20 %

Rosé 2011
Cristal Brut Premier Vintage 2009

0,75l
0,75l

90,00 €
290,00 €

Šampanjec je sestavljen iz 6 različnih letnikov, katerih del so vina, starana v
hrastovih sodih več let. Šampanjec zori na kvasovkah 4 leta, nato pa še 6 mesecev
po degožiranju, da izpopolni svojo zrelost.
modri pinot 70 %, chardonnay 30 %

Veuve Clicquot

Blagovno znamko Veuve Clicquot je ustanovil Philippe Clicquot-Muiron leta 1772.
Skozi zgodovino in razvoj šampanjca je znamka z značilno rumeno etiketo igrala
pomembno vlogo. Naslednik hiše, sin Philipp, je umrl leta 1805. Posel je prevzela
njegova žena Barbe-Nicole. Vdova (fr. veuve) Barbe-Nicole je tako postala prva
ženska na čelu šampanjske hiše. Od leta 1987 je Veuve Clicquot del skupine Louis
Vuitton Moët Hennessy.

Brut

0,75l

Rosé

0,75l

70,00 €

Veuve Clicquot brut je poznan po vsem svetu zaradi svojih posebnih, polnih okusov,
konstantne kvalitete in praznične rumene etikete. 1/3 modri pinot, 1/3 pinot meunier,
1/3 chardonnay

90,00 €

Veuve Clicquot je bila prva šampanjska hiša, ki je začela tržiti šampanjce rosé že leta 1775.
Plemenit in eleganten, z začetnimi aromami svežega rdečega sadja. Popolnoma
uravnoteženo vino, ki združuje eleganco in privlačnost. Vino temelji na tradicionalni
mešanici pinot noir 50 %, pinot meunier 20 %, chardonnay 30 %. V njem je od 50 do
60 različnih sort, vključno z do 40 % arhivskih vin, med katerimi so tudi 9 let stara
vina za ohranjanje stila vinske hiše.

Moët & chandon champagne

Moët et Chandon je eden od največjih proizvajalcev dragih šampanjcev na svetu
in ena najbolj prepoznavnih šampanjskih hiš na svetu. Claude Moët je leta 1743
ustanovil hišo Moët & Chandon in ima danes v lasti 1.150 hektarov vinogradov in
letno proizvede približno 28.000.000 steklenic šampanjca.

Brut Imperial

0,75l

65,00 €

Prefinjeno svež in hrustljav, odkriva čarobno ravnotežje šampanjca. Brut Impérial je
izjemno dovršena mešanica več kot 200 vin in predstavlja popolno ravnotežje treh
sort grozdja: modri pinot 30 % do 40 %, pinot meunier 30 % do 40 %, chardonnay 20
% do 30 %.

Ice Impérial


0,1l
0,75l

12,50 €
80,00 €

Moët Ice Impérial, prvi šampanjec na svetu, razvit posebej za uživanje z ledom v
toplem vremenu. Začutimo aromo tropskega sadja, zrelega pečkastega sadja, blagih
začimb in izjemno blago sled rdečega sadja. Vina, uporabljena za ta šampanjec, so
skrbno izbrana: modri pinot 40 %, pinot meunier 40 % in chardonnay 20 %.

Laurent - Perrier Champagne

Šampanjska hiša Laurent-Perrier, ki je bila ustanovljena leta 1812, si je ustvarila
svoje ime zahvaljujoč želji po izjemni kvaliteti ter sposobnosti pripraviti zelo dobre
šampanjce, polne karakterja in stila, ki zadovoljijo še tako zahtevnega poznavalca
penečega vina.

Brut L-P

0,75l

Rosé

0,75l

65,00 €

Šampanjec Brut L-P iz šampanjske hiše Laurent Perrier je svež, eleganten in dobro
uravnotežen šampanjec. V sestavi dominira chardonnay, ki daje šampanjcu svežino
in eleganco. Grozdje za pripravo osnovnega cuvéeja se zbira iz 55 različnih crujev
oziroma vinorodnih območij. Sestava: charonnay 45 %, modri pinot 40 % in pinot
meunier 15 %

95,00 €

Laurent-Perrier Rosé je najbolj prepoznaven rosé šampanjec na svetu. Prav tako
je eden redkih roséjev, ki jih še vedno pridelujejo po metodi, imenovani saignée.
Laurent-Perrier Cuvée Rosé je penina, resnično izjemna v vonju, ki izhaja iz zelo
skrbno ohranjenih svežih sadnih arom v vinarstvu. Narejen je iz 100 % modrega
pinota iz 10 različnih crujev (ali vasi), iz območja severne in južne pokrajine Montagne
de Reims, kot tudi znameniti Cote de Bouzy.

Taittinger Champagne

Leta 1734 je Jacques Fourneaux ustanovil vinsko hišo v Šampanji. Hiša Taittinger
je ena zadnjih pomembnih družinskih šampanjskih hiš na področju pokrajine
Šampanje, ki so še ostale v lasti družine.

Brut Prestige

0,75l

Brut Prestige Rosé

0,75l

70,00 €

Brut Prestige iz šampanjske hiše Taittinger se uvršča med najbolj renomirane
šampanjce. Je idealen šampanjec za različna slavja in slovesnosti, saj z njim
poudarimo pomembnost svečanega dogodka. Mešanica vin za osnovni cuvée je tako
pripravljena iz chardonnaya 40 % in modrega pinoja in pinota meunierja 60 % .

90,00 €

Taittingerjev Rose izstopa po svoji intenzivnosti in svetlo rožnati barvi. Zaznamo
arome rdečega sadja, kot so maline, češnje in črni ribez. Šampanjec je staran v
steklenici 36 mesecev. Je zvrst chardonnaya, modrega pinota in pinota meunierja.

Comtes de Champagne

0,75l

270,00 €

Proizvaja se le v izjemnih letinah in naj bi bil končni izraz stila Taittinger. To vino
je v celoti sestavljeno iz grozdja chardonnay, pridelanega v najboljših vinogradih v
prestižnem Côte des Blancs. Uporablja se samo prvi stisnjen sok. Majhen delež (5 %)
zori od tri do štiri mesece v novih hrastovih sodih. Pred degorgemanjem (postopek
odstranjevanja usedline) je vino starano 10 let na drožeh v krednati kleti iz 13.
stoletja, ki je bila nekoč last opatije Saint Nicaise.

Don Prignon

Dom Perignon je znamka šampanjca, ki ga proizvaja šampanjska hiša Moët &
Chandon. Dom Perignon je bil prvi prestižni šampanjec, ime pa je dobil po benedikt
inskem menihu Dom Perignonu, ki se je v Franciji domnevno prvi začel intenzivneje
ukvarjati s pridelavo šampanjca. Moët & Chandon je prvič tržišču ponudil ta elitni
šampanjec leta 1936, začel pa je z briljantnim letnikom 1921. Nekaj teh dragocenih
steklenic šampanjca obstaja še danes. Za pridelavo tega šampanjca se uporablja
samo grozdje iz vinogradov z oznako Grand Cru in Premier Cru.

Rosé 2004

0,75l

Dom Perignon P2 – 1998

0,75l

Dom Perignon 2006

0,75l

450,00 €

Po osmih letih v zavetju kleti nam Dom Pérignon Rosé, letnik 2004, ponuja zanimanje
vzbujajočo harmonijo s kančkom drznosti. Okus vina na nebu je nasladen. Njegova
žametna struktura je zaznavna že prvi hip. Okus je močan in izredno dobro
opredeljen. Poln, strukturen, bogat! Pikantne note zelo počasi izzvenijo v mineralen,
slan zaključek. Po vonju močno zaznamo zrelo sadje, ko vino zadiha, zaznamo še
note fig in jagod, vijolic in vanilje.

550,00 €

1998 je izšel kot »standardni« Dom Perignon P1. Vendar so z novim sistemom uvedli
P2 ali »polnosti 2« 1998 in je ime za to vrhunsko vino. Vino je najmanj 12 let zorelo
na drožeh v znani kleti v Épernayu. »P2 je vrh energije, intenzivnosti in živahnosti,
katero izraža vino«: besede Richarda Geoffroya, vodje kleti Dom Perignon.

290,00 €

Z razglasitvijo letnika 2006 je Dom Pérignon smelo ustvaril nič manj kot svoj peti
zaporedni šampanjec iz ene trgatve. Za svojo odločitvijo, ki je v zgodovini znamke
Dom Pérignon brez primere, stoji Richard Geoffroy. Prvo desetletje tretjega tisočletja
je bilo vsekakor izjemno in lahko bi ga uvrstili med slavna 20. in 60. leta 20. stoletja.

Krug

Za vsako dragoceno kapljico Kruga stojijo sanje enega vizionarja. En človek, ki je
že dolgo pred drugimi razumel, da je bistvo šampanjca užitek. Torej, pred več kot
170 leti je Joseph Krug začel slediti svoji viziji. Ne glede na nepredvidljive vremenske
razmere ustvari najbolj velikodušno izražene šampanjce. Eksperiment Josepha se je
izkazal za zmagovalnega in uspelo mu je ustvariti šampanjec, kot še nikoli prej. Hiša
Krug živi in diha z njegovo filozofijo, ki ustvarja le prestižne šampanjce od leta 1843.

Grande Cuvée

0,75l

290,00 €

Krug Grande Cuvée je Krugov večen stilistični simbol, drzen šampanjec, ki vztrajno
ohranja ravnotežje med bogastvom in močjo, svežino in delikatnostjo. V njem je
zmešanih kar 50 vrst vina iz treh sort grozdja iz 20 do 25 manjših vinogradov in od
šestih do desetih različnih letin. Noben recept ne more razložiti njegove zapletene
skladnosti. Grande Cuvée je bleščeče zlate barve. Po okusu se čutijo nežne začimbe,
suho sadje in kandirano sadje ter okus sveže pečenega kruha.
chardonnay 25–35 %, pinot noir 45–55 %, pinot meunier 15–20 %

Armand de
brignac champagne

Na prelomu stoletja je družina Cattier začela razdelitev parcel za nov ultra projekt
prestižnih šampanjcev. Prve steklenice je Armand de Brignac Gold Brut kleti zapustil
leta 2006. Družina Cattier je ime »de Brignac« registrirala že v poznih 40. letih
prejšnjega stoletja, izbrala pa ga je mati Jean-Jacques Cattier med prebiranjem
romana. Blagovna znamka je bila v mirovanju, vendar so jo ponovno uporabili z
dodatkom imena »Armand«.

Brut

0,75l

390,00 €

Armand de Brignac Brut je čudovito kompleksen in polnega telesa, s cvetico, ki je
obenem sveža in živahna. Njegov razkošen, dinamičen sadni karakter je popolno
integriran z rahlimi aromami po brioših in svežem pecivu. Njegova tekstura je
čudovito kremasta, okus ostaja na nebu dolgo časa in daje čudovit svilen občutek
ob zaključku. Izvrsten in enkraten primer prestižnega šampanjca.
33 % modri pinot, 33 % chardonnay, 33 % pinot meunier

Rosé Brut

0,75l

650,00 €

Armand de Brignac Rosé je eden med najboljšimi rožnato obarvanimi šampanjci. V
peneče vino se združi mali delež vina sorte modrega pinota, ki raste na starih trtah, ki
se gojijo posebej za pridelavo roza šampanjcev. Rosé ima bogat šopek rdečih sadežev.
Je svež, polnega okusa v ustih, z aromo jagode in črnega ribeza. Armand de Brignac
Rosé se proizvaja v zelo omejenih količinah – tudi v primerjavi s šampanjcem Brut Gold.
50 % pinot noir, 40 % pinot meunier, 10 % chardonnay

G. H.
Mumm champagne

Prve strani o pravljičnem vinarstvu posestva Mumm so bile v zgodovini napisane
že pred 1827, ko beležimo njegov uradni datum ustanovitve. Družina Mumm, katere
rod vključuje barone in viteze, sega v 12. stoletje. Že leta 1761 se je družina začela
ukvarjati z vinarstvom, in sicer s sedežem v Kölnu v Nemčiji pod imenom P. A. Mumm.
Ker sta Nemčija in Francija imeli dobre odnose v času zgodnjega 19. stoletja, so se
bratje Mumm drzno odločili za ustanovitev nove podružnice družinskega podjetja
v Šampanji s pomočjo lokalnega predstavnika, G. Heuserja. Že od samega začetka
je bila kakovost ključno vodilo, kot je napisal Georges Hermann Mumm: »Samo
najboljše.«

Cordon Rouge Brut

0,75l

Cordon Rouge Rosé

0,75l

65,00 €

Šampanjec Cordon Rouge je simbol hiše G. H. Mumm in eden najbolj priljubljenih
šampanjcev na svetu. Primeren je za uživanje ob vseh priložnostih, majhnih in
velikih, za trenutke, ki imajo za vas poseben pomen. Postrežemo ga kot aperitiv
ali kot dodatek k belem mesu, lahko pa tudi fino dimljenem mesu. Cordon Rouge
je izjemno izbrana mešanica 77 vin. Le ta zagotavljajo edinstveno vino s strukturo,
fineso in eleganco.
modri pinot 45 %, chardonnay 30 %, pinot meunier 25 %

90,00 €

Ob odpiranju šampanjca Brut Le Rosé vas bo presenetila skrita slika vrtnice, delo
francosko-japonskega umetnika Léonarda Foujite. Vrtnica zagotavlja pristnost
vsake steklenice te penine. Šampanjec je eleganten, delikaten cuvée, ki izraža značaj
Šampanije in nezgrešljiv stil vinske hiše G. H. Mumm.

Billecart-salmon Champagne

Billecart-Salmon je srednje velika hiša šampanjcev v Mareuil-sur-Ay, ki sta jo
leta 1818 ustanovila Nicolas Francois Billecart in Elisabeth Salmon. Kombinacija
njunih priimkov je tako ustvarila blagovno znamko Billecart-Salmon. Je ena redkih
šampanjskih hiš, ki jo še vedno vodi družina.

Brut Réserve

0,1l



0,75l

Blanc de Blancs Grand Cru

0,75l

Blanc de Blancs 2006

0,75l

10,90 €
70,00 €

Billecart-Salmon Brut Réserve je eden izmed najbolj priljubljenih šampanjcev. Ta
cuvée izstopa z bogatim okusom drobnih mehurčkov in harmonično strukturo.
Svetovno znana vinska kritičarka Jancis Robinson ga je proglasila za najboljši
šampanjec v vseh cenovnih kategorijah.

90,00 €

Blanc de Blancs grand Cru je prava poslastica, ki vas bo presenetila z intenzivno
aromo suhega sadja, mandljev in svežih lešnikov, mešanih s plodovi belega sadja.
Revija Wine Enthusiast ga je ocenila kot izjemno harmonično vino, kjer so svežina,
kislost in mineralna struktura v optimalnem razmerju. Ta chardonnay cuvée je
mešanica dveh različnih letin, ki razkrivata posebno kakovost chardonnayja.

230,00 €

Šampanjec, ki se ponaša z veliko mineralnostjo chardonnayja. Njegovo naravno
ravnovesje se odraža v harmonični mešanici grozdja z najboljših predelov pobočja
Côte des Blancs: Chouilly za njegove finese, Avize za njegovo moč in Mesnil-sur-Oger
za njegovo strukturo in dolgo življenjsko dobo. Priznana vinska revija Wine.com mu
je podelila 96 točk.

Brut Rosé


0,1l
0,75l

14,50 €
90,00 €

Billecart-Salmon Brut Rosé je pravi užitek za vaše čute in upravičeno spada med
najboljše šampanjce na svetu. Svetlo rožnata barva z lesketom zlate in počasi
rastočimi drobnimi mehurčki poudari njegovo eleganco in prefinjenost v ustih. To je
šampanjec, ki bi ga v življenju moral poskusiti vsak, in to večkrat.

Cuvée Nicolas Francois Billecart Brut 2002

0,75l

Cuvée Elisabeth Salmon Rosé 2006	

0,75l

290,00 €

Ta izjemni cuvée je bil ustvarjen leta 1964 kot spomin na ustanovitelja hiše, Billecarta
Salmona Nicolasa Francoisa. Gre za mešanico chardonnayja in modrega pinota.
Ta vintage izstopa po svoji izjemni kompleksnosti, hkrati pa brezhibni eleganci s
pravo mero mineralne teksture. Priznana vinska revija Decanter mu je podelila kar
99 točk od 100 in ga uvrstila med 12 najbolj prestižnih cuvéejev na svetu. Singapor
Tatler Dining.com pa ga je razglasil za enega izmed štirih najboljših šampanjcev, ki
jih lahko kupite! Razlog v uspehu vintaga je, da Billecart Salmon kasneje zaključi s
trgatvijo kot ostali, kar se odraža v okusu, ki je z mikroskopsko majhnimi mehurčki
skrajno hipnotičen.

290,00 €

Ta cuvée je bil ustvarjen leta 1988 kot poklon soustanoviteljici hiše, Elisabeth Salmon.
Gre za odličen in redek šampanjec, ki je mešanica modrega pinota in chardonnaya,
ki sta bila vinificirana kot belo vino, kateremu je bil dodan delež modrega pinota, ki
je bil vinificiran kot rdeče vino.

Vina

SLOVENIJA

Jakončič

Kmetijo Jakončič najdete v Goriških brdih na koncu grebena Kozane, ki se začne z
gričevnatim reliefom Šmartnega, nato pa se preko Kozane nadaljuje v Furlanijo v
Italiji.

Rumena rebula 2016

0,75l

Carolina bela 2012

0,75l

Carolina rdeča 2013

0,75l

29,90 €

Sveže suho belo vino, alk. 12,5 % vol
Grozdje, stisnjeno pri nizkih tlakih. Alkoholno fermentacijo vodijo pri nizkih
temperaturah v cisternah iz nerjavnega jekla. Vino zori v kontaktu s kvasovkami.



1,5l

48,90 €
120,00 €

Zrelo suho belo vino, zvrst chardonnay 60 %, rebula 35 %, pikolit 5 %, alk. 13,5 % vol
Ohlajeno grozdje macerirano 48 ur, nato grozdje pri nizkih tlakih stisnjeno. Sledi
alkoholna fermentacija pri kontrolirani temperaturi. 20 % chardonnaya zori v
hrastovih sodih. Vina po enem letu pretočijo in jih združijo.



1,5l

51,90 €
130,00 €

Zrelo suho rdeče, zvrst cabernet sauvignon 75 %, merlot 15 %, cabernet franc 5 %;
alk. 13,5 % vol. Grozdje macerirano en mesec. Vino nato zori 24 mesecev v 225-litrskih
sodih pri konstantni temperaturi in vlažnosti. Uporabljeno 50 % slavonskega hrasta,
47 % francoskega alliera in 3 % francoskega hrasta troncaise.

Kristančič

Medana v Goriških brdih. Značilna vasica na vrhu hriba, s hišami, razporejenimi
okoli cerkve, na obronkih pa soncu nastavljajo obraz številni vinogradi. Nekateri teh
vinogradov pripadajo družini Kristančič.

Chardonnay 2016

0,75l

sveže suho belo vino, alk. 13 % vol

Rebula 2016

0,75l

sveže suho belo vino, alk. 12,5 % vol

Pavo Belo 2015


0,75l
1,5l

26,90 €
26,90 €
49,90 €
120,00 €

Zrelo suho belo vino, zvrst chardonnay, rebula in pikolit, alk. 14 % vol
Aroma potrjuje druženje vina s sodom in izraža posušeno belo sadje, vaniljo in
kokos. Lepa struktura vina je zaznamovana s tanini lesa, ki so nekoliko nemirni,
vendar obetajo veliko.

Chardonnay Pavo 2013

0,75l

49,90 €

Zrelo suho belo vino, alk. 12,5 % vol
Vino odlikuje rumenkasto slamnat videz s pogostimi zlatimi odtenki. V ustih je zelo
sočno, harmonično, okroglo in vaniljasto. Okus je mehkoben in prijeten. Ponudimo
ga pri temperaturi 14–18 °C. Ponudimo ga z ribo iz pečice s krompirjem ali s prekajeno
postrvjo s polento.

Modri pinot 2015

0,75l

33,90 €

Suho rdeče vino, alk. 12,5 % vol
Vino je zorelo v hrastovih sodih in je svetle rubinaste barve. Ima nežen vonj in
mehko telo z dolgim zatonom. Priporočamo ga k suhim mesninam, kruhu z olivami
in pri temperaturi 18 ˚C.

Pavo Rdeče 2013

0,75l

36,90 €

Zrelo rdeče vino, zvrst cabernet sauvignon, cabernet franc in merlot; alk. 14 % vol
Vino odlikujeta rubinasto rdeča barva in izrazit saden vonj po črnem ribezu in
jagodičevju, ki se prepleta in harmonično zliva z vonjem plemenitega hrasta,
v katerem je vino zorelo. V ustih je pikantno, tanini so močni, alkohol je precej
zaznaven. Veliko vino, katerega čas šele prihaja.
Priporočamo k svežim salamam, klobasam, divjačini, mesu z žara in pri temperaturi
14–16 °C.

Erzetič

Posestvo je zasnoval Martin Erzetič. Po njem se domačiji še danes reče pri Martinovih.
Posestvo Erzetič se nahaja v Goriških brdih v najvišje ležeči vasici Višnjevik.

Sivi pinot 2016

0,75l

S veže suho belo vino, alk. 13 % vol

Rebula 2016

0,75l

Sveže suho belo vino, alk. 12,5 % vol

Chardonnay 2016

0,75l

Sveže suho belo vino, alk. 13 % vol

Amfora Belo 2011

0,75l

24,90 €
24,90 €
24,90 €
42,90 €

Zrelo suho belo vino, zvrst rebule in belega pinota, alk. 13 % vol
Grozdje je bilo pol leta v amforah na kožicah. Po stiskanju je grozdje zorelo 18
mesecev v velikih hrastovih sodih. Vino je intenzivne zlato oranžne barve z jantarnimi
odtenki, ki izpričujejo podaljšano maceracijo. Amfora belo priporočamo k perutnini
na žaru, paštetkam in rižotam pri temperaturi 16˚C.

Cabernet Sauvignon Amfora 2013

0,75l

Amfora Rdeče 2011

0,75l

45,90 €

Zrelo rdeče vino, alk. 14 % vol
Vino je temne rubinasto rdeče barve z nastavkom opečnatih odtenkov, ki raz
krivajo znake dolgega zorenja. Na nosu se prepletajo vonjave zrelega rdečega
sadja. V ustih deluje uglajeno: zreli tanini se lepo prepletajo z umirjeno kislino in
dopadljivim alkoholom. Zaznava slivove marmelade, čokolade, melase ... Pookus je
dolg, večplasten, istočasno trpek, topel in vaniljasto sladek. Cabernet Sauvignon
Amfora priporočamo k mesnim jedem, predvsem k divjačinskim omakam, ragujem
in golažem ter drugim začinjenim mesnim jedem, k mesu na žaru, zrelim sirom ... in
pri temperaturi 18 – 20 °C.

49,90 €

Zrelo rdeče vino, zvrst cabernet sauvignon 50 %, merlot 50 %, alk. 13,5 % vol
Vino po 15 mesecih zorenja v barikih zori še 12 mesecev v amforah, kjer dozori in se
zaokroži. Vino je temne rubinasto rdeče barve z granatnimi odtenki, ki razkrivajo
znake dolgega zorenja. V nosu zrelo rdeče sadje, poper, usnje in tobak. V ustih
je še vedno mladostno, vendar z resno noto še ne povsem zrelih taninov, ki mu
zagotavljajo dolgo življenje. Amfora Rdeče priporočamo h govejim zrezkom v poprovi
omaki, k mesu na žaru ali v vinski omaki, divjačini, k zrelim trdim sirom, k jedem z
omakami na osnovi paradižnika in česna in pri temperaturi 18–20 °C.

Ščurek

Družina Ščurek prihaja iz Goriških Brd, iz vasi Medana. Stojan Ščurek s pomočjo petih
sinov neguje 20 hektarjev vinogradov. Ostajajo zvesti svežim, a polnim vinom, zato
odlašajo s prvim pretokom dolgo v pomlad.

Chardonnay 2015

0,75l

Sveže belo vino, alk. 13 % vol

Sauvignon 2015

24,90 €

0,75l

24,90 €

0,75l

24,90 €

Stara Brajda Bela 2013

0,75l

41,90 €

Merlot 2014

0,75l

28,90 €

Cabernet Franc 2015

0,75l

28,90 €

Cabernet Sauvignon 2015

0,75l

28,90 €

0,75l

24,90 €

0,75l

49,90 €

Sveže belo vino, alk. 13 % vol

Sivi pinot 2016 

Sveže belo vino, alk. 14 % vol

Zrelo belo vino, zvrst 60 % rebula, 20 % pikolit, 20 % pika; alk. 13,5 % vol
Po trgatvi je grozdje deležno hladne maceracije 24 ur. Nato sledi zorenje 12 mesecev
v novih in rabljenih 300 in 500-litrskih hrastovih sodih. Vino je slamnato rumene
barve z zlato rumenimi odtenki. Nežne vonjave po zrelem sadju, lesu in suhem cvetju.
Polnega okusa s prijetno svežino in dolgim pookusom. Priporočamo k začinjenim
ribjim jedem, belem mesu in mlademu siru. Serviramo ga pri temperaturi 18–20 °C.

Sveže rdeče vino, alk. 12,5 % vol

Sveže rdeče vino, alk. 13 % vol

Sveže rdeče vino, alk. 12,5 % vol

Rosé 2015

Sveže rdečkasto vino, zvrst 60 % merlot, 40 % refošk; alk. 12,5 % vol

Modri pinot 2006

Zrelo rdeče vino, alk. 13,5 % vol
Po trgatvi je grozdje deležno hladne maceracije 14 dni, po stiskanju vino zori 36
mesecev v novih in rabljenih 500-litrskih hrastovih sodih. Vino je rahlo prosojne
rubinaste barve. Z vonjavami zrelih češenj, sliv in rahlimi zaznavami začimb. V ustih
je vino sadno z nežnimi in zrelimi tanini. Vino priporočamo k jedem iz rdečega mesa,
k z dišavnicami začinjenim mesenim ribam in srednje zrelim planinskim sirom.
Temperatura serviranja 16–18 °C.

Stara Brajda rdeča 2013

0,75l

Up 2011

0,75l

49,90 €

Zrelo rdeče vino, zvrst 30 % merlot, 20 % cabernet franc, 20 % cabernet sauvignon,
30 % refošk, alk. 13,5% vol
Vino zori 24 mesecev v novih in rabljenih 500-litrskih hrastovih sodih. Vonj po
zrelem rdečem sadju. Polnega okusa in z lepim dolgim pookusom. Priporočamo k
divjačinskem golažu, govejem bifteku in staranem planinskem siru. Serviramo ga
pri 18–20°C.

59,90 €

Zrelo rdeče vino, zvrst 85 % merlot, 15 % cabernet sauvignon; alk. 14 % vol
Vino zori 36 mesecev v novih hrastovih sodih. Je rubinasto rdeče barve z granatnimi
odtenki. Vonjave po zrelem rdečem sadju, lesu, tobaku… Poln okus z lepimi zrelimi
tanini in dolgim elegantnim pookusom. Priporočamo k jedem iz rdečega mesa.
Serviramo ga pri 18–20 °C.

Simčič Marjan

Kmetija se nahaja v majhni Briški vasici Ceglo, tik ob meji Slovenije z Italijo. Marjan
Simčič verjame v magijo zaobljenega briškega gričevja, primorskega sonca in
toplega mediteranskega vetra.

Rebula 2015

0,75l

26,90 €

0,75l

26,90 €

0,75l

26,90 €

0,75l

26,90 €

0,75l

36,90 €

Sveže belo vino, alk. 12,5 % vol

Sivi pinot 2015

Sveže belo vino, alk. 13,5 % vol

Sauvignonasse 2015

Sveže belo vino, alk. 12,5 % vol

Cabernet sauvignon 2015
Sveže rdeče vino, alk. 13 % vol

Sauvignon selekcija 2014

Zrelo belo vino, alk. 13,5 vol
Grozdje je dano za 4 dni na maceracijo. Nato vino zori 12 mesecev v hrastovi posodi
in nato še 12 mesecev v hrastovih sodih. Vino postrežemo k morski hrani, pripravljeni
z aromatično paradižnikovo omako, k rižotam s spomladanskimi zelišči, staranemu
kozjemu ali mehkemu kravjemu siru. Serviramo ga pri 12–14 °C.

Chardonnay selekcija 2014

0,75l

Rebula selekcija 2014

0,75l

36,90 €

Zrelo belo vino, alk. 13,5 % vol
Grozdje macerirano 7–8 dni. Nato vino zori 12 mesecev v oblikovani hrastovi posodi
in 12 mesecev v klasičnih francoskih sodih (barik). Vino s tako polnim telesom, kot je
Chardonnay selekcija, lahko mirno priporočamo k jedem, ki so bogatega okusa. To so
lahko srednje začinjene jedi na bazi gob, školjk in tartufov, bogata morska hrana in
pusto nemastno meso, prelito z različnimi zeliščnimi ali bogatimi kremnimi prelivi,
ter fois gras. Serviramo ga pri 12–14 °C.

36,90 €

Zrelo belo vino, alk. 13 % vol
Vrenje grozdja poteka v stiku z jagodnimi kožicami v hrastovi posodi brez dodatka
selekcioniranih kvasovk, po 6 dneh vino odstranimo od tropin.Nato vino zori 18
mesecev v 500-litrskih hrastovih sodih. Vino postrežemo k mesnim predjedem in
različnim juham, različno pripravljenim tako morskim kot sladkovodnim ribam. Vino
lahko družimo tudi z glavnimi jedmi na bazi tartufov in s svežimi nepikantnimi siri.
Serviramo ga pri 15 °C.

Teodor belo selekcija 2014

0,75l

Chardonnay opoka 2014

0,75l

Sauvignon opoka 2014

0,75l

Rebula opoka 2013

0,75l

Modri pinot selekcija 2014

0,75l

Teodor rdeče selekcija 2011

0,75l

41,90 €

Zrelo belo vino, zvrst rebula 60 %, sivi pinot 20 % in sauvignonasse 20 %,
alk. 13,5 % vol
Rebula – maceracija 14 dni, sauvignonasse – maceracija 5 dni, sivi pinot – maceracija
2 dni. Pri vseh treh sortah vrenje poteka pri naravni temperaturi. Zorenje sledi: rebula
28 mesecev v hrastovih sodih, sauvignonasse 28 mesecev v hrastovih sodih, sivi
pinot 28 mesecev v hrastovih sodih (barik). Vina so združena pred stekleničenjem.
Vino priporočamo k zelenjavnim jedem, sestavljenim iz perutnine in mlade divjačine.
Odlično je z ribami, rižotami ali testeninami s tartufi in s srednje staranim, ne preveč
pikantnim sirom. Serviramo ga pri 12–14 °C.

75,90 €

Zrelo belo vino, alk. 14 % vol
Grozdje je dano za 4 dni na maceracijo. Vino nato zori 22 mesecev v 500-litrskih
hrastovih sodih. Chardonnay opoko mirno priporočamo k jedem, ki so bogatega
okusa. To so lahko srednje začinjene jedi na osnovi gob, školjk in tartufov. Vino
serviramo pri temperaturi 12–14°C.

75,90 €

Zrelo belo vino, alk. 13,5 % vol
Grozdje je dano za 4 dni na maceracijo. Vino nato zori 22 mesecev v 500-litrskih
hrastovih sodih. Vino se idealno druži z morsko hrano, rižotami s spomladanskimi
zelišči, testeninami na bazi zelenjave in je pravšnje ob staranemu kozjem ali mehkem
kravjem siru. Serviramo ga pri 12 °C.

75,90 €

Zrelo belo vino, alk. 13,5 vol
Grozdje je dano za 4 dni na maceracijo. Zorenje 22 mesecev v hrastovih sodih.
Priporočamo k mesnim predjedem, različno pripravljenim tako morskim kot
sladkovodnim ribam. Vino lahko družimo tudi z glavnimi jedmi na bazi tartufov in s
svežimi ne pikantnimi siri. Serviramo ga pri 15 °C.

44,90 €

Zrelo rdeče vino, alk. 13 % vol
Vrenje grozdja poteka v stiku z jagodnimi kožicami 14 dni. Nato vino zori 28 mesecev
v hrastovih sodih (barik). Sortna značilnost modrega pinota je, da z leti postaja
boljši, čeprav je piten v vseh svojih fazah razvoja. Zato ga lahko primerno hranjenega
pustimo starati tudi do deset let. Odličen je z mesenimi ribami, kot so z dišavnicami
obogateni fileji lososa, morskega psa, mečarice, tune in brancina. Primeren je tudi k
divjačini in jedem na osnovi gob. Krasno se poda k dobro staranim in srednje zrelim
hribovskim sirom. Serviramo ga pri temperaturi 18–20 °C.

54,90 €

Zrelo rdeče vino, zvrst merlot 85 %, cabernet sauvignon 15 %; alk. 14,5 % vol
Vrenje grozdja poteka v stiku z jagodnimi kožicami ločeno po sortah. Merlot – 28
dni, cabernet sauvignon 15–20 dni. Nato vino zori ločeno po sortah do 60 mesecev
v klasičnih francoskih sodih (barik). Vino je združeno pred stekleničenjem . Teodor
rdeče selekcija je pridelano iz selekcioniranega grozdja najboljših letnikov. To
vino je hitro postalo ljubljenec vinskih poznavalcev. Gre za odlično vino, ki lahko
podpira krožnike moderne visoke kuhinje in hkrati nadgradi tudi tradicionalne jedi.
Ponudimo ga lahko k mesnim jedem, kot so divjačina in rdeče meso. To veliko vino
se izvrstno poda tudi k zrelim, rahlo pikantnim ovčjim sirom. Če se želimo prepustiti
njegovemu zapeljevanju, si ga lahko privoščimo tudi ob koščku jedilne čokolade.
Serviramo ga pri 18–20 °C.

Merlot opoka 2011

0,75l

99,90 €

Zrelo rdeče vino, alk. 14,5 % vol
Vrenje grozdja poteka v stiku z jagodnimi kožicami 28 dni. Nato vino zori do 48
mesecev v klasičnih francoskih hrastovih sodih (barik). Gre za odličen merlot, ki
lahko podpira krožnike moderne visoke kuhinje in hkrati nadgradi tudi tradicionalne
jedi. Ponudimo ga lahko ob mesnih jedeh, kot so divjačina in rdeče meso. To veliko
vino se izvrstno poda tudi k zrelim, rahlo pikantnim ovčjim sirom. Serviramo ga pri
temperaturi 18–20 °C.

Edi Simčič

Klet Edi Simčič najdete v vasi Vipolže v Goriških brdih. Hiša s kratko tradicijo stekle
ničenja vin, vendar so se izkušnje in ljubezen do trte izoblikovale skozi rodove
Simčičevih, ki so znali prisluhniti naravi. Njihov moto: »En motiv, ena vera.«

Beli pinot 2009

0,75l

Sauvignon 2012

0,75l

Triton lex 2011

0,75l

Kozana 2011

0,75l

Duet 2014

0,75l

Duet lex 2011

0,75l

34,90 €

Zrelo suho belo vino, alk. 14 % vol
Vino zori 18 mesecev, od tega 11 mesecev v rabljenih lesenih sodih. Izraža primarne
arome ter eleganco belega pinota, interpretirano z zorenjem v rabljenem lesu. Les
pripomore h kompleksnosti, a vino v prvi vrsti ostaja beli pinot. Zaznamo lupinasto
sadje, rumeno sadje. Karakter v ustih je diskretnejši, z obilico svežine. Beli pinot je
pravo hrani prijazno vino, dobro se ujema skoraj z vsemi jedmi. Hkrati pa bomo le
stežka našli boljše vino za brancina v soli.

44,90 €

Zrelo suho belo vino, alk. 13,5 % vol
Odmik od klasičnega sloga svežih sauvignonov, primarne arome so drugotnega
pomena. Gledamo ga kot konkretno, kompleksno vino, sam karakter sauvignona je
manj izražen, čeprav je jasen in prepoznaven. Najboljše pokaže po nekaj letih, ko z
razvojem pridobiva na kompleksnosti. V ustih ponudi še več karakterja kot v cvetici,
pri kateri bomo zaznali marelice in bele breskve, pa tudi nekaj dimnih not, ki se
prepletajo z zorenja v lesu. Vino ponudimo k testeninam s tartufi. Fino se prilega
velikim ribam, če le možno divjim.

44,90 €

Zrelo suho belo vino, zvrst chardonnay 1/3, rebula 1/3, sauvignon 1/3, alk. 14 % vol
Krepko strukturirano in neverjetno pitno za takšno velikost. Chardonnay in
sauvignon dajeta moč in koncentracijo, rebula ju umiri in pomaga narediti vino bolj
pitno, mineralno, z lokalnim značajem. Cvetica je razkošna, večplastna. Zaznamo
nežno zrelo rumeno sadje, zorenje v lesu, kanček zelišč. V ustih je polno, krepko,
bogato, nekoliko trpkasto zaradi podaljšanih maceracij. Vino je kot nalašč za vse
priložnosti, tudi pri mesnih jedeh npr. teletini ali jagenjčku.

54,90 €

Zrelo suho belo vino sorte chardonnay, alk. 14,5 % vol
Vino z mogočnim telesom, masleno teksturo in živahnimi kislinami, ki se prebijejo
skozi veliko telo in ga uravnotežijo. Na nosu je umirjen, tipično chardonnayjevski v
mladosti, z nekaj začimbami zorenja v lesu. Nenehno stimulira čutnice. Fino se poda
fileju tune, ki je že v smeri mesa, a je še vedno riba. Z nežno prilogo popra. Zelo
dobro očisti usta.

44,90 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst merlota, cabernet sauvignona, cabernet franc; alk. 14 % vol
Duet je je zorjen v barikih 24–30 mesecev. Je dovolj resen, a ne zahteven. Srednjega
telesa z resnejšim karakterjem, mehko strukturo in lepo dolžino. Nudi nekaj za pitje
in zadovoljstvo hkrati. Premore tako sadnost kot tudi pikantnost. Spomni na robide,
rdeče češnje ter nekoliko na poper. S potencialom zorenja do 5 let. Primeren za vse
priložnosti, vsestranski. Lahko ga ponudimo k predjedem ter ob večini glavnih jedi.

75,00 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst merlot 80 %, cabernet sauvignon 10 %,
cabernet franc 10 %; alk. 14 % vol
Grozdje iz vinogradov, starih od 15 do 35 let. Natančna selekcija, 14 dni maceracije
ter med 36 in 42 mesecev zorenja v 100 % novih hrastovih sodih prinese odprto,
čisto vino. Spomni na bordojce, česar niti noče niti ne more skriti. Globoke rubinasto
rdeče barve, s kompleksno cvetico po črnem ribezu, finem tobaku, sladiču ter
poudarjeno pikantno noto. Tanini so čvrsti, v določenih letnikih potrebujejo nekaj
časa, da se zmehčajo. Vedno kompleksen in eleganten. Ponudimo ga k divjačini,
florentincu, zrezkih iz odležanega mesa, ki so še nekoliko rožnati. Vino im potencial
staranja 15 let.

Kolos 2011

0,75l

120,00 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst, alk. 14,5 % vol
Pred desetimi leti je bil cilj duet lex, ki je danes konstantno dosegljiv. A vinogradi
zmorejo še več. Pridelan in zorjen je enako kot duet lex, z enakim razmerjem sort. Kaj
ga naredi drugačnega? Izbor najboljših sodov. Rezultat je velika taninska struktura,
ki pa je sladka in kvalitetna. Lex je eleganten, kolos je kolosalen, mišičast, močan
z več tobaka, težkih arom in manj sadnih arom. Pridelan samo v najboljših letnikih.
Globoke rubinasto rdeče barve. V nosu zaznamo rdeče in črno sadje, tobak in
dim. V ustih je krepek, taničen, prav nič sramežljiv, z intenzivnim karakterjem, ki
napolni usta, in dolgim pookusom. Zelo individualno vino za ljubitelje intenzivnih
in razkošnih vin.
Na trg prispe nekaj mesecev za lexom in je primeren za daljše zorjenje. Ne potrebuje
hrane, če si jo želimo, poskusimo z enakimi jedmi, kot pri duetu lex, a z bolj
intenzivnimi okusi.

Kabaj

Na domačiji Kabaj v Šlovrencu, nedaleč od Dobrovega, središča Brd, gospodarita Katja
Kabaj Morel in njen soprog Jean Michel Morel, Francoz, ki se je po enološki izobrazbi in
delu v več kleteh v Franciji in Italiji pred 22 leti priženil v Slovenijo. Na kmetiji z dolgo
vinogradniško tradicijo so se leta 1993 odločili za prvo lastno polnitev.

Ravan zeleni sauvignon 2012

0,75l

Beli pinot 2011

0,75l

Rebula 2012

0,75l

Merlot 2011

0,75l

Cuvée Morel 2009

0,75l

Amfora 2006

0,75l

26,90 €

Zrelo suho belo vino, sorte sauvignonasse, alk. 12,5 % vol
Grozdje ja macerirano 24 ur. Nato vino zori 24 mesecev v barikih, nato še 4 mesece v
steklenicah. Vino iz sorte, ki se je včasih imenovala furlanski oziroma briški tokaj, je
kristalno in slamnato rumene barve. Cvetica je zelo sadna, po zreli breskvi, hruški in
marelični koščici. V ustih se zaznave z nosa ponovijo, sadnost se nadaljuje tudi v srednje
dolgem, svežem in prijetnem pookusu. Vino za k belemu mesu in ribam. Serviramo ga pri
10–14 °C.

26,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta Beli pinot (Pinot blanc), alk. 13% vol
Grozdje ja macerirano 24ur. Nato vino zori 12 mesecev v barikih, nato še 4 mesece v
steklenicah. Vino je kristalno, nežne zlato rumene barve. Že na pogled je sveže, a gosto. V
fini in obstojni cvetici sta zaznavni sadnost zrelih jabolk in mineralnost. Vino lepo napolni
usta, v okusu se povsem ponovijo zaznave z nosa. Pookus je dolg in svež, obvladujejo ga
prijetne kisline in mineralnost. Beli pinot je elegantno in harmonično vino polnega telesa,
ki se bo ujelo z belo ribo iz pečice ali z žara, pa tudi s z nekoliko slajšim pršutom.

26,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta rebula, alk. 12,5 % vol
Grozdje ja macerirano 30 dni. Nato vino zori 12 mesecev v barikih, nato še 4 mesece v
steklenicah. Vino je kristalno, zlato rumene barve. V cvetici prevladujejo vaniljeve in sadne
note po beli breskvi in grozdju. V ustih je vino sadno, predvsem po grozdju, in mineralno.
Pookus je dolg in intenziven. Vino ima čvrsto telo, zato se bo lepo ujelo s strukturiranimi
jedmi, denimo z belim mesom z zelenjavo.

39,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta merlot, alk. 13 % vol
Maceracija poteka 21 dni v betonskih posodah. Nato vino zori 24 mesecev v 225-litrskih
hrastovih sodih in dodatno 4 mesece v steklenicah. Vino je rubinaste barve, v kozarcu
je gosto. Vonj ima po zrelih slivah in slivovi marmeladi s pridihom dima. V ustih je vina
veliko, zaznave se ponovijo. Dolg pookus je še nekoliko taninski, a tanini niso grobi. Vino
se še strukturira, s časom se bo zgladilo in postalo reprezentančen merlot. Ponudimo ga
h krepkim mesnim jedem in rdečemu mesu z žara.

44,90 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst 60 % merlot, 18 % cabernet Sauvignon, 18 % cabernet franc, 4
% petit verdo; alk. 13,5 % vol
Maceracija poteka 14–21 dni v betonskih posodah. Nato vino zori 36 mesecev v 225-litrskih
hrastovih sodih in dodatno 4 mesece v steklenicah. Vino je zelo temne rubinaste barve, na
stenah kozarca pušča dolgotrajne zavese. Intenzivna in obstojna cvetica je kompleksna.
V njej se prepletajo vonjave drobnih rdečih sadežev in gozdne podrasti. V ustih je vino
bogato, sadnost in svežina se ponovita. Zaznavne so mineralne note in blaga pikantnost.
Pookus je dolg in svež, drobnozrnati tanini in svežina napovedujejo še dolgo dobo tega
vina. Vino je harmonično. Ujelo se bo s kompleksnimi jedmi iz rdečega mesa, z divjačinskimi
jedmi in z zrelimi srednje pikantnimi siri.

90,00 €

Zrelo suho belo vino, zvrst rebule, malvazije in zelenega sauvignona, alk. 12,5 % vol
Maceracija poteka na lastnih glivicah. Prvi mesec je ročno mešanje tudi do 6-krat na
dan. Nato se posodo zapre za nadaljnjih 10 mesecev. Po tem obdobju sledi pretok vina v
velike lesene hrastove sode, kjer odleži in se stara še 12 mesecev. Cvetica je intenzivna in
uglajena. Prvi nos je meden, kasneje se izpostavijo sadne vonjave po pomarančni lupini
in jabolčnih krhljih ter vinski vonj, zaznati je tudi malce poprove pikantnosti. V ustih se
sadnost in medenost ponovita. Pookus je intenziven in dolg, mineralen in svež. Zelo
kompleksno vino. V ujemanju z jedmi ruši stereotipe: brez zadrege ga lahko ponudimo k
fileju mladega jelena.

Movia

Movia ni samo oznaka vin in posestva, ki leži na mejnem območju Slovenije v
Goriških brdih. Movia je način življenja v vsej njegovi veličastnosti, čistosti narave in
iskrenosti avtorja. Movia je oznaka za nadčasovnost in vrhunske nadstandarde, ki
jih ljubitelji dobrih vin lahko iščejo po vsem svetu leta in leta.

Sauvignon 2012

0,75l

39,90 €

0,75l

39,90 €

Sivi pinot 2014

0,75l

39,90 €

Lunar rebula 2013

0,75l

Lunar chardonnay 2008

0,75l

Veliko belo 2010

0,75l

Sveže suho belo vino, alk. 13 % vol

Rebula 2012

Sveže suho belo vino, alk. 13 % vol

Zrelo suho belo vino, sorta sivi pinot, alk. 13 % vol
Če rebula in sauvignonasse predstavljata cvetni in sadni del spektra med vini Movia,
je sivi pinot iz popolnoma druge zgodbe. Barva je dokaj globoka, zlata in nakazuje
dozorevanje in evolucijo. Čeprav so primarne arome prepustile mesto notam po
cvetju, regratovem medu, rozinam in borovi smoli, cvetica nezmotljivo spomni na
sivi pinot. Sivi pinot ponudimo ohlajen na 10 °C. Zaradi svojega kompleksnega
karakterja se dobro poda k mastnejšim ribam na žaru, kot so skuša, jegulja ali krap,
k testeninam s paradižnikom in baziliko, jedem z jajčevci in tudi k azijski kuhinji.

45,90 €

Zrelo suho belo vino, alk. 12 % vol
Tukaj narava ob pomoči lune naredi večino tistega, kar po navadi dela človek.
Najbolj zdravo in čisto vino, brez dodanega žvepla. Čista narava v kozarcu. Srednje
intenzivne jantarne barve. Nos je dišeč, mladosten, spomni na grozdje. Najdemo
note zorenja v lesu ter prefinjeno pikantno lesno noto, ki spomni na mašna kadila
in fine dišave. V ustih je vino suho, elegantno, trpkasto in mladostno. Nota grozdja
se prikrije, prevlada fina lesna nota. Z obilo karakterja in lepim, dolgim pookusom.

45,90 €

Zrelo suho belo vino, alk. 14 % vol
Tukaj narava ob pomoči lune naredi večino tistega, kar po navadi dela človek.
Najbolj zdravo in čisto vino, brez dodanega žvepla. Čista narava v kozarcu. Srednje
intenzivne jantarne barve. Nos je dišeč, mladosten, spomni na grozdje. Najdemo
note zorenja v lesu ter prefinjeno pikantno lesno noto, ki spomni na mašna kadila
in fine dišave. V ustih je vino suho, elegantno, trpkasto in mladostno. Nota grozdja
se prikrije, prevlada fina lesna nota. Z obilo karakterja in lepim, dolgim pookusom.

49,90 €

Zrelo belo suho vino, zvrst rebule, sivega pinota in sauvignona, alk. 12,5 % vol
Pri Movii so hoteli ustvariti novo kvaliteto, nov stil vina. Pri Velikem belem so se
odločili za mešanje moštov, ko so bili ti še med vretjem, ne pa že izdelanih vin. Tako
so dobili resnično novo vino, pri katerem se ne zdi, da bi ena sorta bolj izstopala
od druge. Z mešanjem grozdja oziroma mošta med vretjem so dobili osnovno vino,
ki je šele po treh letih zorenja zrelo za finalizacijo, ko mu zaradi vzdrževanja stila
dodajo čiste sorte. Je dokaj izrazite barve, z nianso starega zlata. Vonj je čudovito
kompleksen, raznolik, hkrati pa deluje izredno mladostno in polno življenja, da
bi lahko upravičeno pomislili, da gre za precej mlajše vino. V ustih najdemo sloje
medu, masla, travniških cvetic, črnega ribeza, olupkov pomaranče, ki se zlijejo z
notami karamele in piškotov. Popolnoma suho v ustih, z živahnimi kislinami ter
nežnim dotikom taninov. Vino je odlično v tem trenutku, a nas bo navduševalo vsaj
še dekado, morda tudi dve.

Cabernet sauvignon 2011

0,75l

Merlot 2010

0,75l

Modri pinot 2009

0,75l

Veliko rdeče 2009

0,75l

49,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta cabernet sauvignon, alk. 12,5 % vol
Cabernet sauvignon izkazuje predvsem moč in telo, ki ju lahko ta sorta razvije. Barva
je globoka, z granatno rdečo bravo, ki kaže na razvoj in dozorevanje. Cvetica potrdi
dozorelost, a pove, da je v vinu še obilo mladostnega naboja. Ob temno rdečih in
črnih sadežih zaznamo še note po usnju, tobaku, podrasti. Suh, elegantnejši slog, ki
lepo pokaže vertikalnost cabernet sauvignona ter čvrstost, vztrajnost. Vino je blizu
vrhunca in bo nudilo užitke vsaj še dekado ali dve.

51,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta merlot, alk. 12 % vol
Merlot je tradicionalna sorta Movie in ga uvrščajo med največja rdeča vina. Na
tropinah ga pustijo vreti čisto do konca, vse dokler ne povre zadnji gram sladkorja.
Dolgo časa zori v novih hrastovih sodih, da se ostri robovi, ki nastanejo zaradi dolge
maceracije in novega soda, zaokrožijo in vino postane gladko, lepo ter bolj okroglo.
Vino ves čas leži na usedlini in ga ne pretakajo, je torej brez pretoka na usedlini.
Tako dobimo merlot, ki se mu moramo posvetiti, da ga lahko polno začutimo in
razumemo.

54,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta modri pinot, alk. 12 % vol
Pri Moviji menijo, da je potrebno čakati na zelo pozno trgatev, če hočemo iz modrega
pinota narediti veliko vino. Modri pinot je bil vedno eden zastavonoš s svojim
karakterjem in bogatim telesom, odličen predstavnik imena Movia. Barva, ki nakazuje
leta zorenja, je globlja granatna, že skorajda rjavkasta. Cvetica je nezmotljivo po
modrem pinotu, z nežnimi notami po usnju, podrasti, zemeljskimi notami. V ustih je
suh, s pogumno mero svilenih taninov in pravo mero kislin, ki privzdignejo njegov
značaj in mu dajejo dolgoživost.

68,90 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst merlot, modri pinot, cabernet sauvignon,
alk. 12,5 % vol
Pri Velikem rdečem so se odločili za mešanje moštov, ko so bili ti še med vretjem.
Maceracija je potekala 3–4 tedne. Vino je pripravljeno na dolgo življenje v barikih,
seveda brez vsakega pretoka. Tiho vrenje se konča v barikih, kjer vino zori na lastni
usedlini, brez pretoka. Do stekleničenja se ne uporablja žveplo ali kateri drugi
konzervans. Tako vino zaključi vse naravne procese in postane naravno stabilno za
čas enega našega življenja.

Klet brda

Vinska klet v Goriških brdih je bila ustanovljena leta 1957 kot zadruga in je še danes
v 100 % lasti briških vinogradnikov. Za tamkajšnje družine doneguje vino, ga trži
po Sloveniji in tujini ter svetuje pri delu v vinogradu. Vse od svojega začetka je klet
sooblikovala razvoj gospodarstva in kakovosti življenja v Brdih.

Sivi pinot Bagueri 2012

0,75l

Rebula Bagueri 2011

0,75l

Sauvignon Bagueri 2009

0,75l

Chardonnay Bagueri 2011

0,75l

A+ belo 2011

0,75l

33,90 €

Zrelo suho belo vino, sorte sivi pinot, alk. 14 % vol
Fermentacija grozdja 30 % v barikih, 70 % v inox tankih. Nato vino zori 6 mesecev, in
sicer v barikih 30 % in v inox tankih 70 %. Vrhunsko vino prijetnega, srednje polnega
okusa. Vonj vina spominja na zrelo hruško, akacijo, grenivko, vaniljo, dopolnjen z
izraženo aromo kruhove skorje. V ustih je vino gladkega okusa, srednje polnega
telesa in prijetno toplo. Zaključek okusa spremlja prijetna aroma vanilje. Sivi pinot
se izvrstno poda k rižoti s pomladno zelenjavo in parmezanom, domačim zajcem,
domači kokoši, goski, morskem listu na žaru in polenti s čebulo.

33,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta rebula, alk. 14 % vol
Fermentacija grozdja 100 % v hrastovih sodih. Nato vino zori v velikih hrastovih sodih.
Vrhunsko vino prijetnega, polnega okusa, z izraženo kislino, ki daje vinu potrebno
svežino. Vonj je sorten, spominja na limono, zeleno jabolko, cedro, grenivko, prijetno
zaokrožen z nežno aromo vanilje in sveže kruhove skorje. Okus vina je poln, z nežno
izraženo kislino, in harmoničen. Zaključek okusa gladek, z nežno noto sladkih
taninov. Rebula se lepo poda z osvežilnimi solatami, z jedmi iz belih morskih rib in
morskih sadežev ter z rižotami .

33,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta sauvignon, alk. 13,5 % vol
Vino 5 mesecev zorjeno v barikih (20 %) oziroma v inox tankih (80 %). izredno
aromatično vrhunsko vino. Vonj je sorten, spominja na cvetove bezga, muškat,
posušeno travo, zeleno papriko, dopolnjen z aromo melone in zrele hruške. Gladkega,
svilnatega okusa, srednje polnega telesa z nežno ohranjeno kislino. Zaključek okusa
spremlja prijetna aroma grenivke. Vino se lepo poda k začinjenim ribjim jedem,
piščančjim jedem, testeninam z baziliko, osvežilnim solatam z zelišči in sadnim
solatam z meto.

33,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta chardonnay, alk. 14 % vol
Fermentacija grozdja 100 % v francoskih barik sodčkih, nato vino zori 9 mesecev
v francoskih barik sodčkih. Prijetnega izredno polnega okusa. Vonj spominja na
citruse, zrele breskve, melono, maslo, vaniljo in lešnike, dopolnjen z izraženo aromo
po kruhovi skorji. V ustih je vino sveže, hrustljavo, polnega telesa in prijetno toplo.
Zaključek okusa spremlja prijetna aroma zorenja v barikih. Vino se odlično kombinira
z jedmi iz jagnjetine, perutnine, ovčetine, z začinjenimi ribjimi jedmi in zelenjavo na
žaru.

54,90 €

Zrelo suho belo vino, zvrst Rebula 40 %, Pikolit 30 %, Chardonnay 30 %, alk. 14,5 % vol
A+ belo v popolnosti odraža poreklo Goriških brd. Izbrano grozdje najboljših leg
Goriških brd in omejeno število steklenic pričata o njegovi edinstvenosti. Eleganca
vina A+ belo je rezultat skrbnega donegovanja v hrastovih sodih, v katerih je vino
zorelo 18 mesecev. Barve starega zlata z mineralnimi odsevi. Aroma je razkošna in
večplastna. Zrelo sadje, maslene in mineralne note ter fino integrirane začimbe, ki so
se razvile med zorenjem v lesu. Okus v ustih je poln, masiven in hkrati uravnotežen,
s čvrsto strukturo, ki mu napoveduje izjemno dolgo življenje.

Merlot Bagueri 2011

0,75l

Cabernet Sauvignon Bagueri 2012

0,75l

A+ rdeče 2009

0,75l

36,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta merlot, alk. 14,5 % vol
Fermentacija poteka 100 % v francoskih in ameriških barik sodčkih. Nato vino
zori 12 mesecev v francoskih in ameriških barik sodčkih. Rubinaste rdeče barve
s sadnim vonjem, ki spominja na češnjo, malino, robidnico in murvo, zaokrožen z
aromo vanilje, zrele slive, kave in skorje peciva. V ustih je gladko, polnega telesa, z
nežno izraženimi sladkimi tanini. Vino se odlično poda z jedmi iz svinjine, divjačine,
govedine in srednje zrelimi siri.

36,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta cabernet sauvignon, alk. 14 % vol
Kompleksno vrhunsko vino, temno rubinaste rdeče barve z vijoličnim odtenkom.
Vonj spominja na črni ribez, slivovo marmelado, kakav, čokolado in meto. Gladkega,
žametnega okusa, polnost okusa lepo dopolnjujejo sladki tanini, ki skupaj z
vaniljevo aromo tvorijo izredno harmonično in kompleksno vino. Vino se lepo poda
k mineštram s suhim mesom, srednje dozorelim sirom, bifteku s poprovo omako in
česnom, chateaubriandu, florentincu, medaljonom s tartufi in divjačino.

54,90 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst merlot 50 %, cabernet sauvignon 40 %, cabernet franc
10 %; alk. 14,5 % vol
Izbrano grozdje najboljših leg Goriških brd in omejeno število steklenic pričata
o njegovi edinstvenosti. A+ rdeče je rezultat tenkočutnega spremljanja narave in
skrbnega donegovanja v hrastovih sodih, v katerih je zorelo 28 mesecev. Temne
rubin rdeče barve, z vijoličnim odtenkom in granatnim robom. Vonj po zrelih
kandiranih pomarančah, višnjevi in slivovi marmeladi, zeliščni značaj poprove mete,
črnega popra ter mediteranskih začimbah. Zaključuje se z aromo vanilje, kakava,
črne čokolade in zapečeno skorjo črnega kruha.

Arhivska vina iz kleti
Goriška Brda

Požirek vina je lahko prijetno potovanje – tudi skozi čas. V bogatem vinskem arhivu
lahko podoživljate trenutke z vinom od leta 1957 dalje, saj tu zorijo najboljši letniki
vse od ustanovitve kleti.
Arhivsko je tisto vino, ki je staro najmanj štiri leta. Pri primerni temperaturi in vlagi
v kleti steklenice preraste kletna plesen, ki jim daje častitljiv videz in poseben čar.
Naredili bi napako, če bi tako steklenico obrisali, preden bi jo predstavili gostom.
Tako vino poskušamo s spoštovanjem, v družbi dobrih prijateljev in poznavalcev ali
v diskretni družbi ob prižgani sveči. Jedi ob starem vinu ne smejo biti pikantne, ne
premastne in ne presladke. V okusu se morajo ujemati z vinom.

Chardonnay 1988

0,75l

140,00 €

Zrelo suho belo vino, sorta chardonnay
Barva zlato rumena, polna, v vonju prvo začutimo zrelo hruško, vonj limonine lupine
in jabolka. V ozadju pa prevladuje vonj lešnika in pečenega kostanja. Okus dolg,
bogat, mineralen, slan. Mehkobo mu daje rahla maslena nota. Pookus trajen.

Shiraz 2000

0,75l

80,00 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta shiraz
Barva je rdeča z rjavkastimi odtenki, zreli sadni vonji rdečega sadja se prepletajo z
zeliščnimi in začimbnimi notami. Okus je dozorel, sladek; okus tostiranega lesa se
prepleta z mineralnimi in marmeladnimi notami. Pookus gladek in še vedno zelo živ.
Primeren za nadaljnje staranje.

Merlot 1972

0,75l

200,00 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta merlot
Živa rdeča barva z rjavkastimi odtenki, vonj zelo terciaren, spominja na cigare, cedro,
črno čokolado. Zelo klasičen, bordojski. Po okusu je srednjega telesa, eleganten,
tanini gladki in sadni. Pookus zelo harmoničen in pikanten.

Batič

KMETIJA BATIČ leži v Šempasu, kraju v osrčju Vipavske doline, kjer se stikata medi
teransko in alpsko podnebje. Obdelujejo 20 hektarjev izjemno gosto sajenih
vinogradov. Območje je svetovno znano po izjemnih vzgonskih vetrovih, ki ustvarjajo
idealne razmere za jadralno padalstvo, trto pa branijo pred napadom bolezni.

Rebula 2016

0,75l

Pinela 2015

0,75l

Sivi pinot 2015

0,75l

Sauvignon 2013

0,75l

Zaria 2015

0,75l

29,90 €

Sveže polsuho belo vino, sorte rebula, alk. 13 % vol
Srednje intenzivne slamnate barve, deluje sijoče in umirjeno. Solzice nam začnejo
naznanjati zgodbo vina. Čist in jasen kompleksen vonj po prvinski vipavski rebuli. V
ustih priredi ples perfektne harmonije okusov. Intenziven mineralen karakter lepo
zaokrožuje krepko in polno telo. Spremlja ga dolg čist pookus. Premore eleganco,
značilno za vina Batič.

38,90 €

Sveže suho belo vino, sorte pinela, alk. 13 % vol
Pinelo po tradiciji Vipavske doline 5 dni macerirajo brez kontrole temperature.
Pinela je fermentirala le z lastnimi kvasovkami pobranimi v predtrgatvi. Sledilo je
24 mesečno zorenje v slovenskih hrastovih sodih, kjer je plemenitila harmonijo in
končala biološki razkis. Ustekleničena je bila v stari luni. Arome so nežne, čuti se
odprtost, vonj po zrelem sadju. Iz ozadja prihaja širok buket arom, ki sestavljajo
čudovito harmonijo. Okus je skladen z videzom in vonjem. Mehkoba, ki se občuti
takoj ob požirku, ne izgine in traja.

44,90 €

Sveže suho belo vino, sorte sivi pinot, alk. 13,5 % vol
Srednje intenzivna, slamnate barve. Lepo harmonično usklajen vonj prezrelih
agrumov se meša z dimom lesa, ki je lepo vkomponiran v strukturo. Če steklenico
odpremo vsaj dve uri pred serviranjem, postanejo dominantnejše zeliščne zaznave.
V ustih je prijeten, topel in harmoničen. Pričara čudovit ples polnega okusa in
svežine. Okus je intenziven, zgoščen in mineralen. Toplina vina je lepo vkomponirana
v njegovo strukturo. Prepoznamo značilen karakter sivega pinota.

44,90 €

Zrelo suho belo vino, sorte sauvignon, alk. 13 % vol
Vino je fermentiralo le z lastnimi kvasovkami, 15 mesecev v sodih iz slovenskega
hrasta. Prevladujejo note zrelega kompleksnejšega sauvignona. Prisotne so tudi
fine mineralne in zorene zaznave ter note po maslu. Če vino nekaj časa pustimo
v kozarcu, nam ponudi paleto čistih in plemenitih sortnih vonjev paprike, bezga,
paradižnikovih listov. V ustih sauvignon zgodbo vrhunske harmonije okusov samo še
nadaljuje. Nedvomno suho, zaokrožuje ga prijetna svežina. Lesene note so prisotne,
vendar v harmoniji z okusom.

45,90 €

Zrelo suho belo vino, zvrst 55 % pinela, 20 % zelen, 14 % rebula, 5 % vitovska, 3 %
klarnica, 2 % rumeni muškat, 1 % chardonnay; alk. 13 % vol
Globok rumen odtenek, z niansami jantarne barve. Izjemno zanimiva igra dišav vrtnic,
slame, kompotov, sadnih krhljev, pikantnosti, kar je povezano v čudovito harmonijo,
ki skrbno skriva nenapovedano zgodbo vina. V ustih je vino blizu notam rdečih vin
in je zelo mineralno. Dodatek dima je močan. Intenziven mineralen karakter lepo
zaokrožuje krepko in polno telo. Spremlja ga dolg čist pookus, ki dejansko povabi na
»še« Mojstrsko delo Narave. Premore eleganco, značilno za vina Batič. Temperatura
serviranja 14–15 °C.

Angel Beli 2011

0,75l

Rosé 2016

0,75l

Merlot 2014

0,75l

Cabernet Franc 2015

0,75l

Angel Rosso 2013

0,75l

54,90 €

Zrelo suho belo vino, zvrst pinela 40 %, chardonnay 20 %, malvazija 20 %,
rebula 10 %, laški rizling 7 %, zelen 2 %, vitovska 1 %, alk. 14% vol
Vino, ki nam že njegovo ime napove zgodbo. Srednje intenzivne slamnate barve,
deluje sijoče in umirjeno. Zajetne solzice nam začnejo naznanjati zgodbo vina.
Odličen, čist in jasen, kompleksen vonj po eksotičnem sadju, pokošeni travi, iz
ozadja nas spremljajo vonjave po zeliščih ter cvetju z rahlimi pikantnimi notami.
Angel nam v ustih priredi ples perfektne harmonije okusov. Vino je sočno, mehko
mineralno z masleno teksturo. Ima zelo dolg pookus, ki postaja kremast. Kljub
mogočni hrbtenici deluje povsem elegantno. Krasen intenziven karakter, kjer sivi
pinot poskrbi za fineso, chardonnay za strukturo, rebula za svežino. Pinela pa je
zvrst, ki mu doda unikaten karakter.

37,90 €

Sveže polsuho rosé vino, zvrst cabernet sauvignon 97 %, cabernet franc 3 %;
alk. 12,5 % vol
Po selekcionirani trgatvi je grozdje stisnjeno po stari metodi. Nato fermentira na
lastnih kvasovkah v inox posodah. Ostanek prefinjenih mehurčkov v vinu je odraz
velike ljubezni, ki jo je vinar posvetil tej sorti in negovanju vina. Vino lahko ponudimo
k raznim ribjim jedem, dobro se poda tudi zelenjavnem krožniku.

39,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta merlot, alk. 13,5 % vol
Grozdje macerirano 30 dni z lastnimi glivicami pobranimi iz grozdja v predtrgatvi.
Mošt smo s finimi drožmi pretočili v slovenske hrastove sodčke, kjer je vino brez
dotika človeka razvijalo svojo eleganco. Medtem je vino naredilo biološki razskis.
Vino je bilo ustekleničeno v stari luni, ki vino umiri in mu nudi dolgo čudovito pot.
Temperatura serviranja 18–20 °C.

44,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta cabernet franc, alk. 13,5 % vol
Grozdje macerirano 30 dni z lastnimi glivicami, iz grozdja pobranega v predtrgatvi. Mošt
s finimi drožmi pretočen v slovenske hrastove sodčke, kjer je vino brez dotika vinarja
razvijalo eleganco. Prevladujejo čisti zeliščni vonji, z dodatkom gozdnih sadežev in
popra. Iz ozadja prihaja vonj po dimu in usnju. Na vonju napovedano se nadaljuje
tudi v ustih. Vino deluje izredno harmonično in elegantno. Prisotnost zeliščnih not
je zaznavna. Tanini so že precej mehki. Spremlja ga dolg saden pookus. Medtem je
vino naredilo tudi biološki razskis. Do stekleničenja se nikoli ne uporablja nikakršen
konzervans. Sodi med elegantnejša vina kleti Batič. Temperatura serviranja 18–20 °C.

52,90 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst merlot 60 %, cabernet sauvignon 25 %, cabernet franc
15 %; alk. 13,5 % vol
Angel Rdeče je intenzivne rubinaste barve z ognjenimi niansami ob robu kozarca ter
z zajetnimi solzicami. Zaprite oči in vonjajte kozarec z mislijo na vse možne rdeče
sadeže v vseh mogočih oblikah. Nirvana je zelo blizu. Angel Batič je zaradi elegance,
ki jo premore, pravo gastronomsko vino. Lahko ga ponudimo z divjačino ter jagnjetino
na razne načine. Je odličen spremljevalec jedi z tartufi in sirov s plemenito plesnijo.

Valentino 2013

0,2l

49,90 €

Predikatno sladko vino, zvrst 50 % pinela, 50 % rebula; alk. 11,5 % vol
Valentino je vino sušenega grozdja. Podpisuje samo vrhunske, najbolj zdrave letine.
Sredi oktobra se začne trgatev Valentina. Grozdje se sklada v lesene zabojčke, v
katerih se na suhem in vetrovnem podstrešju naravno suši do aprila. V tem času
iz grozdja nastanejo rozine, okus ki ostane prisoten tudi v Valentinu. Intenzivna in
globoka jantarna barva, ki jo krasijo vse nianse zlata. Prvi vtis ob natakanju vina v
kozarec sta viskoznost in tihi curek, razpoznavna znaka tega posebnega vina. Aroma
je čista in jasna. Spremljajo nas vonjave po marmeladah iz belega sadja, arome
čebeljega voska, okus po kuhanem sadju in sladkih začimbah. Ponudimo ga ob
sirih s plemenito plesnijo, fois grasu s čežano, sadnih tortah in pitah. Priporočena
temperatura serviranja je 10–12 °C.

Mlečnik

Družina Mlečnik se z vinogradništvom in kletarjenjem ukvarja že več kot 200 let.
Sedanjo kmetijo najdemo v vasi Bukovica v Vipavski dolini. Tradicijo nadaljuje Valter
Mlečnik od 1982. leta, leta 1986 pa je v celoti prevzel delo na kmetiji in danes je vino
iz te kmetije rezultat njegovega dela in pogleda na naravo. To pomeni spoštovanje
naravnih procesov od sajenja trt do stekleničenja vina in s tem ohranitev naravne
harmonije snovi v vinu.

Cuvee Ana 2010

0,75l

Chardonnay 2010

0,75l

Rebula 2009

0,75l

Merlot 2009

0,75l

39,90 €

Zrelo suho belo vino, zvrst chardonnay 75 %, malvazija 10 %, sauvignonasse 10 % ter
rebula 5 %, alk. 12 % vol
Vino Ana Cuvée je poimenovano po noni Ani in je zvrst belih sort grozdja, letnik 2010
pa predstavlja tretjo polnitev tega vina. Maceracija in začetek fermentacije v velikih
odprtih kadeh 3 do 4 dni brez kontrole temperature, po prešanju je bilo natočeno
v klasične lesene sode različnih velikosti od 500 do 3000 l, ustekleničeno po dveh
letih konec avgusta 2012. Razen minimalne količine žvepla ter klasičnih posegov v
kleti, kot so npr. pretoki in dolivanja, ni bilo uporabljeno nikakršno drugo sredstvo
ali postopek. Vino Ana Cuvée je bilo ustvarjeno z namenom, da strankam po dolgih
letih ponovno ponudimo podobno zvrst vina, kot smo ga na kmetiji pridelovali do
leta 1989. Če želimo to vino uživati v optimalnih pogojih, priporočamo, da steklenico
odpremo nekaj ur prej in ga serviramo pri sobni temperaturi.

45,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta Chardonnay, alk. 12% vol
Po trgatvi je bil mošt skupaj s jagodami maceriran 4 dni (brez kontrole temperature,
brez dodanih kvasovk), s čimer je iz grozdnih jagod pridobil čim več naravnih snovi,
katera bodočemu vinu zagotovijo veliko naravno stabilnost. Posledica tega je tudi
intenzivna rumeno oranžna barva z rahlo motnostjo in možnostjo usedline, ker se
Mlečnikova vina ne filtrirajo. Med dvoletnim zorenjem v velikih hrastovih sodih je
vino opravilo tudi mlečni razkis. Po stekleničenju leta 2010 je vino zorelo še tri leta
preden so ocenili, da je prišel čas za prodajo. V kleti vinu ne spreminjajo karakterja,
kar pomeni, da vina ne filtrirajo, čistijo, ne uporabljajo nobenih enoloških sredstev in
postopkov, razen pretokov in majhne količine žvepla (katero tudi navedeno na etiketi).

49,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta rebula, alk. 11,8 % vol
Glavna značilnost rebule je telo in čreslovine skoraj rdečih sort, ki to belo sorto
naredijo enkratno v vsem vinskem svetu. Po trgatvi je bil mošt skupaj s jagodami
maceriran 4 dni (brez kontrole temperature, brez dodanih kvasovk), s čimer je iz
grozdnih jagod pridobil čim več naravnih snovi, ki bodočemu vinu zagotovijo veliko
naravno stabilnost. Posledica tega je tudi intenzivna rumeno oranžna barva z
rahlo motnostjo in možnostjo usedline, ker se Mlečnikova vina ne filtrirajo. Med
dvoletnim zorenjem v velikih hrastovih sodih je vino opravilo tudi mlečni razkis. Po
stekleničenju leta 2011 je vino zorelo še tri leta, preden so ocenili, da je prišel čas za
prodajo. V kleti vinu ne spreminjajo karakterja, kar pomeni, da vina ne filtrirajo ali
čistijo, ne uporabljajo nobenih enoloških sredstev in postopkov, razen pretokov in
majhne količine žvepla (ki je tudi navedeno na etiketi).

54,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta merlot, alk. 13 % vol
Ta letnik je bil eden najbolj ugodnih letnikov v zadnjih 10 letih, to pa pomeni, da je ta
merlot eden najboljših, kar so jih pridelali. Po končani trgatvi so specljano grozdje
pustili približno 14 dni v velikih odprtih lesenih kadeh, kjer se je mošt med spontano
fermentacijo in maceracijo (brez kontrole) počasi spremenil v vino. Po prešanju v
stari leseni preši je vino 2 leti zorelo v klasičnih lesenih sodih, nato pa še 4 leta v
steklenicah. Razen minimalne količine žvepla ter klasičnih posegov v kleti kot so
npr. pretoki in dolivanja ni bilo uporabljeno nikakršno drugo sredstvo ali postopek.
Če želimo to vino uživati v optimalnih pogojih, priporočamo, da steklenico odpremo
nekaj ur prej in ga serviramo pri sobni temperaturi.

Vipava

Za vinogradništvo v Vipavski dolini je bilo prelomno leto 1894, saj so Vipavski
vinogradniki tedaj ustanovili prvo vinsko klet na Slovenskem, ki je bila registrirana
kot Vipavska vinska zadruga. Zgodovina te zadruge je zelo pestra, saj je preživela kar
dve svetovni vojni in italijansko okupacijo. V teh burnih časih je zadruga poslovala
nepretrgoma. VIPAVA 1894 je blagovna znamka, ki nadaljuje tradicijo najstarejše
vinske zadruge v naših krajih, da bi njeno sporočilo lahko prenesla na prihodnje
rodove. Vino je osnova poslovne filozofije, vizije in poslanstva kleti Vipava. Sledijo
trendom, ki poganjajo vinski svet, vendar ne pozabljajo na svoje paradne avtohtone
sorte, kot so pinela in zelen, ter »vipavski posebnež« - barbera. Vipavska vina so
namenjena vsem, ki v vinu iščejo spoj z naravo, žlahtnostjo in igrivostjo. So nežna,
sveža in obenem razkošna.

Sauvignon 2014

0,75l

24,90 €

Zelen 2014

0,75l

24,90 €

Pinela 2014

0,75l

Barbera 2012

0,75l

Sveže suho belo vino, alk. 11 % vol

Sveže suho belo vino, alk. 10,5 % vol
Sorta zelen je razširjena predvsem v zgornji Vipavski dolini med Lozicami in Planino
nad Ajdovščino. Izvorno ime sorte je zelen, zaradi lokalne razširjenosti pa jo
imenujejo tudi vipavski zelen.

24,90 €

Sveže suho belo vino, alk. 11 % vol
Po Dalmassu so sorto pinela gojili v Furlaniji že v 14. stoletju. Proti koncu 19. stoletja
jo omenja Carpo kot vinsko sorto, ki jo v večjem obsegu gojijo v okolici Padove. Leta
1932 je opisana v publikaciji Agrarnega inštituta iz Gorice kot krajevna sorta, ki je
razširjena predvsem po gričih Vipavske doline.

24,90 €

Sveže suho rdeče vino, alk. 12,5 % vol
Barbera je doma v Piemontu v Italiji, na Vipavsko je prišla v 60-tih letih in postala
»vipavska posebnost«. Ima izrazito saden značaj, malo taninov in nekoliko višje
kisline in alkohol. Zahteva odlično, sončno lego in majhno obremenitev po trsu, le
tako lahko pridelamo pravo Barbero z vonjem po višnji, ribezu in gozdnih sadežih.
Okus je svež, živahen in bogat, v ozadju zaznavamo suhe slive in marmeladne note.

Burja

Primož Lavrenčič je eden najbolj prodornih vinogradnikov in vinarjev v Vipavski dolini.
Na svojem novem posestvu Burja povezuje tradicionalno vipavsko vinogradniško
kmetijo s sodobnim razumevanjem vina. Posvetil se je skoraj izključno vipavskim
avtohtonim vinskim trtam.

Zelen 2016

0,75l

Burja Bela 2016

0,75l

Burja noir 2015

0,75l

24,50 €

Sveže suho belo vino, sorta zelen, alk. 12,0 % vol
Vipavski ponos. Sorta s svojimi zahtevami, posebna, drugačna od drugih. Mlade trte.
Zorenje v jeklenih cisternah.

35,90 €

Zrelo suho belo vino, zvrst malvazija 30 %, laški rizling 30 %, rebula 30 %, ostale
sorte 10 %, alk. 13 % vol
Srce, bistvo Burjine pridelave, zasnovan na nekdanji slavi vipavskega belega, Vipavca.
Laški rizling 30 %, rebula 30 %, malvazija 30 % in ostale sorte 10 %. Vinogradi, ki
niso zasajeni po sortah, v njih namreč rastejo sorte ena ob drugi, so mešani. Dva
najstarejša vinograda: Ravno brdo nad 20 let, vinograd Stranice nad 60 let. Starano
eno leto v velikih sodih, foudre (20–35 hl).

35,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta modri pinot, alk. 13 % vol
Modri pinot 100 %. Edina sorta v Burjinih vinogradih, ki ni lokalna, čeprav obstajajo
dokazi, da je modri pinot, burgundec že vrsto let na Vipavskem. Vinogradi starosti
od 10 do 20 let. Starano dve leti v večjih sodih (od 10 do 15 hl) in v 225-litrskih barik
sodih.

Tilia

POSESTVO TILIA je zasebna vinska klet družine Melite in Matjaža Lemut, ki sta
svojo vinarsko pot začela leta 1992 z nakupom kmetije. On agronom in ona
enologinja, z mednarodnimi izkušnjami zlasti iz Švice in Kalifornije. Posestvo se
nahaja v zgornji Vipavski dolini. Z blagovno znamko TILIA (lat. ime rodu lip) se na
trgu prvič pojavita leta 1997, s pridelkom letnika 1996.

Sivi pinot 2016 

0,75l

26,90 €

0,75l

26,90 €

0,75l

26,90 €

Nostra 2013

0,75l

36,00 €

Rubido 2014

0,75l

Sveže suho belo vino, alk. 13,5 % vol

Sauvignon 2016



Sveže suho belo vino, alk. 13,5 % vol

Modri pinot 2015



Sveže suho rdeče vino, alk. 13,5 % vol

Zrelo suho belo vino, zvrst 1/3 pinot gris, 1/3 sauvignon blanc in 1/3 chardonnay, alk.
13,5 % vol
Prva polovica vrenja poteka v nerjaveči inox posodi, druga polovica v novem barik
sodu slavonskega hrasta, osem mesecev aktivno mešanje kvasnega sedimenta,
polnjeno brez filtracije. Vino je gladko, sveže, srednjega telesa, sadno in kremasto.
Prisotne zaznave zrelih jabolk, vanilje, krušne skorje. Izrazita kombinacija svežine
avtohtonih sort. Pri temperaturi 10–12 °C ga priporočamo k začinjeni morski hrani,
testeninam, rižotam in tudi k belemu mesu.

45,00 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst merlot 80 % in cabernet sauvignon 20 %, alk. 14,5 % vol
Dva dni hladne maceracije in 8 dni klasične maceracije. Vino se je 26 mesecev
staralo v slavonskih in francoskih barik sodčkih. Kontrolirano mlečnokislinsko
vrenje in 12 mesecev aktivnega mešanja. Brez filtracije pred polnjenjem. Globoka
rubinasta barva, bogato okroglo. Prisotne zrele arome gozdnih sadežev, suhih sliv,
marmelade, nekoliko dima. Primerno za pitje sedaj in čez nekaj let. Priporočamo ga
pri temperaturi 16–18 °C k vsem vrstam mesa, divjačini in začinjenim jedem.

Lisjak

V osrčju Krasa, v vasi Dutovlje, se razprostirajo vinogradi Lisjak. Družina je osnova,
na kateri Lisjakovi že generacije gradijo in črpajo, a vedno z jasnim pogledom v
prihodnost. Boris Lisjak je sedma generacija, ki se v osrčju Krasa z veliko začetnico
ukvarja z vinogradništvom in vinarstvom.

Vitovska grganja 2015

0,75l

26,90 €

0,75l

24,90 €

Cabernet sauvignon 2009

0,75l

34,90 €

Sara 2009

0,75l



Sveže suho belo vino, alk. 12,5 % vol

Teran 2015



Sveže suho rdeče vino, alk. 12,5 % vol

Zrelo suho rdeče vino, sorta cabernet sauvignon, alk. 12,8 % vol
Cabernet sauvignon na Krasu odlično uspeva. Maceracija traja od treh tednov do
meseca dni. Lisjakov cabernet sauvignon dozoreva šest let, od tega dve leti v novih
hrastovih sodih, dve leti v enkrat rabljenih sodih in eno leto v steklenicah.

54,90 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst cabernet sauvignon, refošk, merlot; alk. 13 % vol
Sara je vino, ki ga je navdihnila Borisova ljubezen do prve vnukinje Sare. Sestavljen
je iz treh vrst rdečih vin. V hrastovih sodih dozoreva šest let, eno leto pa v steklenici.
Vino Sara se lahko pohvali s petimi naslovi šampiona, med najprestižnejše nazive
sodi naslov najboljšega slovenskega rdečega vina, ki ga je prejelo leta 2014 na
mednarodnem vinskem sejmu v Ljubljani.

Vinakoper

Na koprskem Belvederju je v prostorih francoske družbe J. Champion & Cie, Vins de
Champagne iz Reimsa nastalo podjetje Vinakoper, ki je od 2. polovice 19. stoletja
pridelovalo penine. Po ustanovitvi 27. februarja 1947 so tu lahko skladiščili 300.000
litrov vina. Zaradi vedno večjega prometa so v Škocjanu, kjer je podjetje Vinakoper
še danes, zgradili novo, večjo klet. Pod njenim okriljem so jeseni 1949 potrgali prvo
grozdje. V podjetju Vinakoper s spoštovanjem in častjo že od ustanovitve leta 1947
pridelujejo vrhunsko žlahtno kapljico.

Malvazija Capo D‘Istria 2011

0,75l

Cabernet Sauvignon Capo D Istria 2011

0,75l

Merlot Capo D‘Istria 2011

0,75l

Shiraz Capo D‘Istria 2011

0,75l

35,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta malvazija, alk. 13 % vol
Ročna trgatev grozdja konec septembra. Odlično dozorelo in zdravo grozdje po
določenem času hladno macerirajo, ter ga po prešanju in bistrenju fermentirajo v
barik sodčkih. Tam vino zori še leto dni, nato zorenje poteka v velikem hrastovem
sodu do stekleničenja. Intenzivna slamnato rumena barva z odtenki zlate. Izredno
poln, bogat okus, ki se s prijetnimi kislinami zlije v lepo harmonijo. Priporočamo ga
k zobatcu v pečici s krompirjem in k hobotnici pod peko. Postrežemo ga pri 11–13 °C.

41,00 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta cabernet sauvignon, alk. 13,5 % vol
Odlično dozorelo grozdje je po pecljanju doživelo daljšo maceracijo do 18 dni.
Po biološkem razkisu je zorelo izključno v 225-litrskih barik sodčkih najmanj 3
leta oziroma do stekleničenja. Globoko intenzivna rubinasta barva z granatnim
odtenkom. V aromi tega vina najdemo zrelo višnjo, slivovo marmelado, zeleni poper,
temno čokolado, podrast, v zaključku pa lahko uživamo v prefinjenih notah lesa.
Vino je zelo bogatega in polnega okusa; v njem lahko najdemo note višenj v žganju,
temne čokolade in tobaka. Zaključuje se z lepim, dolgim pookusom, v katerem nas
razvajajo žametni tanini. Vino lepo spremlja bifteke in steake, še posebej, ko so
v družbi poprovih in čebulnih omak ter tartufov. Lepo se prileže tudi k divjačini.
Postrežemo ga pri 18–20 °C.

54,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta merlot, alk. 14 % vol
Najboljše grozdje macerirano do 18 dni. Po prešanju in biološkem razkisu zori
v 225-litrskih barik sodčkih do 3 leta. Nato v velikih hrastovih sodih zori do
stekleničenja. Intenzivna rubinasta barva z nežnimi opečnatimi odtenki. Okus tega
izredno bogatega vina nas spomni na zrelo rdeče sadje, usnje, temno čokolado,
tobak in gozdno podrast. Plemenita nota lesa in lepo dozoreli tanini dajejo vinu
lep potencial tudi za nadaljnje zorenje. Vino se lepo poda k vsem vrstam biftekov
in steakov, mesu z začinjenimi omakami in srednje zrelim sirom. Postrežemo ga pri
18–20 °C.

54,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta syrah, alk. 13,5 % vol
Dozorelo grozdje so skrbno razpecljali in ga macerirali 15 dni. Po opravljenem
biološkem razkisu je vino zorelo v novih in rabljenih barik sodčkih najmanj 3 leta.
Izredno intenzivna rubinasta barva. Intenzivne note dozorelega temnega sadja,
borovničeve marmelade in temne čokolade. V bogatem in kompleksnem okusu
vina odkrivamo note zrele borovnice, višenj v žganju, temne čokolade in začimb. V
pookusu pa nas spremljajo žametni tanini in prijetna plemenita nota lesa. Odlično
se poda k jedem iz govedine, svinjine in divjačine. Lepo se poda tudi k jedem, ki jih
spremljajo bolj začinjene omake. Prija mu družba srednje zrelih sirov. Postrežemo
ga pri 18–20 °C.

Rodica

Družinska ekološka vinogradniška kmetija se nahaja v osrčju slovenske Istre, v vasi
Truške pri Marezigah, le nekaj kilometrov nad Koprom. Klet leži na vrhu hriba, s
pogledom na morje Tržaškega zaliva in neokrnjeno dolino reke Dragonje. Vinogradi
se razprostirajo po južnih pobočjih istrskih gričev. Lega in podnebje sta idealna za
rast in razvoj vinske trte. Svoje vinograde imajo predvsem zasajene z avtohtonimi
sortami refoška, malvazije in rumenega muškata ter drugih, med njimi merlota,
cabernet sauvignona, syraha ter sivega pinota.

Malvazija classic 2015

0,75l

Malvazija Akacija 2015

0,75l

Refošk classic 2015

0,75l

Rosé 2015

0,75l

Rumeni muškat sladki 2015

0,75l

33,90 €

Sveže suho belo vino, alk. 13 % vol
Vino je intenzivno zlato rumene barve in nas na vonju preseneti z aromami, ki segajo
vse od vanilje, akacije, breskev, grenivk, poljskega cvetja do nežnih sladkobnih
začimb. V telesu je vino srednje bogato s prijetnim sadnim telesom in nežnim
mineralnim pookusom. Malvazija classic nas popelje v pogled mediteranskega
pridiha, saj se odlično spaja z ribjimi jedmi, še boljše pa se poda k tradicionalnim
istrskim fužem s črnimi tartufi.

33,90 €

Sveže suho belo vino, alk. 12 % vol
Vino je srednje intenzivne zlato rumene barve, z bogatimi prijetnimi vonjavami, ki se
razprostirajo od medenih akacijevih not do not sladkih začimb in agrumov. V okusu
je vino sveže prijetno medeno – začimbnega telesa. Pookus je srednje intenziven in
se zaključi očiščevalno. Odlično ne zahtevno vino, ki ga lahko uživamo kot aperitiv,
kot spremljava k zelenjavnim jedem, frtajla z dišavnicami, hladnim ribjim predjedem
(ribe šavor) ter testeninam (fuži z belimi tartufi).

33,90 €

Sveže suho rdeče vino, alk. 12,5 % vol
Refošk je značilne rubinasto rdeče barve z vijoličnimi odtenki. V vonju nas
presenetijo začimbne note, mineralnosti, svežih in zrelih gozdnih sadežev ter pridih
začimb. V okusu je vino sveže, prijetno, zaokroženo, s poudarjeno mineralnostjo,
dokaj žametnimi tanini, ki namigujejo na prijetnejši potencial staranja. V telesu
je značilna sortna kislina, harmonično integrirana v sadno pikantni okus. Prijetno
se spaja s suhomesnatimi izdelki (panceta, istrski pršut, suhe istrske salame in
klobase), mladimi siri, rdečemesnimi jedmi ter omakami na osnovi paradižnika.
Zaradi svoje značilne svežine je odlična kombinacija k bolj mastnim jedem (meso
na žaru, pečenke).

33,90 €

Sveže suho rdečkasto vino, alk. 12 % vol
Vino je lososovo rožnate barve s svetlejšimi odtenki, ki izkazujejo mladost in iskrivost
tega 4-sortnega roséja (25 % refošk, 25 % merlot, 25 % cabernet sauvignon, 25 %
syrah). V vonju je vino živahno, saj zaznamo sveže cvetje, sveže in zrelo jagodičevje,
vse skupaj je povezano v srednje intenzivno in prijetno sadnost, ki kliče po še. V
okusu je vino prijetno sveže, sprva malo preseneti, vendar se hitro odpre sadnost
telesa, s prijetno harmonijo med svežino okusa in nežno sladkobnim pookusom.
Prijetno se spaja z ribjimi hladnimi predjedmi, suhomesnimi izdelki (istrski pršut),
jedmi s češnjevim paradižnikom, bogatimi solatami. Odlično se prilega k testeninam
z jastogom ali kot prijetna ohladitev v toplejših mesecih.

33,90 €

Sveže sladko vino, alk. 10,5 % vol
Vino je intenzivno zlato rumene barve. V vonju nas preseneti bogat izbor arom,
ki segajo od značilne note muškatnega oreščka in agrumov do bezga ter zelišč. V
ustih je vino bogato, sladkobno in sveže z značilno noto melone, ki je odraz deleža
momjanskega muškata. Odlično se prilega kot samostojno vino ali k sadnim sladicam
(pavlova torta, breskvino pecivo, jabolčni zavitek s cimetom).

Cabernet Sauvignon réserve 2008

0,75l

Syrah réserve 2011

0,75l

Truške rdeče cuvée 2008

0,75l

45,90 €

Zrelo suho rdeče vino, alk. 13 % vol
Vino je rubinasto rdeče barve z bakrenim odtenkom. V vonju zaznamo intenzivne
arome, ki izkazujejo več kot 24-mesečno zorenje v lesenih sodih. Presenetijo nas
note po usnju, dimu, zrelih in prezrelih marmeladah ribeza, belega popra in eksotični
toni evkalipta. V okusu je vino bogato, sveže, rahlo pikantno z žametnimi tanini.
Priporočamo k rdeče mesnim jedem, pečenkam, odlično se poda k jedem z žara in
mesu v poprovi omaki.

45,90 €

Zrelo suho rdeče vino, alk. 13,5 % vol
Vino je rubinasto rdeče barve z mladostnejšim odtenkom. V vonju zaznamo bogate,
intenzivne note več kot 30-mesečnega zorenja v lesenih sodih. Zaznamo note lesa,
vanilje, čokolade, dima in tobaka, ki jih nadgradijo arome svežih in zrelih robid ter
rdečega in črnega ribeza. V okusu je vino sveže, bogato z izjemno sadnostjo ter
elegantnimi, skoraj žametnimi tanini. Odlično se poda k rdeče mesnim in divjačinskim
jedem ter staranim govejim in ovčjim sirom. Predlagamo, da poskusite syrah réserve
2011 k divjačinskem golažu s čokolado.

45,90 €

Zrelo suho rdeče vino, alk. 14 % vol
Vino je rubinasto rdeče barve z bakrenim odtenkom, ki nakazuje že skoraj arhivsko
starost te zvrsti refoška, merlota in cabernet sauvignona. V vonju zaznamo bogate
arome zrelih in prezrelih rdečih sadežev (sliva, ribez, višnja) ter marmelad in džemov,
ki jih nadgradijo note lesa začimb in zelišč. Pridih eteričnosti nam izkazuje daljše
zorenje v lesenih sodih. V ustih je vino bogato in sadno s skoraj žametnimi tanini
in zaokroženim elegantnim pookusom. Vino priporočamo k mesnim enolončnicam
(bograč, golaž divjačine), rdečemu mesu (zrezki), staranim sirom (tolminski
sir). Priporočamo tudi h goveji taljati s staranim sirom in popečenim češnjevim
paradižnikom.

Doppler

Kmetija Doppler leži tik ob slovensko-avstrijski državni meji z vinogradi v obeh
državah. Nadaljuje izročilo, ki so ga v ta del kozjaških bregov nad dolino Pesnice
pred dvema stoletjema zanesli benediktinci iz samostana Admont. Ivan Dopler je
leta 1938 prevzel skrb nad upravljanjem njihovega celotnega posestva. Vinska hiša
je dobila ime po prvem gospodarju. Z njim je za vedno ostala živa njegova ljubezen
in spoštovanje do vina.

Efekt 2014

0,75l

29,90 €

Zrelo rdeče suho vino, zvrst 50 % modre frankinje, 50 % zweigelta, alk. 12,5 % vol
Modro frankinjo so ročno obrali 8. oktobra 2010, zweiigelta pa 9. oktobra 2010. Samo
zdravo, čisto in dozorelo grozdje so uporabili za 30-dnevno maceracijo, ki je potekala
na dva načina. Prva je bila spontana z avtohtonimi kvasovkami, druga pa kontrolirana
s selektivnimi kvasovkami pri točno določeni temperaturi. Vino iz prve fermentacije
so pretočili v nove barik sodčke, kjer je zorelo nadaljnjih 9 mesecev na finih drožeh.
Po končanem zorenju so združili obe vini pred polnjenjem v steklenice. Efekt nam
daje široko paleto vonjev. Spominja na robidnice ter suho sadje koščičarjev. Vino je
strukturno, krepkega in širokega telesa, s prijetno taninsko vsebnostjo. Prisotnost
hrastove note dopolnjuje vino v vseh pogledih. Z zorenjem v steklenici bo z leti samo
še pridobivalo na kakovosti. Postrežemo vino pri temperaturi 14–18 °C.

Verus

Verus so ustanovili trije prijatelji in vinogradniki, Rajko Žličar, Danilo Šnajder in
Božidar Grabovac. Združili so družinske vinograde, znanje in delo ter spomladi 2007
vinsko klet. Verus pomeni pravi, resničen, dejanski, tudi iskren, pristen, nenarejen,
pošten. Vinska klet je v mestu Ormož, ki leži v severovzhodnem delu Slovenije ob
samem vznožju jeruzalemsko – ormoških goric.

Sauvignon 2016 

0,75l

25,90 €

0,75l

25,90 €

Renski rizling 2016

0,75l

25,90 €

Chardonnay 2016

0,75l

Sveže suho belo vino, alk. 13 % vol

Sivi pinot 2016 

Sveže suho belo vino, alk. 13 % vol

Sveže suho belo vino, sorta renski rizling, alk. 13 % vol
Grozdje je ročno obrano. Vrenje pri nizkih temperaturah v jeklenih tankih. Vino zori
3 mesece na finih drožeh. Intenzivna cvetica po limeti in breskvi, tudi baziliki, ki se
lepo razvija in traja. Na okusu ima živahno kislino in je čudovito uravnoteženo.

26,90 €

Sveže suho belo vino, sorta chardonnay, alk. 13 % vol
Grozdje je ročno obrano. Vrenje pri nizkih temperaturah v jeklenih tankih, 10 % v
barikih. Nato vino zori 3 mesece na finih drožeh. Sadna cvetica z vonjem po zreli
hruški in tropskem sadju. V ustih je zaznavna prijetna kislina in poln, uravnotežen
okus.

Dveri Pax

V vinski kleti Dveri Pax nadaljujejo več kot 800-letno benediktinsko tradicijo
vinarstva. 450 let star Jareninski dvorec lahko najdete na območju severovzhodne
Slovenije.

Benedict red 2011

0,75l

Modri pinot 2011

0,75l

24,90 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst modra frankinja 33 %, modri pinot 33 %, zweigelt 33 %;
alk. 13,5 % vol
Topel letnik 2011 se je izkazal odličen za rdeče sorte in verjetno najboljši za rdeča
vina v kleti do sedaj. 18 mesecev zorenja v velikih hrastovih sodih iz slavonskega
hrasta ter rabljenih barikih iz francoskega hrasta. Barva srednje globoka rubinasta
z lepi leskom. Vonj je odprt, čist, saden. Temelj predstavljajo note svežih rdečih
sadežev, kot so maline in jagode, spremlja pa jih jasna pikantna nota, ki spomni na
črni poper, sušeno rdečo papriko, cimet. V ustih je suho, srednjega telesa, živahno,
intenzivnejšega okusa in letniku primerno toplo. Zelo primeren za večino priložnosti,
še posebej s suhomesnatimi izdelki, testeninami, ob pici, z jedmi na žaru.

34,50 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta modri pinot, alk. 13,5 % vol
2011 je bil zelo zgoden topel letnik, ki je dal obilico zrelega in zdravega grozdja.
Odličen letnik za rdeča vina, morda najboljši od obstoja kleti. Grozdje deležno 2 tedna
maceracije, nato vino zori 24 mesecev v novih in rabljenih barikih iz francoskega
lesa. Nefiltrirano. Barva je nežna, še vedno rubinasto rdeča z odtenki granatne.
Srednje poudarjen nos razkrije vabljivo in delikatno sortno noto modrega pinota,
fino vabljivo in mladostno cvetico, v kateri se prepletajo note zrelejših svežih rdečih
sadežev, fine dimne note zrele jagode. V ustih suh kot britev, a sočen, z obilico zrelih
kislin, srednjega telesa ter odličnim taninskim oprijemom z nezgrešljivo eleganco
spominja na odlične burgundske modre pinote iz dobrih toplejših letnikov. Kljub
trem letom je še zelo mlad. Nedvomno najboljši modri pinot iz hiše Dveri Pax.
Postrežemo ga pri govedini, zajcu ali tuni na žaru.

Šipon slamno vino 2012

0,2l

49,90 €

Decanter Regional Trophy Award 2013
Zrelo sladko belo vino – predikat, sorta šipon, alk. 12 % vol
Sredi oktobra so odbrali najlepše grozde šipona in jih pustili, da se sušijo na
zračnem podstrešju kleti. Po štirih mesecih so v prvem tednu februarja 2013 odbrali
le popolnoma zdrave jagode, ki so bile na izgled kot zlato-rumene rozine. Globoka
zlata barva se počasi nagiba k jantarni in kaže na visok predikat. Vonj je čist,
prefinjen, po suhih hruškah in jabolkih ter rozinah in medu. Zelo sladek v ustih, s
čudovito, zrelo kislino.

Posebne polnitve

Chardonnay “V ” 2007

1,5l

120,00 €

Zrelo suho belo vino
Vino je zorelo 18 mesecev v rabljenih 3500-litrskih lesenih sodih iz slavonskega
lesa na finih drožeh. Barva je nežna, zlatorumena z nekaj zlatimi odtenki. Vonj je
srednje poudarjen. Nakazuje živahnost, svežino. Najdemo kontinentalno sadje, kot
so rumena jabolka, ki se prepletajo z rahlimi maslenimi in lesnimi notami. Suh, z
izraženimi kislinami, polnejšega telesa, z nekoliko kremasto teksturo. Izraz v ustih je
polnejši, robustnejši, rahlo slan. Vino je ta hip v polni formi, a bo še rahlo pridobilo
v naslednjem letu. Namig: pustite mu, da zadiha, da lahko še bolj izrazi sadnost in
čvrsto mineralno sredico. Priporočamo ga k srednje bogatim jedem, kot je piščančja
rulada, testenine s svinjino, bela riba na žaru, romb. Trenutno v odlični formi, blizu
vrhunca. Spiti med 2016 in 2022.

Sauvignon “V ” 2009

1,5l

Sivi Pinot “R ” 2011

1,5l

80,00 €

Zrelo suho belo vino
Letnik 2009 je bil topel. Pridelki so bili dokaj visoki, grozdje pa je optimalno dozorelo
in dopuščalo vinarjem dovolj svobode glede časa trgatve. Aromatično nekoliko
zadržan, zelo dober letnik. Barva je globoka, zlatorumena. Cvetica je dozorela,
poudarjena, raznovrstna, polna in spominja na karamelo, med in zelišča. V ustih
je suh, poln, krepkega telesa ter intenzivnega okusa, ki se razbohoti po vsej ustni
votlini, kjer vztraja, vztraja ... Glavne jedi z belim mesom in gostimi pikantnejšimi
omakami. Trenutno v odlični formi, blizu vrhunca.

80,00 €

Zrelo suho belo vino, alk. 14 % vol
2011 je bil nekoliko kasen, z idealnim junijem, julijem, vročim avgustom ter hladnejšim
in mokrim septembrom. 2011 je letnik belih vin z živahnimi, »štajerskimi« kislinami,
zmernimi alkoholnimi stopnjami in pestrim aromatičnim profilom. Vino je zorelo 18
mesecev v rabljenih 600-litrskih lesenih sodih iz slavonskega lesa. Zorelo na finih
drožeh. Na videzu zaznamo nekoliko bolj poudarjeno zlato rumeno barvo, z značilnim
bakrenim odtenkom sivega pinota. Nos je poudarjen, bogat in spomni na karamelo,
lešnike in vaniljo, note zorenja v lesu ter na maslo. V ustih pokaže razkošen značaj
sivega pinota ter krepko telo. Sivi pinot R letnik 2011 je topel in bogat – z odtisom
letnika. Krepkejše glavne jedi z bogatimi omakami. Že v polni formi. Spiti med 2016
in 2022.

Chardonnay “V ” 2008

3l

320,00 €

Zrelo suho belo vino, alk. 13,5 % vol
Vino je zorelo 18 mesecev v rabljenih 3500-litrskih lesenih sodih iz slavonskega
lesa na finih drožeh. Barva je nežna, zlatorumena z nekaj zlatimi odtenki. Vonj je
srednje poudarjen. Nakazuje živahnost, svežino. Najdemo kontinentalno sadje, kot
so rumena jabolka, ki se prepletajo z rahlimi maslenimi in lesnimi notami. Suh, z
izraženimi kislinami, polnejšega telesa, z nekoliko kremasto teksturo. Izraz v ustih je
polnejši, robustnejši, rahlo slan. Vino je ta hip v polni formi, a bo še rahlo pridobilo
v naslednjem letu. Namig: pustite mu, da zadiha, da lahko še bolj izrazi sadnost in
čvrsto mineralno sredico. Priporočamo ga k srednje bogatim jedem, kot je piščančja
rulada, testenine s svinjino, bela riba na žaru, romb. Trenutno v odlični formi, blizu
vrhunca. Spiti med 2016 in 2022.

Marof

V osrčju Goričkega, nad Mačkovci, ko razen travnikov in gozda ne pričakujete
ničesar več, vam zastane dih – sodobna vinska klet. Korenine zdajšnje kleti
segajo v leto 1905, ko je madžarska družina Szápáry tu postavila lovski dvorec z
gospodarskimi poslopji in vinsko kletjo. Nova je bila odprta septembra 2009.
Ustanovitelj vinogradniškega posestva in kleti Marof je Stanko Polanič. Pozneje se
mu je kot družbenik pridružil enolog Uroš Valcl.

Chardonnay Breg 2012

0,75l

Sauvignon Breg 2015

0,75l

34,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta chardonnay, alk. 14,5 % vol
To vino je izbor najmanjših jagod, ki zorijo na najtoplejših legah. Vino ima močno
teksturo in visoko koncentracijo sladkega ekstrakta.

34,90 €

Zrelo suho belo vino, sorta sauvignon, alk. 14 % vol
Grozdje se obira v oktobru. Grozdje izpostavljeno spontani fermentaciji v sodih
iz nerjavnega jekla; vino se doneguje in zori 15 mesecev v 600-litrskih sodih iz
francoskega hrasta. Grozdje gojeno na najtoplejših legah. Izbrane jagode dajo ob
minimalnih kletarskih posegih bogato vino s sestavljeno aromo in izredno dolgim
prijetnim pookusom, tipičnim za sauvignon.

Puklavec & Friends

P&F Jeruzalem Ormož je največji slovenski vinar. Za vinsko klet od leta 2009 skrbi
družina Puklavec, ponaša se z več kot 80-letno vinarsko tradicijo. Grozdje pridelujejo
na naravi prijazen način in še vedno ohranjajo tradicijo ročnega obiranja grozdja,
uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo, kar omogoča postavljanje trendov na
področju pridelave belih vin.

Šipon 2016

0,75l

24,90 €

Sveže suho belo vino, sorta šipon, alk. 13% vol
Vino je polnega telesa, z značilnim sortnim karakterjem in kompleksnim okusom, v
katerem se prepletajo arome po belem cvetju, zeliščnih notah in citrusih. Svežina,
pikantnost in intenziven karakter so njegove odlike. Odlično se poda k belemu mesu,
testeninam, morskim sadežem in solatam s kozjim sirom.

Sauvignon 2016

0,75l

Traminec Izbor

0,75l

24,90 €

Sveže suho belo vino, sorta sauvignon, alk. 12% vol
Vino je polnega telesa, aromatično, z jasnim sortnim karakterjem in bogato,
prefinjeno teksturo. V vinu zaznamo čudovito aromo kosmulj, citrusov, belega
ribeza, sveže pokošene trave in nežnih pikantnih not. Odlično se poda k belem mesu
in zelenjavi na žaru z zelišči, ribam in rahlo pikantnim jedem.

24,90 €

Polsladko belo vino, sorta traminec, alk. 12,5% vol
Ta polsladek izbor je zlato rumene barve, s prepoznavno sortno cvetico in lepo
uravnoteženo kislino. V vinu se prepletajo čudovite arome, ki spominjajo na vrtnico,
liči, suho sadje in med. Osvoji nas s polnim okusom, oljnato teksturo in nežnimi
pikantnimi notami. Ponudimo ga kot samostojno poslastico ali k zmerno sladkim
sladicam.

FRANCIJA

Baron Philippe de
Rothschild

Château Mouton Rothschild je posestvo, locirano v pokrajini Medoc v bližini
Bordeauxa v Franciji. Posestvo ima dolgoletno tradicijo, od leta 1920 pa so v družini
Rothschild sami začeli s proizvodnjo vina. Njihova vina Château Mouton Rothschild
so znana po tem, da so nalepke za njihove steklenice ustvarjali največji umetniki, kot
so s Salvador Dalí, Francis Bacon, Picasso in Miró. Njihova vina Mouton Cadet pa so
najbolj prodajana vina iz Bordeauxa.

Mouton Cadet Vintage Edition

0,75l

Mouton Cadet Réserve Médoc

0,75l

Mouton Cadet Réserve Sauternes	

0,75l

38,00 €

Suho rdeče vino, alk. 12,5 % vol
Mouton Cadet Edition Vintage je lepe granatno rdeče barve z vijoličastimi odtenki.
Na nosu lahko začutimo arome jagodičevja, še posebej robidnic in črnega ribeza, ki
se naprej razvijejo v prijetne arome kave, toasta in vanilje. V ustih lahko začutimo
intenzivno aromatičnost, ki razkriva zelo elegantne tanine. Arome so lepo usklajene
z okusi, ki ob zaključku izrazijo vso bogastvo vina. Pojavijo se lahko tudi kavni okusi
s kančkom dimljenosti. Vino Mouton Cadet Vintage Edition je bilo nagrajeno z zlato
medaljo na tekmovanju Concours Mondial de Bruxelles.

42,00 €

Suho rdeče vino, zvrst cabernet sauvignon in merlot, alk. 13 % vol
Vino Mouton Cadet Réserve Médoc je narejeno iz 42 % cabernet sauvignona, ki vinu
daje specifičen karakter, in iz 58 % merlota, ki daje prijetno sadnost in prožnost. Je
intenzivne, granatno rdeče barve. Začutimo lahko kompleksne in sveže sadne arome
ter prefinjene arome začimb, ki se razvijejo v arome sveže opečenega kruha z notami
črnega ribeza. V ustih je vino sadno, mehko in polno, razkrijejo se do popolnosti
uravnoteženi tanini. Zelo dolg zaključek, značilen za Médoc, zaokroži to kompleksno
in harmonično vino.

49,00 €

Suho belo vino, alk. 13 % vol
Mouton Cadet Réserve Sauternes je lesketajoče se zlate barve. Na nosu lahko
začutimo arome rumenega sadja (breskve, mirabele), ko se vino malo odpre, pa
se arome razvijejo v prijetno aromatično komplekstnost z notami bergamotke,
nežnih začimb in kutine. Okusi lepo sledijo, v ustih lahko začutimo okuse kutinove
marmelade z bergamotko. Ob zaključku pa se prijetna sladkost in moč vina zlijeta v
prefinjeno harmonijo, značilno za Sauterne. Vino Mouton Réserve Cadet Sauternes
je bilo nagrajeno s srebrno medaljo na Decanter World Wine Awards in prav tako s
srebrno medaljo na International W&S Competition.

Maison Louis Latour

Maison Louis Latour je eno najbolj znanih in najboljših posestev iz osrčja Burgundije
v Franciji. Že od leta 1797 je posestvo v družinski lasti in ima največje Grand Cru
apelacije v Cote d‘Or, kjer so najboljše lege za pridelavo chardonnaya in modrega
pinota, kot npr. svetovno znani Puligny-Montrachet, Corton-Charlemagne in VosneRomanée.

Chablis La Chanfleure 2015

0,75l

Pouilly Fuisse 2015

0,75l

Puligny Montrachet Sous Le Puits 1er Cru 2011

0,75l

36,00 €

Sveže belo suho vino, alk. 13 % vol
Chablis »La Chanfleure« Louisa Latourja je izreden primer dovršenosti chardonnaya,
ki ga daje ta regija. Z lepo bledo-rumeno barvo z rahlimi zelenimi niansami, Chablis
»La Chanfleure« razkriva lepe cvetlične arome in arome citrusov. Je zelo lepo
uravnoteženo, začutimo lahko arome svežih mandljev in limone, z zelo živahnim
zaključkom. Vino se lepo ujema z raki, školjkami in ostalo morsko hrano.

46,90 €

Sveže suho belo vino, alk. 13 % vol
Pouilly-Fuisse je ime vasice, ki je znano po zelo tipičnem chardonnayu. Vinogradi, od
koder prihaja grozdje za Poilly-Fuisse, so del dih jemajoče pokrajine, zemlja, kjer se
prepletajo apnenčasta tla in težke glinene plasti, pa oblikujejo unikaten »terroir«.
Vino Pouilly-Fuissé je lepe bledo-rumene barve. Vino je na nosu zelo delikatno in
sadno, z aromami citrusov, kot je recimo grenivka. V ustih je vino bogato, vendar
pa zelo živahno, začutimo lahko arome rumenega sadja, rahlo pa je podobno tudi
muškatu. Vino Pouilly-Fuissé se lepo ujema s školjkami, raki in ostalo morsko hrano
ter različnimi siri.

99,00 €

Suho belo vino, alk. 13,5 % vol
Puligny-Montrachet je okrožje, znano po najbolj izvrstnem chardonnayu na svetu.
Vino Louis Latour Puligny-Montrachet 1er Cru »Sous le Puits« je lepe bledo-zlate
barve. Pri vinu lahko začutimo sveže in eksotične arome mandljev, vanilje in manga,
v ustih pa je vino lepo zaokroženo, bogato, »gourmet«, z notami sveže pečenih
briošev. Odlično se povezuje s perutnino, foie grasom, lososom in različnimi siri.

Corton Charlemagne Grand Cru 2010

0,75l

350,00 €

Zrelo suho belo vino
Vina Louis Latour so znana kot najboljša bela vina Burgundije. Corton-Charlemagne
Grand Cru je izredno lepe rumene barve, začutimo lahko intenzivne in kompleksne
arome praženih mandljev. V ustih vino kaže močan in odkrit karakter, najdemo
lahko tudi okuse svežih mandljev z zelo lepim zaključkom in prijetno mineralnostjo.
Corton-Charlemagne Grand Cru se lepo ujema z jastogom, školjkami, foie grasom in
zorjenimi siri.

Vosne Romanee 2013

0,75l

95,00 €

Suho rdeče vino, alk. 14 % vol, alk. 13,5 % vol
Vina s področja Vosne-Romanée so izredno polnih arom, njihova prefinjenost pa
razkriva pravo umetnost priprave vina. Lepo granatno rdečo barvo vina VosneRomanée označujejo kompleksne note jagodičja in gozdnih jagod. V ustih je vino
polno in svilnato z nežnimi okusi črnega ribeza in lešnikov. Zelo elegantno vino z
veliko svežino. Vino se lepo ujema z govedino »Mironton«, zajcem z lisičkami, srno
z brusnicami in zorjenimi siri. Vino Louis Latour Vosne-Romanée je revija Wine
Spectator ocenila z 90 od 100 točk.

Chateau Corton Grancey Grand Cru 2008

0,75l

149,00 €

Suho rdeče vino, alk. 14 % vol
Vino Louis Latour Château Corton Grancey Grand Cru je unikatno in ekskluzivno,
prihaja pa z najboljših leg Corton Grand Cru. Je lepe rubinasto rdeče barve, na
nosu lahko začutimo kompleksne arome češenj, oreščkov in rdečega sadja. Vino
je močno in elegantno, s svilnatimi tanini in rahlim barik priokusom. Vino se lepo
poda k jedem iz divjačine, govejemu rostbifu, pečeni prepelici in raci à l‘orange ter
k zorjenim sirom. Revija Wine Enthisiast je vino Château Corton Grancey Grand Cru
ocenila s 95 od 100 točk, Tim Atkin pa s 93 od 100 točk.

Chateau D'esclans

Magično posestvo Chateau d‘Esclans se nahaja na pobočjih pokrajine La Motte
v osrčju Provanse, kjer je proizvedena večina roséjev. Prvotni château sega v 12.
stoletje. Sacha Lichine je postal lastnik Chateau d‘Esclans leta 2006. Chateau
d‘Esclans je znan po svojih do 90 let starih trtah iz sorte grenache, ki proizvajajo
grozdje, ki ponuja večjo koncentracijo okusa, kot to lahko ponudijo mlajše trte.

Sacha Lichine

0,75l

Whispering Angel

0,75l

Rock Angel

0,75l

Les Clans

0,75l

34,90 €

Suho rdečkasto vino, alk. 12% vol
Single Blend Rosé je polno in uravnoteženo vino svežega videza. Odličen izbor
grozdja ponuja drzen in slasten nov svetovni slog.

41,90 €

Suho rdečkasto vino, alk. 13% vol
Whispering Angel rosé je lahko in bogato vino s svežimi in sadnimi aromami, ki ga
lahko, kot pravi vinski kritik Matthew Jukes, piješ od jutra pa do polnoči. Whispering
Angel rosé se je glede na prodajo francoskih mirnih vin (rdečega, belega in roséja) v
Ameriki leta 2016 povzpel na prvo mesto in tako postal najbolj popularno francosko
vino v Ameriki z naklado več kot 200.000 steklenic.

45,90 €

Suho rdečkasto vino, alk. 14% vol
Rock Angel rosé je vino, ki ga je svetovna revija The global masters – The drinks
business že drugo leto zapored proglasila za zmagovalca med roséji. Gre za
aromatično, sveže vino, bogatega okusa in z uravnoteženo satenasto teksturo.
Oziroma, če uporabimo besede Jancis Robinson, vrhunsko vino. Je suho, a hkrati
sočno – in kot pravi eden izmed lastnikov vinske kleti Chateau d’Esclans, Sacha
Lichine: »It all started with a Whisper, but now it’s time to Rock.«

65,00 €

Suho rdečkasto vino, alk. 14% vol
Les Clans rosé je sveže, elegantno in intenzivno vino z odtenki rdečega sadja in
cvetlično noto. Matthew Jukes mu je podelil kar 19 točk od skupno 20. Kot pravi The
Wine Review Online, je to vino, ki vas počasi pritegne, nato pa se od njega le s težavo
ločite.

Garrus

0,75l

120,00 €

Suho rdečkasto vino, alk. 14% vol
Garrus Rosé je vino, ustvarjeno iz grozdja Grenache in Rolle iz kar 80 let starih
vinskih trt. Na The Global Rosé Masters 2016 je osvojil Masters (95 točk ali več).
Garrus je tako postal eden izmed treh vin, ki so dobila ta vrhunski naziv v konkurenci
165 najboljših blagovnih znamk, ki so sodelovale na tem prestižnem londonskem
tekmovanju. Svetovno znani vinski kritiki ga kar ne morejo prehvaliti. Jancis Robinson
je navdušena in je za revijo Master of Wine povedala, da gre za najboljši rosé na
svetu. Richard Nalley je prepričan, da se je z Garrusom dvignila raven roséja tako
visoko, kot še nikoli do sedaj. Medtem ko je Jonathan Ray v reviji The Spectator dejal,
da je to najboljši rosé, ki ga boste kdajkoli našli. Z eno besedo: prestiž med roséji.

S Clans

0,75l

31,90 €

Suho rdeče vino, alk. 13% vol
S Clans je odlično rdeče vino, ki pusti eleganten in živahen okus v ustih. Preprosto
okusen.

AMERIKA

Robert Mondavi Winery

Robert Mondavi je leta 1966 ustvaril vinsko klet v dolini Napa v Kaliforniji z vizijo, da
bi prideloval vina, ki bi bila ob boku najboljšim na svetu. Klet je zgradil v vinogradih
Kalon, v središču doline Napa. Njegov prvi vinograd je znan po pridelavi nekaterih
najboljših cabernet sauvignonov na svetu, kot tudi sauvignona, iz katerega je gospod
Mondavi ustvaril svoje podpisno vino Fumé Blanc.

Chardonnay 2012

0,75l

Oakville Cabernet Sauvignon 2011

0,75l

45,00 €

Suho belo vino, alk. 13,5 % vol
Pri tem chardonnayu Roberta Mondavija se arome zrele hrušk, jabolk in crème
bruléeja čudovito prepletajo z aromami praženih mandljev in lešnikov, začutimo pa
lahko tudi kanček limonine lupinice in ingverja.

90,00 €

Suho rdeče vino, alk. 14 % vol
Pri tem cabernet sauvignonu Roberta Mondavija lahko začutimo, kako lepo se
ujemajo arome divjega jagodičevja in črnega ribeza z notami tobačnih listov,
gozdnih tal in sveže opečenega kruha, ter se harmonično prelivajo v močan, a
vseeno prefinjen okus Oakville Cabernet Sauvignona s čudovito dolgim zaključkom.

Réserve Cabernet Sauvignon 2012

0,75l

120,00 €

Suho rdeče vino, alk. 15 % vol
Réserve Cabernet Sauvignon uteleša filozofijo Roberta Mondavija o ustvarjanju vina,
ki je močno, a vseeno zelo nežno. Začutimo lahko kompleksno prepletanje arom
svežih robid, gozdnih jagod, črnega ribeza, kakava, gozdnih tal in sladke vanilje, ki
se lepo ujemajo z uravnoteženimi kislinami. Sestava: 88 % cabernet sauvignon, 8 %
cabernet franc, 4 % petite verdot.

ARGENTINA

Terrazas De Los Andes

Mlabec 2014

0,75l

39,90 €

100 % malbec, Mendoza, Argentina.
Je vino, ki je pridelano na posestvu in izstopa zaradi svoje intenzivne arome in
zapletenosti. Mešanica je značilna za ta okoliš. Grozdje prihaja iz najboljših
vinogradov malbeca iz Vistalbe, ki se nahajajo na nadmorski višini 1067 metrov.
Malbec je tradicionalno gojen na posestvu (vino z geografskim poreklom), na
katerem se tradicionalno izvaja naraven način namakanja.
Grozdje terrazas je ročno obrano v izbranih vinogradih na posestvu v Terrazas de los
Andes, v najboljših delih Mendoze v Argentini. Maceracija poteka 3–5 tednov. Le prosto
tekoče vino je prestavljeno v 80 % francoske in 20 % ameriške sode. 1/3 je starih eno
leto in 1/3 dve leti. Vino je v njih dvanajst mesecev, potem pa je ustekleničeno. Ima
mesnato teksturo, privlačno globino in uravnoteženo kislost. Aroma je napolnjena s
češnjami, suhimi slivami, rozinami in delikatnimi cvetličnimi vijolicami ter dišavami
pražene vanilje. Okus je zelo zaokrožen in dobro strukturiran, mesnat s čvrstimi
tanini. V dolgem zaključku ponuja razkošne lastnosti, krepek volumen in intenziven
sadni okus. Najbolj se poda h govedini in divjačini ali k rahlo začinjenim jedem,
jedem na paradižnikovi osnovi ter k latinskim in mednarodnim jedem.

NOVA ZELANDIJA

Cloudy Bay

Sauvignon Blanc 2016

0,75l

65,00 €

Cloudy Bay Sauvignon Blanc izraža najbolj bistvene značilnosti priznane novo
zelandske regije Marlborough in je mednarodno poznan zaradi živahnih, okusnih
arom, slojev čistih sadnih okusov in jasne strukture. Vino je poznano po svoji živahni
aromi granatnega jabolka in limonine trave skupaj s pikantnimi aromami svežih
paradižnikov in bazilike, slojih čistega okusa sadja, brezhibno uravnotežen z okusi
zrelih kosmulj in sledmi kopra, ki se razvije v močan, hrustljav zaključek; ima tudi
jasno strukturo. Grozdje je trgano v hladu noči in hladno fermentirano v nerjavečih
jeklenih tankih, tako da se ohranijo sadne lastnosti, ki jih prispevajo vinogradi.
Najboljši je s svežimi, svetlimi okusi in teksturami. Dobro se poda k morski hrani,
azijskim jedem in svežim zelenim začimbam.

HRVAŠKA

Vinarija Benkovac

Vinska klet Benkovac, najbolj znana po svojem roséju 2005, je bila zgrajena davnega
leta 1956, in sicer po modelu kleti z juga Francije. Sestavljajo jo trije prostori, kjer
se opravi prva obdelava, nega in zorenje vina. Njihovi vinogradi so zasajeni s trto
merlot, syrah, cabernet sauvignon, cabernet franc in mourverde, slednja izhaja iz
Francije.

Korlat Syrah 2014

0,75l

41,90 €

Zrelo polsuho rdeče vino, alk. 14 % vol
Vino je temno globoke rdeče barve. Vonj po zrelem jagodičevju, ribezu in kavi. Vino
priporočamo k suhomesnatim izdelkom, golažu, svinjini, plavi ribi, pečeni govedini
ter k sladicam, ki vsebujejo gozdne sadeže.

Kozlović

Vinska klet Kozlovič se nahaja v hrvaški Istri v vasici Buje, kjer se iz generacije v
generacijo ukvarjajo z vinarstvom in predvsem ostajajo zvesti istrskim avtohtonim
sortam, kot je Malvazija. Filozofija družine Kozlovič je v enotnosti in skupnosti, ki
se čuva skozi generacije. Ob strmenju k istemu cilju z veliko truda in resnosti in
hitenju, da premikajo meje in osvajajo nove horizonte v vinskem svetu na prvo mesto
postavijo kvaliteto, za katero jamčijo s svojim imenom.

Malvazija 2015

0,75l

31,90 €

Sveže suho belo vino, alk. 13 % vol
Malvazija letnika 2015 ima lepo bledo zlato barvo. Na nosu je mlada in nežna z lepo
kompleksnostjo, ki se kaže skozi nekaj slojev. Bele rože, breskve in sočno rumeno
sadje dominirajo. V ustih je popolnoma suha, če je že na nosu malo sramežljiva, kar
se pri večini malvazij čuti v ustih kot moč vina. Vino je dokaj polnega telesa, toplo in
z dolgim pookusom v ustih. Predstavlja pravi izraz istrske malvazije kot sorte. Vino
priporočamo s škampi ali s kozicami, rižotam z gobicami, belo ribo, jakobinkami ali
testeninami z belim mesom.

Monte Rosso

Zgodba o blagovni znamki Monte Rosso se je začela pred desetimi leti na posestvu
v hrvaški Istri, ki se nahaja v vasici Crveni Vrh blizu Savudrije in po katerem nosi
blagovna znamka tudi ime. Danes se na 65 hektarjih posestva nahajajo vinske
trte dveh sort, nasadi oljčnih dreves različnih sort. Posest je odprla vrata tudi za
obiskovalce, ki si želijo sprostitve v pristni istrski naravi. Idejna očeta in upravitelja
posestva Davor Dubokovič in Uroš Gorjanc, pravita: »Zadovoljna sva, da sva ne glede
na težke začetne razmere in nasprotovanja vedno verjela v najino idejo in pozabljeno
posestvo s pomočjo vrhunskih strokovnjakov in poznavalcev teritorija preoblikovala
v pravi istrski raj.

Malvazija 2015

0,75l

26,90 €

Suho sveže belo vino, sorte malvazija, alk. 12,5 % vol
Malvazija je izredno sadnega vonja na nosu, v ustih pa izredno razigrana in čista z
eno prijetno sladko noto, ki jo čutimo na jeziku. Na koncu pokaže svojo pravo moč
in potencial, in to z dolgim pookusom. V vinu lahko uživamo ob hrani, lahko pa ga
pijemo samostojno, kar mu daje še eno dodatno dimenzijo.

MAKEDONIJA

Bovin Winery

Vinska klet Bovin iz Makedonije je bila kot prva zasebna vinska klet zgrajena že
daljnega leta 1998. Z uspehi Bovinovih vin raste tudi njihova prodaja. Na 70 hektarih
lastnih vinogradov in z uporabo okolju prijaznih postopkov pridelave, Bovin prideluje
najbolj kakovostno grozdje v Makedoniji. Skupaj s skrbno nadzorovanim postopkom
fermentacije in posebnim Bovinovim načinom proizvodnje, to ustvari najbolj cenjena
in ekskluzivna vina, s katerimi je Bovin makedonski šampion med rdečimi vini vse
od leta 1999.

Imperator 2013

0,75l

Alexandar 2008

0,75l

54,90 €

Zrelo suho rdeče vino, sorta Vranac, alk. 15 % vol
Imperator je unikatno vino iz izbranega grozdja sorte Vranec, pozna trgatev, iz
Bovinovih lastnih vinogradov. Vino je temne, rdeče-črne barve, z močno aromo
divjih sadežev - borovnic, trnulj, robidnic in višenj. Okus ustreza aromi - je močan in
svež. Priporočamo vam, da ga postrežete k mesnim jedem, npr. k svinjini, jagnjetini
ali mastnim ribam, ohlajenega na 15°C – 17°C.

24,90 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst merlota, cabernet sauvignona in vranca, alk. 13,5 % vol
Odlično suho rdeče vino. Njegova barva je intenzivno škrlatna. Vonj rdečega
jagodičevja se lepo dopolnjuje s kompleksno aromo ter bogatim in polnim okusom.
Njegovi zeliščno-sadni toni naredijo to vino nepozabno. Vino se lepo ujema z
govedino, pečeno svinjino, teletino in z mesom z žara.

ITALIJA

Antinori

Družina Antinori se z vinarstvom ukvarja že več kot šest stoletij. Vse od leta 1385,
ko je Giovanni di Piero Antinori postal član «Arte Fiorentina», vinarskega ceha v
Firencah. Ves ta čas je družina ostala zvesta spoštovanju tradicije in domačega
lokalnega teritorija, ki navdihuje vsa vina Marchesi Antinori.

Cervaro della Sala Umbria Igt

0,75l

Tignanelo Toscana Igt 2013

0,75l

49,90 €

Suho belo vino, zvrst chardonnay in grechetto, alk. 12,5 % vol
Cervaro della Sala je »vodilno« vino tega posestva. Prislužil si je pomembno
priznanje in nešteto občudovalcev. To je mešanica chardonnay in grechetto grozdja.
Fermentirano in starano pet mesecev v barik sodčkih. Nato vino zori v steklenicah
približno 10 mesecev, in sicer v srednjeveških kleteh gradu.

36,00 €

Rdeče vino, zvrst sangiovese, cabernet sauvignon in cabernet franc,
alk. 13,5 % vol
To je bil prvi sangiovese, ki se stara v sodčkih in eno od prvih chianti rdečih vin, za
katerega se ne uporablja belega grozdja. Tignanello je mejnik. Narejen je iz izbora
zvrsti sangiovese, cabernet sauvignon in cabernet franc. Vino se stara v sodčkih
približno 12 mesecev in nadaljnjih 12 mesecev v steklenicah.

Marchese Antinori Chianti Classico Riserva Docg

0,75l

60,00 €

Suho rdeče vino, zvrst sangiovese in cabernet sauvignon, alk. 13,5 % vol
Vino zaokroženega polnega okusa je rezultat skrbne izbire najboljšega sangiovese
in cabernet grozdja, pridelanega v Tignanello vinogradu. Vino se nahaja v novih
sodčkih, kjer se konča mlečni razkis do konca leta. Vino naknadno zori v sodčkih
približno 14 mesecev. Temu sledi 12 mesecev donegovanja v steklenicah.

Pian Delle Vigne Brunello di Montalcino Docg 2014

0,75l

80,00 €

Suho rdeče vino, sorta sangiovese, alk. 14 % vol
Grozdje je bilo deležno nežnega stiskanja. Vino je v stiku z kožico od osem do deset
dni. Po fermentaciji vinu sledi mlečni razkis. Vino nato zori v velikih hrastovih sodih
dvajset mesecev.

Villa Antinori Rosso Toscana Igt 2014

0,75l

130,00 €

Rdeče suho vino, zvrst sangiovese, alk. 13,5 % vol
Narejeno je iz skrbno izbranega grozdja v najboljših toskanskih vinogradih Marchesi
Antinori. Po staranju 12 mesecev v francoskih, ameriških in madžarskih hrastovih
sodčkih, vino zori nadaljnjih 8 mesecev v steklenicah. To je kompleksno dobro
strukturirano vino z mehkimi, elegantnimi tanini.

Masi Agricola

Masi Agricola je danes ena izmed najbolj vplivnih kleti v Benečiji, torej v severovzhodni
Italiji. Zgodovina Masi Agricole na področju Valpolicella sega v 18. stoletje, ko je
družina Boscaini kupila »Vaio dei Masi« (majhno dolino) severno od Verone. Družina
Boscaini še danes upravlja posestvo Masi Agricola.

Amarone Costasera Classico Docg 2011

0,75l

70,00 €

Zrelo suho rdeče vino, zvrst corvina, rondinella, molinara, alk. 15 % vol
Bogato vino, polnega telesa, na nosu vonjamo praženo sadje, slive in češnje. V ustih
zelo saden, z nadihom kave in kakavovca. Uživamo ga ob bogati večerji z rdečim
mesom ali po njej v kombinaciji s staranimi siri, parmezanom, pekorinom, gorgonzolo,
s suhim sadjem in oreščki. Amarone postrežemo na temperaturi 18–20 °C.

ŠPANIJA

Torres

Torres je družinsko podjetje, ki ga je leta 1870 ustanovil Jaime Torres. Ta priznani
španski proizvajalec vin ima največje vinograde v okrožju Penedes in velja za enega
vodilnih španskih proizvajalcev vin.

Celeste Crianza

0,75l

Salmos

0,75l

Mas la Plana

0,75l

39,90 €

Suho rdeče vino, alk. 14 % vol
Torrres Celeste Crianza je vino, ki prihaja z vinogradov Ribera del Duero na nadmorski
višini 895 metrov. Vino Torres Celeste je zelo bogato, polno telesa, sadnih arom in
čudovitih okusov.

54,90 €

Suho rdeče vino, alk. 15 % vol
To vino je bilo narejeno v spomin na kartuzijanske menihe, ki so prispeli v Priorat
leta 1095 in se začeli ukvarjati z vini. Vino Salmos je temno rubinaste barve. Vino je
bogato, polno cvetličnih in sadnih arom po zrelih češnjah in slivah. Vino Salmos je
tudi zelo lepo zaokroženo s francoskim barikom.

70,00 €

Suho rdeče vino, alk. 14,5 % vol
Mas La Plana je najbolj prestižno rdeče vino Toressa, poznano vsem vinskim
poznavalcem povsod po svetu. Narejeno je v omejenih količinah iz grozdja cabernet
sauvignon najboljše kakovosti. Značilno intenzivna sadna aroma območja Mas La
Plana se lepo povezuje z rahlimi notami tartufov, bele čokolade in začimb.

Konjaki

Hennessy Cognac

Destilarno konjaka Maison Hennessy je leta 1765 ustanovil irski oficir Richard
Hennessy, ki je služil v vojski Ludvika XV. V destilarni vztrajno odkrivajo in ustvarjajo
nove recepte za izdelavo najboljšega konjaka na svetu.

Fine de Cognac

0,03l

XO

0,03l

10,00 €

Hennessy Fine de Cognac je bil ustvarjen leta 2002 in je reinterpretacija popularne
tradicije »fine à l’eau« iz regije Charente (konjak, zmešan z vodo kot aperitiv). Ta
konjak je Hennessy pred kratkim znova oblikoval v skladu z navadami iz tistega
obdobja in je pravo odkritje. Ustvarjen je iz mešanice eaux-de-vie (vod življenja),
ki so bile posebej izbrane zaradi svoje finosti in ker so pokazale posebno izraznost
od destilacije. Danes je predstavljen v prefinjeni preobleki z za odtenek bolj
strukturiranim stilom zaradi daljšega časovnega obdobja, ki ga je konjak preživel v
lesenem sodu. Te osnove se danes še vedno upoštevajo. Živahni značaji vod življenja
so bili ohranjeni, vendar so zdaj združeni v bolj ambicioznem pristopu k zorenju,
zaradi katerega je ta konjak stopil v svet večje aromatične intenzivnosti. Kanček
mladega lesa daje telo in substanco, ki sta potrebna za bolj žametno strukturo, ta
pa razkriva note mehkega lešnika in vaniljeve kreme. Ta mešanica svežih in živahnih
vod življenja ima za rezultat izreden stil konjaka – reinterpretacijo resnično posebne
tradicije.

20,00 €

X. O. je mešanica stotih eaux-de-vie (‚vod življenja‘) iz štirih premiers crus iz
pokrajine Cognac: grande champagne, petite champagne, fins bois in borderies.
Najstarejša od teh eaux-de-vie bo kmalu stara trideset let in daje konjaku X.
O. njegovo izjemno kakovost, trdnost in zapletenost. X. O. je močan, usklajen
in eleganten konjak. Je možat in obilen zaradi bogate in začinjene arome z zelo
strukturiranimi odtenki, ki jih nadvladuje bogastvo arome hrasta in črnega popra.
Močna barva redkega marmorja in žametne teksture. Ko ga povohate, vas prevzame
val bogate arome suhih sliv ali fig. Nato se aroma razvije v bolj goste note čokolade in
črnega popra, pomešane s cimetom, nageljnovimi žbicami in kardamomom. Ti dišeči
in bogati vonji kristaliziranega sadja, hrasta in začimb ter vonj po starem usnju, se
vsi zelo razločno zlijejo skupaj. X. O. ima zelo uravnotežen okus, v katerem so močno
izražene arome suhega sadja in čokolade, ki jih zaznamo s čutili. Eleganten in grob
konjak odkriva ravnotežje, zaokroženost in harmonije med aromami, ki jih poudarja
moč note popra in rastlinskih vonjev hrasta. Čudovito dolg pookus je zavit v žamet
in podarja zadnje sladke note cimeta in vanilje.

Paradis

0,03l

80,00 €

S Paradisom zapustimo svet zelo dobrega konjaka in vstopimo v vesolje izjemnega
konjaka, ki nas popelje do ekstremnih užitkov. Paradis je opojen in čuten kot
tuberoza, križana z začinjenimi trni ali omehčana z dišečim vonjem suhega cvetja,
neprestano ustvarja paradokse, zato da lahko nudi nepretrgane valove užitka.
Paradis je prekrasne bakrene zlate barve z mehko žametno teksturo. Aroma se zdi
zapletena in jo sestavlja bogata paleta odličnih odtenkov. V sebi skriva subtilni vonj
popra, začinjeno noto, omehčano s cvetno aromo, ki izraža pretkanost in eleganco.
Precej zelo nežnih odtenkov kardamoma in cimeta ter arome kristaliziranega sadja
sledi vonju suhega cvetja. Nato ostanejo drugi, bolj zapleteni vonji, kot je vonj po
medu in tartufih ali po divji vrtnici, ki se hitro prebijejo v ospredje in se nato nežno
razlijejo. Začinjeni in kristalizirani sadni vonji vstopijo v paleto okusov na mojstrski
način. Nato se ta intenzivnost in moč okusa počasi razvije v ustih in sprosti se vrsta
arom, katerih zapletenost in prefinjenost je mnogo težje prepoznati kot tiste, ki jih
zavonjamo. Nič ne izgine, vse se postopoma prebije na površje. Arome zasedejo
svoje mesto in se oblikujejo v svilnato harmonijo okusa, ki dolgo ne izgine.

Richard

0,03l

180,00 €

Richard Hennessy Cognac je mešanica več kot stotih izjemnih eaux-de-vie, ki
delno prihajajo iz kleti, ki jo je leta 1774 ustanovil Richard Hennessy, in ki so bile
v času zorenja deležne luksuzne pozornosti. Richard Hennessy konjak odkriva
vso zapletenost, globino, ravnotežje in prefinjenost zelo starih eaux-de-vie, med
katerimi so tudi takšne, ki so stare 200 let. Zapleten konjak z neskončnimi aromami,
ki združujejo pretekle dobe z današnjo svežino in večno mladostjo. To je konjak,
v katerem nič ne prevladuje, ampak je vse prisotno. To je arhitekturna stvaritev
v popolnem ravnotežju. Resnično topla lepa zlata barva s svileno večplastno
teksturo, popolno ravnotežje kompleksnih arom vanilje, izvlečkov cvetličnih olj,
kristaliziranega sladkorja in začimb. Nato sledijo arome delikatnih cvetlic, začimb
in popra s prevladujočim vonjem oreha in kristaliziranega sadja. Začimbe so ves
čas ob strani in nikoli ne zavzamejo vodilne vloge. Okus se dolgo ohrani v ustih in
postopoma razkriva svojo vsebino s poudarjenimi notami kristaliziranega sadja na
jeziku v harmoniji, ki je nič ne more zmotiti.

Martell Cognac

Cognac hišo Martell je leta 1715 ustanovil Jean Martell in je danes ena najstarejših hiš
za pridelavo konjaka na svetu. Martell konjaki so posledica potrpežljivosti, strasti in
popolnosti. Njihova zgodovina sega v leto 1715, v samo središče jugozahodne Francije,
v regijo Charente. Znamka Martell je hitro pridobila ugled v domovini in zunaj njenih
meja. Uspehu botruje predvsem izstopanje od drugih konjakov zaradi načina dvojne
destilacije z uporabo tradicionalnih metod. Ta postopek naredi konjak svetel in
gladek. Kakovost grozdja je zelo pomembna tudi za okus pijače – grozdje prihaja iz
štirih najboljših mikro regij francoske regije Cognac. Konjak pridobi svojo odličnost
pri zorenju v sodih iz hrasta tronçais, lastnosti tega lesa pa naredijo konjak zelo
blag, lahek in aromatičen.

VSOP

0,03l

Cordon Bleu

0,03l

X. O.

0,03l

Chanteloup

0,03l

Creation Grand Extra

0,03l

10,00 €

Martellova osnovna linija se začne z Martelom V. S. (very special). Večina njegovega
grozdja prihaja iz regij Borderies in Fins Bois. Zanj je značilna specifična harmonija
okusov. Martell V. S. je najmlajši konjak blagovne znamke Martell, saj mora biti
staran vsaj dve leti in pol. Odlikuje se s svojo svežino in žametno teksturo.

20,00 €

Martell Cordon Bleu je originalni recepturi iz davnega leta 1912 ostal zvest vse do
danes. Legendarni okus, ki ga priznavajo celo najzahtevnejši poznavalci, in standard,
h kateremu stremijo vsi sodobni konjaki. Vonj je zelo razigran, bogat in zapleten. Na
nebu pusti izjemen, zaokrožen in mil okus. Elegantna, blaga in večplastna kvaliteta.
Prijeten in dolgotrajen zaton s sadno-začimbnimi notami slive, kandirane pomaranče
in cimeta. Martell Cordon Bleu je idealen za posebne priložnosti, strežemo čistega
na sobni temperaturi.

18,00 €

Cognac Martell X. O. predstavlja osebnost ustanovitelja hiše, Jeana Martella. Je temno
zlate barve z bakrenim odtenkom. Martell X. O. je znan po kombinaciji najstarejših
in najredkejših žganj, starih med 10 in 35 let. V konjaku vonjamo suho sadje, čebelji
vosek, posušeno cvetje in začimbe. Fin, okusa poln konjak omogoča, da se počutite
elegantno in prefinjeno. Je lepo zaokrožen in saden z dolgim pookusom. Pijemo ga
samega, brez ledu.

40,00 €

Ta izjemna mešanica konjaka z aromatičnim ravnovesjem, ustvarjena v kleteh
Chanteloup, je briljantna počastitev zgodovinskega kraja. Še več, konjak je polnjen
v steklenico gladkih linij, okrašeno z motivom vrat iz kovanega železa v Châteauju
in srebrnim listjem z vgraviranim grbom hiše. Okus, ki je sprva blag in lahek, nato
pa ga postopoma bogatijo note kandiranega in sušenega sadja, ki se med seboj
prepletajo v živahnem plesnem ritmu čutov, je okronan z lahkotnim pridihom črnega
ribeza. Idealen je za posebne priložnosti, strežemo ga čistega, na sobni temperaturi.

50,00 €

Dekanter oziroma steklenica je delo slavnega francoskega oblikovalca Serga
Mansauja. Steklenica združuje tradicijo in modernost, ki ju vsebuje dragocen in
odličen konjak. Arch oziroma lok steklenice predstavlja simbol zmage. Svetlikajoča
se barva jantarja in topaza. Vonj po ingverju, suhem sadju, pomaranči, limonini
lupini, orehu in orientalskih začimbah. Mehek in elegantno zaokrožen, v ustih se
razvijejo čudoviti okusi. Pijemo ga samega, brez ledu.

Rémy Martin Cognac

Hiša Rémy Martin bo za vedno prepletena s pokrajino Charente, kjer je bila ustanovljena
leta 1724. Na tem malem koščku francoske zemlje se je rodila znamenita mešanica,
narejena iz grozdja, ki raste v pokrajinah Grande Champagne in Petite Champagne,
iz katere nastane konjak Fine Champagne. Skrivnost najbolj aromatičnega grozdja
se skriva v zemlji, iz katere rastejo vinske trte. Uporabljeno je le najkakovostnejše
grozdje, saj svetla in kredasta zemlja te regije zagotavlja idealne pogoje za to, da
dozori do popolnosti.

X. O.

0,03l

25,00 €

Okus odličnosti. Uživajte v resnično razkošni mešanici Cognac Fine Champagne –
85 % Grande Champagne, 15 % Petite Champagne in ugodju njegovega vrhunskega
bogastva. Žametna tekstura, razkošna gostota, ki daje izvrsten, mehak občutek
neštetih cvetličnih, sadnih in pikantnih arom. Je ognjeno-mahagonijeve barve
z vonjem po zrelem sadju v poznem poletju; sočne slive, zrele fige, kandirane
pomaranče. Čutimo tudi opojne sledi belih cvetov, kot sta jasmin in iris, pa tudi
sveže naribani cimet in lešnike.

Vinjaki

Pilon 1972

Vipava 1894

0,03l

40,00 €

Leta 1972 smo se v vinski kleti VIPAVA 1894 odločili, da določeno količino vina
predestiliramo v vinski destilat. Osnova je bilo vino, ki je imelo manjši odstotek
alkohola in višjo vsebnost vinske kisline ter je bilo pripravljeno iz skrbno določenih
vipavskih vinskih sort.
Po končani destilaciji so vinjak skladiščili in zoreli v posebnih hrastovih sodih, ki so
morali imeti večjo poroznost in manjšo vsebnost teninov. Zorenje v hrastovih sodih
je veliko bolj pomembno kot sama destilacija.
V posebnem prostoru, v podzemlju vinske kleti, je vinjak počival dolgih 20 let in
šele nato si je pridobil pravico, da je lahko zapustil te temačne prostore. V vsej
svoji zgodovini je nekajkrat spremenil ime, vendar je v svojem srcu vedno bil in bo
ostal vipavski vinjak.

Calvados Christian
Drouin

Zgodba kalvadosa Drouin se je začela okoli leta 1960. Prav nič ni kazalo na to, da je
industrialcu iz Rouena, Christianu DROUINU starejšemu, usojen uspeh na področju
žganih pijač. Nič, razen njegovega izbranega okusa za izvrstno hrano in vrhunsko vino.
Po nakupu kmetije v Gonnevillu se je odločil, da bo jabolčne sadovnjake izkoristil za
izdelovanje kalvadosa. Njegov cilj je bil preprost: variti najkakovostnejše in najboljše
jabolčno žganje. »Oče me je okužil z navdušenjem za izdelovanje kalvadosa,« pravi
Christian DROUIN mlajši, ki je družinskemu podjetju zagotovil svetovni sloves.

X. O. Pays d‘Auge

0,03l

10,00 €

Calvados Cristian Drouin velja za enega najbolj renomiranih in tudi največkrat
nagrajenih calvadosov. Vse od leta 1960 je želja Christiana Drouina ustvariti
najboljši in najbolj kakovosten calvados. Vsi calvadosi Christian Drouin prihajajo iz
najboljšega AOC okrožja Pays d‘Auge.

Armagnac Castarède

Leta 1818 je kralj Ludvik XVIII. podelil družini Castarède grb in ime podjetja, leta
1832 je bila hiša Castarède vpisana v trgovalni register kot prva hiša, ki se je pričela
ukvarjati s prodajo armanjaka.

Armagnac Castèrde X. O.

0,03l

10,00 €

Armagnac Castèrde X. O. je 20 let staran armanjak. Z razliko od konjaka je destiliran
samo enkrat in ima zato večjo aromatičnost. Pri armanjaku Castarède lahko uživamo
v tipičnih sedmih notah oreščkov, breskve, vijolice, limete, vanilje, slive in popra, ki
se zelo lepo prepletajo med seboj.

Ararat

Proizvodnja vina in vinjaka ima v Armeniji dolgo tradicijo. Zgodovinarji so ugotovili,
da je zgodovina vina sega nazaj že več kot 3000 let. Suho in toplo podnebje in z
minerali bogata zemlja iz doline Ararat, ter mehka voda iz gora nudijo idealne
pogoje. Vinjak destilirajo v Armeniji že več kot 150 let.

Ararat Akhtamar 10 Years Old (alk. 40% vol)

0,03l

Ararat Nairi 20 Years Old (alk. 40% vol)

0,03l

7,00 €

Ararat Akhtamar je 10 let staran armenski Brandy. Ime je brandy dobil po otoku
Akhtamar na jezeru Van v Armeniji, kjer si je kralj Gajik I iz dinastije Bagratuni dal
zgraditi razkošno prebivališče.
Ime otoka izvira iz legende o princesi Tamar in njene ljubezni do čednega mladeniča,
ki je utonil v jezeru Van z besedami »Ah, Tamar«. Gorovje Ararat, ki ga je mogoče
videti na etiketi, je najbolj cenjen simbol armenske kulture. Na njegovih gorskih
pobočjih so najstarejši vinogradi na svetu. Barva: jantarjeva, vonj: med, oreščki,
hrast s pridihom vanilije in suhih sliv, okus: suhe slive, med, zaključek: dolgotrajen
s pridihom cimeta.

7,00 €

Ararat Nairi je 20 let staran armenski Brandy. Legendarni Ararat Brandy je simbol
kulturnega in zgodovinskega bogastva Armenije. Ta Brandy je rezultat navdiha
lastnikov družbe Yerevan Brandy. Ararat Nairi Brandy se proizvaja samo iz grozdja
najvišje kakovosti in iz kristalno čiste izvirske vode. Pri proizvodnji tega čudovitega
Brandy-ja se še vedno uporabljajo tradicionalne tehnike iz leta 1887, še iz časov
bratov Vasilija in Nersesa Tairyantija. Nagrade: zlata medalja - 2009 International
Review of Spirits. Barva: temna jantarjeva, vonj: intenziven, harmonične začimbe,
cimet, med, cedra, okus: okus je bogat in kompleksen, prefinjena kombinacija
opečenih kruhkov in klinčkov, z notami medu in cimeta, zaključek: dolgotrajen.

Boisa

Tradicija pridelave vina v Gruziji je stara več kot osem tisoč let, v vseh teh letih
jim je tradicijo uspelo ohraniti, na kar so zelo ponosni in to ljudje prepoznajo in
cenijo. Gruzijska vina so zanimiva predvsem zaradi pridelave v kvevrijih, večina vin
ima zaradi majhnega posega v vinograde in kleti tudi oznako biološko, kar postaja v
zadnjih letih vedno pomembneje.

Boisa Brandy V.S.O.P

0,03l

7,00 €

Izdelan po klasični tehnologiji predelave vinjaka, iz najmanj 7 let starih vinskih
destilatov, temno zlate barve, z izrazito cvetico, svežega, mehka okusa s pikantnimi
priokusi hrasta.

Rumi

Bacardi

8 Anos

0,03l

8,00 €

Bacardi Ocho, ki je ugledal luč sveta leta 1862, je ostal v izključni lasti sedmih rodov
družine Bacardi. Ta zlati rum, ki so ga srkali po požirkih, in to samo ob posebnih,
izrednih priložnostih, je ena od najstarejših privatnih mešanic ruma na svetu.
Vsaka serija je izdelana iz posebnega izbora v sodih dozorelih rumov iz zaloge, ki
je nato najmanj osem let zorela in v tem času pridobila prefinjen okus, z notami
slive, marelice, muškatnega oreščka in vanilje. Odličen kot samostojna kratka pijača
ali kot osnovna sestavina klasičnih koktajlov, kot sta npr. Old Cuban ali Rum Old
Fashioned.

Gold

0,03l

Oakheart

0,03l

6,00 €

Rum Bacardi Carta Oro je stvaritev veščih mojstrov »Maestros de Ron« Bacardija.
Bogastvo arom in zlato barvo pridobi med zorenjem v žganih hrastovih sodih,
nežni karakter pa je rezultat obdelave s skrivno mešanico oglja. Bacardi Carta Oro
odlikujejo bogate note vanilje, maslene karamele, praženih mandljev in sladkih
banan, dopolnjene s prijetno pikantnostjo pomarančne lupine in z rahlo zaznavnim
hrastovim zaključkom. Ta rum je bistvena sestavina najbolj klasičnega med koktajli
– koktajla Original Cuba Libre.

8,00 €

Bacardi Oakheart je nova, pikantna alkoholna pijača narejena iz mešanice rumov
Bacardi Carta Blanca ter Bacardi Carta Oro z dodatkom arom ter začimb. Zlata barva
ter elegantno zaobljen okus izhajata iz staranja Bacardi ruma v ožganih hrastovih
sodih, ki dodajo moderen zaključek okusa po dimu. Namenjen je vsem, ki radi pijejo
pivo ter žgane pijače ter mešane pijače s kokakolo. Način priprave je zelo enostaven:
Oak & Coke ali Oak z ledom (Spice on ice).

Havana Club

Club Anejo 3 Anos

0,03l

Club Especial

0,03l

Club Selection de Maestros

0,03l

7,00 €

Havana Club 3 y. o. nastaja in se 3 leta stara na Kubi, v toplem in vlažnem podnebju,
obkrožen z ljubeznijo kubanskih mojstrov, imenovanih roneros. Proces 3-letnega
staranja, ko se vpijajo okoliško podnebje, vzdušje, optimizem in strast, je tisto, kar
da rumu njegovo nenavadno kubansko aromo: noto vanilje, karamelizirane hruške,
banane in vonj dimljenega hrasta. Ti okusi so odlična izbira za kombinacijo s svežino
mete, sladkorja in limete: vse, kar potrebujete za avtentični kubanski mojito.

7,00 €

Dvojni proces staranja ruma v posebej izbranih mladih belih hrastovih sodih
ustvarja edinstven okus z notami vanilje, karamele in kančkom lesa. Njegova zlata
barva napoveduje bogat in poln okus. Olesenitev prihaja skozi vonj in razkriva
začimbe, pomarančne in cvetlične note, ki so posledica dvojnega staranja. Okus
je poln in kremast, z notami vanilje in karamele, priokusom tobaka, cimeta in
pomarančne lupine, skratka pravi užitek za vaše brbončice. Havana Club Añejo
Especial predstavlja kombinacijo lahkotnosti belega in robustno aromo temnega
ruma ter je osnova za Cuba Libre.

9,00 €

Trojno staran rum iz mešanice skrbno izbranih staranih rumov, ki se nadalje starajo
v sodih, izbranih zaradi aromatičnih lastnosti lesa. Rum se ustekleniči naravnost iz
soda. Rum odlikuje topla jantarjeva barva z globokim rdečim sijem. Vonj razkriva
začimbne arome korenin in lesni značaj. V ustih se odkriva poln okus kakava, kave,
sladkega tobaka in rjavih začimb. Prijetno dimljen hrast ter mešanica začimb in
kandiranega sadja poskrbita za izjemno ravnotežje in nepozaben okus.

Club Anejo 15 Anos

0,03l

Club Unión

0,03l

20,00 €

Rum Havana Club 15 y. o. še vedno proizvajajo v zelo omejenih količinah – samo
58 sodov letno. Izbrani rum gre večkrat skozi procese mešanja in staranja v starih
hrastovih sodih. Ta edinstven proces pomaga razvijati resnično izrazite arome in
okuse ter daje rumu dodatno mehkobo. Havana Club 15 y. o. preseneča z jasnim in
polnim okusom, okrepljenim z barvo mahagonija. Suho sadje, suhe slive in aroma
rozin izstopajo z nekaterimi hrastovimi notami. V ustih se sprostijo povezani okusi
sladkega sadja, čokolade, kave, tobaka in začimb, ki jih dopolnjuje gladka tekstura.
Ob koncu se občutijo sladke in zapletene note vanilje in kakava.

30,00 €

Havana Club Unión je prvi kubanski rum, ustvarjen prav za uživanje ob odličnem in
polnem okusu kubanske cigare. Gre za priznanje naravnemu ujemanju dveh največjih
kubanskih znamk, produktov izjemnega podnebja in rodovitne zemlje. Havana Club
Unión je zares neponovljiv rum, kompleksnega, sladkega in intenzivnega okusa, ki
ga lahko uživamo samega ali z ledom. Vonj je intenziven, z bogatimi aromami hrasta
in dima, z notami kokosa, citrusov, suhega sadja in kave. Bogata paleta mehkih
lesnih okusov s poudarki vanilje, čokolade in suhega sadja, z dolgim, bogatim in
aromatičnim zaključkom.

Matusalem

Rum Matusalem je karibski rum s kubanskimi koreninami, sedaj pa se proizvaja v
Dominikanski republiki.

Gran Reserva 15

0,03l

9,00 €

Premium rum izredne kakovosti. Kompleksen, a vseeno žametno mehak z lepo
cvetico in okusom.

Gran Reserva 23

0,03l

11,00 €

Premium rum izredne kakovosti, staran po sistemu solera. Ta rum je bogat, z lepimi
aromami in bogatimi okusi.

Diplomatico

Reserva Exclusiva

0,03l

8,00 €

Rum Diplomatico Reserva Exclusiva je eleganten in kompleksen rum, pripravljen iz
najboljšega sladkornega trsa. Ta rum združuje čudovito kombinacijo polnosti telesa
in harmoničnost okusov, tako da je priljubljen pri poznavalcih in ljubiteljih ruma
povsod po svetu. Rum Diplomatico Reserva Exclusiva je največkrat nagrajeni rum
na svetu.

Zacapa

Oblikovan v Gvatemali je rum Zacapa umetniško delo, izraz potrpežljivosti, bogastva
in kakovosti mojstrovine mešanja. Ker je do popolnosti staran v višavju, Zacapa
rum razvije kompleksno aromo in značilno gladino v mistični hiši nad oblaki. Le do
popolnost staran v visokogorju Quetzaltenango na 2,300 m nadmorske višine lahko
rum Zacapa razvije kompleksno aromo in svoj značaj.

Solera 23

0,03l

12,00 €

Čudovito zapletenega, velikodušnega polnega okusa. Z veliko globino okusa
sušenega sadja in marelic, ki temeljijo na intenzivnih pikantnih notah hrasta,
muškatnega oreščka, usnja in tobaka. Uravnotežene s pikantnim pridihom cimeta
in ingverja. Resnično rum za zahtevna usta. Priporočamo ga s kocko ledu v velikem
kozarcu.

Viskiji

SCOTCH BLENDED

12 y. o.

Ballantine's

0,03l

10,00 €

Ballantine‘s 12 let je gladek in kompleksen viski, ki vsebuje mešanico več kot 40
posebej izbranih sladnih in ječmenovih viskijev, ki so v hrastovih sodih starani vsaj
12 let. Svetlo zlata barva medu vas popelje v svet sladkobe s priokusom hrasta in
vanilje, ki se zaključi s cvetno popolnostjo ter kančkom soli. Vse na njem simbolizira
kakovost in popolnost, ki se združita v edinstven viski, vreden pozornosti. Potopite
se v simbiozo gladkega, zaokroženega in zrelega okusa, ki bo spremenil vaš pogled
na okus, in spoznali boste, zakaj si je zaslužil mednarodni sloves premium škotskega
viskija.

30 y. o.

0,03l

40,00 €

Veličasten viski in resnična mojstrovina. Dragocena mešanica najboljših sladnih
viskijev, staranih v hrastovih sodih vsaj 30 let, daje Ballantine‘su 30 izjemno kakovost.
Najstarejši viski Ballantine‘s je med najbolj cenjenimi na svetu zaradi svoje subtilne
mehkobe okusa s priokusom po hrastu in vanilji. Zadovoljil bo najzahtevnejše okuse
in vas za vekomaj začaral z enkratno aromo. Z dvema besedama: neponovljiva
popolnost.

Chivas Regal

Podjetje Chivas Brothers sta ustanovila brata John in James Chivas v mestu Aberdeen.
Sloves se je hitro širil po Škotski in postala sta slavna kot gospodarja dobrega okusa
in sta dostavljala grofom in vojvodam, generalom in admiralom. Že več kot 200 let
nas njuno podjetje razvaja z najboljšimi viskiji.

18 y. o.

0,03l

25 y. o.

0,03l

10,00 €

Chivas Regal 18, edinstvena mešanica viskija, ki predstavlja naslednji korak v evoluciji
škotskega viskija. Srce najelegantnejšega in najbogatejšega škotskega viskija na
svetu lepo izražata enosladna viskija Strathisla in Longmorn. Plemenitena 18 let
in tržišču popolnoma nedostopna viskija sta osebni izbor Colina Scotta (Master
Blender). Razvajata z globino in cvetno-sadnim namigom s toplo izpolnitvijo. Chivas
Regal 18 let Gold Signature je kompleksna, a zapeljiva ideja, ki očara z bogatimi
aromami suhega sadja, kremaste karamele in temne čokolade s pridihom dima in
začimb. Chivas Regal 18 let Gold Signature – umetnost izjemnega doživljanja.

40,00 €

Prvi viski, ki je kdaj nosil ime Chivas Regal, je bil Chivas Regal 25 (staran najmanj
25 let), lansiran leta 1909 v Združenih državah Amerike. Bil je prvi prestižni viski, ki
je doživel takojšen uspeh. Chivas Regal 25 je posebna mešanica viskijev, v kateri
zaznamo obilje okusov in arom (sladka pomaranča, breskev, marcipan, lešniki in
bogata mlečna pomarančna čokolada). »Zame je bil velik privilegij ustvariti CHIVAS
REGAL 25 let. Vsi mojstri mešanja viskijev imamo svoje sanje in zame je to uresničitev
mojih sanj. Upam, da se bodo uresničile sanje tudi vseh ljudi, ki bodo okušali ta
prestižni škotski viski.« – Collin Scott

Royal Salute 21 y. o.

0,03l

20,00 €

Royal Salute je bil lansiran junija 1953 v čast kraljici Elizabeti II., na dan, ko so jo
okronali, zato je vedno poosebljal moč in ugled. Razkošna sladkost kosmulj in svežih
hrušk z aromatičnimi lešniki ter sivko je prvovrstna izbira, ki se ji priklanja vsak
resen iskalec razkošja in prestiža. Globoka zlato-jantarjeva barva odraža njegovo
moč in intenzivnost. Hrastovo zadimljenost poudarja mogočna cvetna nota z
žametno kremastim zaključkom. Njegove ročno oblikovane steklenice so namenjene
najbolj vnetim zbirateljem za ustvarjanje zasebne kolekcije. Royal Salute se lahko
pohvali z neštetimi nagradami, med katerimi je zagotovo najprestižnejša The Best
of the Best Whisky Awards. Na tekmovanju, ki poteka vsaki dve leti in je dostopno
le povabljenim, so sodniki izkušnjo Royal Salute 21 opisali kot fatamorgano »šerija,
kakava, karamele s kančkom dima, kot presenetljiv dolg in poln viski« ter »kot
uravnoteženo zapletenost popolnega okusa velesile med viskiji«. Prestiž je potrebno
okusiti, da ga intimno spoznaš …

Extra

0,03l

7,00 €

Najnovejši član družine Chivas Regal je izjemen viski, ki nastane z mešanjem najbolj
redkih malt viskijev iz kleti Chivas. Chivas Regal Extra tako ponuja posebno mešanico
izbranih viskijev skupaj z najboljšimi malt viskiji, ki zorijo v španskih sodih za oloroso
šeri. Rezultat pa je neverjetno bogata interpretacija okusov za tiste, ki iščejo nekaj
več. Chivas Regal Extra ima aromatične, sadne in sladke poudarke z notami sladke
hruške in kremne karamele z nežnim namigom ingverja.

Johnnie Walker

Black Label

0,03l

Gold Label

0,03l

Blue Label

0,03l

10,00 €

Johnnie Walker Black Label je prava ikona, priznan kot merilo za vse druge deluxe
mešanice. Ustvarjen je samo z viskiji, staranimi najmanj 12 let iz vseh štirih vogalov
Škotske. Johnnie Walker Black Label ima nedvomno gladek, globok in kompleksen
značaj. Impresiven viski za vsako priložnost.

10,00 €

Johnnie Walker Gold Label Réserve je odlična mešanica za praznovanje. Luksuzen,
kremast in meden, je čudovito, harmonično partnerstvo Speyside in Highland viskija
s pridihom tleče žerjavica iz zahodne obale.

40,00 €

Johnnie Walker Blue Label je neprimerljiva mojstrovina. To je odlična mešanica
iz redkih, izjemnih škotskih viskijev. Samo eden na vsakih deset tisoč sodov ima
nedosegljivo kakovost, značaj in okus za izjemen podpisni okus Johnnie Walker Blue
Label. Izjemen viski za izjemne priložnosti.

The Dalmore

Destilarna Dalmore proizvaja svoj izjemen enosladni viski od leta 1839, pri čemer je
bila skoraj celo stoletje v lasti klana Mackenzie. Mogočen vpliv klana na destilarno
je čutiti še danes, saj vsako steklenico viskija ‚The Dalmore‘ krasi ikonično rogovje
kraljevskega jelena iz družinskega grba Mackenzie.

12 y. o.

0,03l

8,00 €

Viski najprej devet let zori v sodih iz ameriškega belega hrasta, v katerih je prej zorel
bourbon, nato pa se skrbno razdeli na dva dela. Ena polovica še naprej zori v sodih
za bourbon, druga pa se preseli v trideset let stare sode za šeri ‚Matusalem oroloso‘.
Kompleksen, vendar uravnotežen dvanajst let star viski ‚The Dalmore‘ je utelešenje
sloga destilarne Dalmor.

SCOTCH SINGLE MALT

Original

Glenmorangie

0,03l

10,00 €

Zamislite si, da ste v italijanskem vrtu, obkroženi z mandarinami, limonami, jabolki,
hruškami in breskvami, ki zorijo na soncu. Temu dodajte še vonj vaniljevega
sladoleda in nato uživajte v aromah geranije in divje mete, ki rasteta v bližini.

Quinta Ruban

0,03l

Lasanta

0,03l

10,00 €

Samo en vdih in takoj pomislimo na božično večerjo v s svečami obsijani sobi, kjer
diši po pravkar olupljenih mandarinah in belgijskih metinih čokoladicah. Orehove
lupine se pražijo na ognju in njihov vonj je pomešan z aromo muškatnega oreščka
iz božičnega pudinga in s toplim, mošusovim vonjem sandalovine, ki se dviga iz z
lesom obite sobe.

10,00 €

Ko prvič zavonjamo Glenmorangie 18 Years Old, nas pritegne popolnost številnih
arom. Visoka kakovost oreščkov se v kaskadah spušča v hrustljavo sladkost
karamelizirane kreme, ki se združuje z ljubkovalno in nežno kremasto vaniljo.
Najdemo lahko odtenke drhtečih pomaranč in limon. Nato sledi hrustljava tekstura
orehov, ki se razliva v zlati kovačnik, ki kaplja čez na soncu dozorele lepljive dateljne.

Laphroaig

V destilarni Laphroaig na škotskem otoku Islay že 200 let proizvajajo močno dimljene
viskije s pookusom po soli in morskih algah.

10 y. o.

0,03l

10,00 €

Laphroaig velja za enega najbolj prefinjenih dimljenih škotskih viskijev z visoko
vsebnostjo fenolov in rahlim vonjem po šoti ter morski travi. Staran je 10 let. Ima
dolg in poln zaključek. Dodatno veljavo mu daje pečat (Royal Warrant) angleškega
prestolonaslednika princa Charlesa.

10 y. o.

Ardberg

0,03l

10,00 €

Izjemno ravnotežje in globina. Ob polni moči je aroma zapeljiva sladka mešanica
karamelnih bombonov in čokolade, cimeta in zdravilnih fenolov. Zaznamo lahko
sveže citruse in cvetne note belega vina, kot tudi melono in delčke hruške. Kremna
vsebina s svežo aromo morskega pršca (jod) in dimljenih rib. Vonj hikorija in kave se
pojavi kasneje, ko najbolj izrazite glavne note že zbledijo.

Uigedal

0,03l

12,00 €

Izbran za najboljši viski na svetu … Vse besede so odveč! Nerazredčen vonj je globok
in zaokrožen – čokoladna karamela in ječmenov sladkor sta združena z dateljni,
rozinami in mehkimi notami šerija. Kasneje v njem zaznamo usnje in laneno seme.
Če dodamo vodo, se sladkost umakne satovju s cvetočimi tokovi, ki se prebijajo skozi
zadimljeno sladkost dobro pečenega sadnega pudinga.

Benromach

Pri Benromachu obdelujejo svoj viski ročno, počasi in s častjo. In vsaka kapljica je
fina in se postreže kot single malt.

Benromach organic Product

0,03l

10,00 €

Posebna izdaja organskega viskija Benromach je bila izdelana po strogih predpisih
Združenja za prst (The Soil Association) iz izbranega škotskega organskega ječmena.
Zorenje je potekalo v novih sodih iz ameriškega hrasta. Ta sveži, živahni viski single
malt je gladek in kremast, čutiti je močan vpliv hrasta ter sladko noto po vanilji.

Scapa

Scapa je ena najmanjših škotskih destilarn. Obratuje na največjem od oddaljenih
čarobnih otokov Orkney. V njej pa vse delo opravijo ročno in po tradicionalnih
metodah. Destilarna ima bogato zgodovino, saj njeni začetki segajo že v leto 1885.

Skiren

0,03l

10,00 €

Skiren je nov enosladni viski destilarne Scapa. Destiliran je v edinem še delujočem
Lomdon destilirnem kotlu na Škotskem, kar zagotavlja bogat, sadno medeni okus. Viski
se nato stara v novih sodih iz ameriškega hrasta, shranjenih v kamnitem skladišču ob
obali. Ameriški hrast daje viskiju topel meden in kremast okus s pridihom vanilje,
tropskih sadežev, citrusov in obalnega resja.

18 y. o.

The Glenlivet

0,03l

12,00 €

The Glenlivet 18 y. o. je staran najmanj 18 let in nekateri mu pravijo kar zlati viski, saj
je v štirih letih prejel kar 3 zlate medalje na ocenjevanju IWSC in 3 medalje na ISC.
Ima bogat in značilen okus single malt viskija z nežnim zaključkom.

25 y. o.

0,03l

40,00 €

Glenlivet XXV je popoln poklon spretnosti obrti izdelave viskija. XXV je prestižen
viski, ki staranje zaključi v redkih in pazljivo izbranih sodih za oloroso šeri. V šeriju
namočen hrast doda značilnim sladkim, cvetnim in medenim notam Glenliveta
začinjenost z oreščki ter obogati okus in svetlo jantarjevo barvo. Vsak sod še
posebej nadzorujejo, da ta intenzivni, svileni in elegantni viski obogati z zgolj
nežnimi šerijevimi toni. Rezultat je bogat in kompleksen viski, prejemnik številnih
nagrad in priznanj.

Aberlour

Aberlour je škotski single malt viski, ki ga proizvajajo v istoimenskem mestu v
pokrajini Strathspey na Škotskem. Destilarno je ob sotočju rek Lour in Spey, v bližini
kraja Ben Rinnes leta 1879 ustanovil James Fleming.

A ’ Bunadh

0,03l

10,00 €

Aberlour A’ bunadh je zvest svojemu imenu, ki v gelščini pomeni original. Vsaka skrbno
ročno izdelana serija zagotavlja unikaten in močan viski, ki je med poznavalci viskija
že dosegel kultni status. Ustvarili so ga v čast in spomin na ustanovitelja destilarne,
Jamesa Fleminga, zanj pa uporabljajo le tradicionalne metode brez hladne filtracije
ali drugih sodobnih postopkov. Rezultat je težji, kremast in neponovljiv enosladni
viski z nepozabnim sadno začinjenim okusom in intenzivnim značajem.

Glenfiddich

Glenfiddich je destilarna, ki prideluje škotski single malt viski. Ustanovil jo je William
Grant v dolini reke Fiddich v mestu Dufftown v Speysideu davnega leta 1886.

Glenfiddich

0,03l

10,00 €

IRSKI

Jameson

Jameson

0,03l

7,00 €

Ena od skrivnosti Jamesona je počasen proces trojne destilacije v bakrenih kotlih. Ta
metoda daje viskiju posebno nežnost. Note vanilje, začimb in oreščkov so zaokrožene
z dolgim, toplim in nežnim začinjenim koncem. V viskiju pa lahko čutimo tudi aromo
lesa, kar je posledica staranja v šerijevih in bourbonovih hrastovih sodih.

Crested

0,03l

Black Barrel

0,03l

Cooper’s Croze

0,03l

Blender’s Dog

0,03l

8,00 €

Jameson Crested je poklon prvim steklenicam izpod okrilja destilarne The Bow
Street Distillery in Jamesonova najstarejša blagovna znamka ustekleničenega viskija
z začetki v letu 1963. Jameson Crested je mešanica bogatega »single pot« viskija v
kombinaciji z žitnim viskijem, ki se stara v kombinaciji šerijevih in bourbonovih sodov.
Velik delež šerijevih sodov v mešanici zagotavlja živahne šerijeve note z začimbami
in nadihom melone in ingverja. Viski polnega okusa z delikatnimi podtoni šerija,
lesa, uravnoteženega s sadjem, začimbami in čokoladnimi notami.

8,50 €

Black Barrel je trojno destilirana mešanica bogatega »pot still« in žitnega viskija,
ki zori v kombinaciji šerijevih in bourbonovih sodov. Za razliko od ostalih viskijev
znamke Jameson pa so v tem primeru bourbonovi sodi podvrženi še dodatni toplotni
obdelavi. Tako Black Barrel zagotavlja prepoznavno gladkost Jameson Originala s
poudarjenimi notami začimb, oreščkov, vanilje in češnje.

9,00 €

Cooper’s Croze je viski, ki je bil ustvarjen in imenovan v čast Geru Buckleyju,
njegovemu znanju, veščinam in strasti do lesa. Proces zorenja, ki vključuje še
nikoli uporabljene ameriške hrastove sode, sode staranega burbona in iberske
sode šerija, kot rezultat ponuja viski s sladkobo vanilje, bogatimi sadnimi okusi in
idealnim ravnovesjem cvetličnih not in začimb. Vpliva hrasta na značaj viskija ne gre
podcenjevati in Cooper’s Croze je idealen prikaz tega odnosa.

9,00 €

Blender’s Dog je popolno ravnovesje med žgano pijačo, lesnimi aromami in časom
zorenja. Billy Leighton je ustvaril bogato, zaokroženo aromo viskija, pri kateri takoj
zaznamo sladkobo karamele, medtem ko pikantna kombinacija začimb in taninov
prispeva k izjemno dolgotrajnemu pookusu.

AMERIŠKI

Jack Daniel's

Jack Daniels

0,03l

8,00 €

Najbolj prepoznavna ameriška ikona. Svetovno znani viski iz Tennesseeja z blagim
značajem in okusom. Zvest originalnemu receptu Jacka Daniela. Staran je najmanj 4
leta v novih, ožganih sodih iz belega hrasta.

Four Roses Bourbon

Four Rosés

0,03l

8,00 €

Legendarni Ameriški Bourbon iz Kentuckya. Svež, vendar mehak in nežen z lahko
sadnostjo. Ko ga zaužijete, vam pričara okuse nežnih začimb in medu.

JAPONSKI

Nikka Whisky

Družina Taketsuru je bila proizvajalka sakeja že od davnega leta 1733. Po končanem
študiju kemije na Japonskem so mladega Taketsuruja leta 1918 poslali na Škotsko,
da bi se naučil umetnosti pridelovanja viskija. Med študijem na univerzi v Glasgowu
je opravljal prakso v škotskih destilarnah in kasneje postal Master Blender. Rita in
Masataka sta se poročila leta 1920 in po poroki odpotovala na Japonsko. Rita je na
Japonskem poučevala angleščino in prevzela njihov način življenja. Moževo idejo, da
uvede viski na Japonsko, je zelo podpirala. V deželi vzhajajočega sonca je bila zaradi
svojega karakterja in poslanstva zelo priljubljena.

Nikka from the barrel

0,03l

Nikka Taketsuru non age

0,03l

10,00 €

Zorjen malt in grain whisky sta pomešana, in tako se ustvari bogata harmonija
mešanih okusov. »From the Barrel« ima poseben karakter, saj je njegova alkoholna
stopnja 51,40 %. Viski polnega okusa in bogatih arom. Na nosu zaznamo sveže
rezano cvetje, sveže sadje, začimbe in hrastove note. V ustih prepoznamo sadne
arome, karamelo in vaniljo. Dolg saden pookus.

12,00 €

Non Age je mešanica različnih sladov (maltov), staranih v povprečju 10 let v različnih
sodih. V njem zaznamo vonj po kavnih zrnih, ožganem hrastovem sodu, javorjevem
sirupu (liquorice) ter »ugašajoči cigari«. Taketsuru Non Age vsebuje večji odstotek
Miyagikyo malta, kar mu daje svež saden karakter s spremljajočimi zrelimi aromami,
ki prihajajo iz šerijevih sodov.

TAIWANSKI WHISKY

Kavalan

Kavalan je prvi in edini družinski proizvajalec viskija v Tajvanu. Čista voda, svež zrak
in subtropsko podnebje tvorijo idealne pogoje za proizvodno viskija.

Kavalan Single Malt

0,03l

Kavalan Solist Sherry Cask

0,03l

12,00€

Viski je živahne oranžne barve. V njem prepoznamo cvetlične in sadne note z
nadihom meda ter eksotičnim sadjem, kot je mango, vanilja in kokos. Svež in čist
viski, srednjega telesa z žametno strukturo ter okusom po tropskem sadju. Asian
Whisky of the year 2015, kakor so ga ocenili pri Jim Murray’s Whisky Bible 2015.

17,00 €

Kavalan Solist Sherry cask je zorjen v sodih, kjer so se starali španski oloroso šeriji.
Viski je v destilarni stekleničen ročno. Kavalan Solist sherry cask je temno rjave
rozinaste barve. Na nos čist, kompleksen, vonjamo več plasti suhega sadja, oreščke,
začimbe, z nadihom marcipana in vanilje. Na okus je prijetno oljnat, občutimo
posušeno sadje in začimbe z nadihom fine kave. Best Restof the World Single Malt
2011 – World Whisky Awards

INDIJSKI WHISKY

Amrut

Zgodovina Amruta je stara kot zgodovina same neodvisne Indije. Tako kot je Indija
danes eno izmed vodilnih svetovnih gospodarstev, je tudi destilarna Amrut vodilna
v proizvodnji žganih pijač.

Fusion

0,03l

9,00 €

Amrut Fusion Single Malt je kot »vmesna« različica med Amrut Single Maltom in
Amrut Peated Single Maltom. Oba, indijski in škotski ječmen, sta bila destilirana in
zorjena štiri leta in potem zmešana v razmerju, ki se odraža na zelo lahnem značaju
šote. Viski je fuzija dveh različnih dežel, Škotske in Indije. Oba sta združena skupaj
v bourbonovih sodih več kot tri mesece na podcelinski klimi. Poln, zapeljiv vonj po
lesnih notah; ječmen in sladkor sta lepo vkomponirana v nežen dimljen karakter.
Na začetku zelo poln, kasneje se spremeni v prijeten vonj šote, vanilje in čokoladne
praline. Zaključek je dolgotrajen, v njem so izražene začimbe in marmelada. Zapeljivo
sladek.

Sherry Matured

0,03l

10,00 €

Master Blender opisuje ta viski kot »sherry sandwich«, ker je bil najprej zorjen v
bourbonovih hrastovih sodih, nato v šerijevih hrastovih sodih in potem staran
ponovno še skoraj eno leto v bourbonovih hrastovih sodih. Odlikuje ga zlato
rumena barva, na nosu vonjamo sadje, kot so figa, banana, ribez, kokos in začimbe.
V ustih je kremast, zaznamo posušeno sadje, banano, temno čokolado. Zaključek je
dolgotrajen in ne pojenja. Viski, ki ti da misliti.

Tequila

Camino Gold

Olmeca Tezon
Patron Silver

0,03l

6,00 €

0,03l

8,00 €

0,03l

8,00 €

Tekila Patrón Silver je popolno svetlo žganje razreda ultra premium. Tekila je
narejena iz 100-odstotne najfinejše modre agave weber. Izdelana je ročno in
v majhnih serijah. Je blaga in nežna ter se zlahka meša. Ta lahka, kristalno čista
tekila z aromo sveže agave in sledmi citrusov je izjemno priljubljena med poznavalci
tekile po vsem svetu. Primerna je za mešanje s skoraj vsemi koktajli. Vsako ročno
oštevilčeno steklenico iz recikliranega stekla izdela umetnostni steklar.

Avión

0,03l

10,00 €

Avión Silver tekilo ustekleničijo takoj po destilaciji. Zanjo so značilne intenzivne
arome agave z zelišči, rožnatimi esencami, črnim poprom, grozdjem in ananasom. Je
sveža in čista, lepo uravnotežena in neverjetno gladka. Avión Silver tekila je prejela
naslov zmagovalca Best Unaged White Spirit and Best Tequila Winner na 2012 San
Francisco World Spirits Competition.

Gin

Bombay Sapphire

7,00 €

Beefeater

0,03l

7,00 €

Playmouth

0,03l

Bombay Sapphire

0,03l

Bombay Sapphire je s svojo prosojno modro steklenico in kompleksnim, a
prefinjenim žganjem v njej spremenil način našega razmišljanja o ginu. Izdelan je iz
100 % žitnega žganja in z vbrizgavanjem nežnih arom desetih, enkratno kombiniranih
zelišč, zato ima Bombay Sapphire osvežujoče lahek, nežen okus, ki ga razlikuje od
ginov z intenzivnim okusom brinovih jagod. Zahvaljujoč temu je Bombay Sapphire
žganje po okusu tako pivcev kot ne-pivcev gina.

Beefeater 24

Beefeater 24 izdelujejo po tradicionalni metodi, kar pomeni, da po destilaciji ne
dodajajo več drugih arom. Alkohol in naravne rastlinske izvlečke namakajo v kotlu
24 ur, kar je dlje kot pri drugih vrhunskih džinih. Njegova posebnost je, da je med
drugimi sestavinami tudi japonski zeleni čaj, tako imenovani senča. S tem unikatnim
procesom nastane kompleksnejši džin s polnejšim okusom. Poleg tega je destilacija
Beefeaterja 24 »prekinjena« v zgodnejši fazi, da pijača ohrani svojo svežino in moč s
kompleksno in ubrano aromo z nadihom citrusov, brina, koriandra, angelike in čaja
senča.

Plymouth

9,00 €

Plymouth je edinstven, zaščiten gin s poreklom, ki izhaja iz mesta Plymouth v južni
Angliji. Tam domuje »Black Friars«, najstarejša delujoča destilarna v Angliji, kjer že
od leta 1793 pridelujejo gin z destilacijo edinstvene mešanice 7 rastlin, mehke vode
iz območja Dartmoor in čistega žitnega alkohola. Plymouth gin ima globok okus
s pridihom zemlje in čudovito svežim brinovim ter limoninim dodatkom. Nobena
sestavina ne prevladuje nad splošnim svežim okusom. Je zelo gladek, kremast,
polnega okusa in z rahlim pridihom sladkosti. Na koncu se občuti kot eleganten,
dolg, svež in aromatičen.

Hendricks

Hendircks

0,03l

Tanqueray

0,03l

9,00 €

Vse se je začelo v destilarni v Girvanu na Škotskem. Mestece na jugozahodni
obali države slovi po lepih zelenih poljih in ne nazadnje tudi viskiju Glenfiddich.
Hendrick‘s je edini gin na trgu, za katerega uporabljajo 11 različnih zelišč, poleg
obveznih brinovih jagod tudi koriander, angeliko, limonino lupino, kamilico, poper,
pomarančne lupine, rman in bezeg. Kumare in olje vrtnice dodajo ob koncu.

Tanqueray 10

9,00 €

V letu 2000 pri Tanquerayu predstavijo »New Western Style Gin« ter ga poimenujejo
Tanqueray No. 10. Ta gin je daleč stran od okusa po brinu. Je zelo osvežujoč gin s
poudarkom na citrusih in ingverju. Zelo popularen pri barmanih zaradi svoje svežine.

Monkeys 47

Monkey 47

0,03l

10,00 €

Zelo nenavaden gin iz Schwardwalda v Nemčiji. Destiliran je s specifičnimi 47
različnimi zelišči in začimbami, kot so nepogrešljive brinove jagode, angelika, sladki
koren, žajbelj, muškatni orešček, cvet akacije. Stekleničen je pri 47 % vol alkohola.
Mednarodna revija pijač 2017 (Drinks International Magazine 2017) ga predstavlja kot
gin leta.

Vodka
Absolut

Elyx

0,03l

7,00 €

Mojstri destiliranja v Absolutu so potrpežljivo izpopolnjevali svojo najboljšo vodko. Narejena
je iz žita, ki prihaja iz ene lokacije in je ročno destilirano v avtentičnih bakrenih posodah iz leta
1921. To je najboljša vodka, ki jo Absolut lahko ponudi.

Russian Standard

Ruski Standard

0,03l

7,00 €

Iz severne prestolnice Rusije prihaja ena najbolj znanih in čislanih ruskih vodk, sinteza
najboljših sestavin in najmodernejše tehnologije – Ruski Standard Original. Skrivnost njene
neponovljivosti prihaja iz jezera Ladoga, čigar mehka ledeniška voda je v veliki meri zaslužna
za vrhunsko kakovost in svetovno priljubljenost vodke Ruski Standard Original. Vodka Ruski
Standard Original se dobro obnese kot samostojen napitek in v najrazličnejših koktajlih.

Slovenija

Slovenia

Belvedere

Belvedere

Gray Goose

Grey Goose

0,03l

7,00 €

Vodka Slovenija je izdelana iz destilata pšenice, ki pa ji je dodana ajda – ta vodki daje posebno
mehkobo, skupaj z vodo izpod Kamniško – Savinjskih Alp pa tudi slovenski podpis. Zamisel pa
je pravzaprav prišla iz ZDA, od priznanega ameriškega kuharja Petra X. Kellyja.

0,03l

7,00 €

Vodka Belvedere je polnega in zaokroženega okusa s srednje težko vsebino in lahko, žametno
teksturo. V okusu je nekaj vanilje, ki se giblje med sladkobo in kislostjo s sledmi belega popra
in začimb. Dobro se okusijo mandlji, vaniljev sladoled in nekaj rahlih značilnosti mandlja in
brazilskega oreščka.

0,03l

8,00 €

Grey Goose je prestižna vodka iz 100 % pšenice, pridelane v regiji Cognac v Franciji. Grey Goose
vodka je kreacija izjemnega karakterja vse od njene stvaritve do zadnjega požirka popolno
zmešanega martinija. Ustvarjena je iz najboljše francoske pšenice, z vodo, ki je jo je naravno
filtriral apnenec. Destilirana je po principu brezkompromisne francoske tradicije regije Cognac.
Vsaka serija je izdelana po zahtevnih standardih Francoisa Thibaulta, ustanovitelja blagovne
znamke Grey Goose, in njenega ‚Maitre de chai‘, mojstra kleti. Odlikujejo jo razločna svežina,
čistost in gladkost brez primere.

Druge žgane
pijače
Viljamovka Zima

0,03l

Slivovka Pleterje

0,03l

6,50 €

0,03l

6,50 €

0,03l

6,50 €

6,50 €

Zima je narejena izključno iz Evrosadovih hrušk viljamovk, pridelanih brez ostankov
pesticidov. Iz sadovnjakov v Posavju, regije, ki zaradi vplivov Panonske nižine,
Jadranskega morja in Alp pridela viljamovko s posebno aromo. Narejena je po
klasični metodi, brez dodatkov arom in alkohola. Zaradi kombinacije najbolj zdravih,
aromatičnih hrušk in klasične metode pridelave ter posledično izjemnega okusa si
zasluži naziv najboljša.

Brinjevec Pleterje

Grappa Rebula Movia

Grenčice
Badel

0,03l

Branca Bar

Fernet Branca

0,03l

Fernet Branca Menta

0,03l

Pelinkovec Antique

5,00 €

Badel Antique Pelinkovec je premium izvedba znamke Badel Pelinkovac v čast
proslave 145 let Badel Pelinkovca in Badela 1862. Badel Antique Pelinkovac se
proizvaja v omejeni količini in vsaka steklenica ima svojo serijsko številko na etiketi.
Poseben pelinkovec odpihne vse značilnosti zeliščnih likerjev, kar ste jih do sedaj
pili.

5,00 €

Fernet Branca je unikatna italijanska grenčica, narejena iz 27 zelišč iz petih
kontinentov. Poleg tega vsebuje tudi mešanico cvetov, korenin, rastlin in različnih
ekstraktov in čajev, ki se kombinirajo v tej nezamenljivi pijači. Recept za Fernet
Branco ostaja skrivnost vse od leta 1845.

5,00 €

Branca Menta je zgodovinski liker z nezamenljivim okusom mete, ki osveži in poživi.

Amaro Montenegro

5,00 €

Becherovka

4,50 €

Amaro Montenegro

0,03l

Fokus te grenčice je edinstven. Intenzivna, pristna in polna čudovitih zeliščnih arom,
ki ji dajejo edinstven karakter in nezamenljiv sladko grenki okus.

Becherovka

0,03l

Becherovka je tradicionalni češki liker, 100 % naravna alkoholna pijača najvišje
kakovosti z vodo iz zdravilišča Karlovy Vary, naravnimi sladkorji ter specifično
mešanico rastlin in začimb. Ljubitelji te pijače jo najraje uživajo čisto in ledeno
hladno. Pogosto pa se uporablja tudi v različnih koktajlih, npr. v Betonu, kjer gre
dejansko za mešanico Becherovke in tonika.

Ramazzotti

Ramazzotti Rosato

0,03l

Amaro Ramazzotti

0,03l

4,50 €

Ramazzotti predstavlja čudovito in drzno novost iz Italije: sadni, svež aperitiv z
enkratnimi okusi hibiskusa in cveta oranževca. Prava osvežitev za vroče poletne dni,
priljubljena pred ali po obroku. Aperitiv je odlično izhodišče za različne predjedi ali
za uživanje po obroku. Postrežemo ga samega ali kot osvežilen koktajl, na primer
Rosato Mio. Nazdravimo poletju, Italiji ali zgolj veselim trenutkom.

4,90 €

Amaro Ramazzotti je italijanska grenčica iz 33 različnih aromatičnih zelišč in sadežev.
V to mešanico so vključene tudi sladke sicilijanske pomaranče, ki z okusom najbolj
izstopajo. Amaro Ramazzotti se tradicionalno uživa kot digestiv, postrežemo pa ga
čistega ali z ledom, da ohrani vse okuse.

Aperol Aperitivo

Aperol

0,03l

4,50 €

Že samo ime pove, da je Aperol perfekten aperitiv. Je živahne oranžne barve,
nezgrešljivega okusa, zahvaljujoč skrbno varovanemu receptu izdelave, ki se s časom
ni spreminjal. Za izdelavo se uporabljajo naravne sestavine, med katerimi je grenka
pomaranča in sladka pomaranča ter razne dišavnice in koreninice v točno določenih
odmerkih. Največja prednost Aperola pa je njegova lahkotnost z vsebnostjo samo
11 % alkohola.

Aperitivi
Martini

Vermouth Martini Dry

0,1l

Vermouth Martini Rosso

0,1l

Vermouth Martini Bianco

0,1l

4,00 €

V vsaki kapljici so ujete esence redkih koreninic, zelišč in citrusov, ki so del skrivnega
recepta. Njegove izrazite citrusne arome z nežnimi notami maline so postale
najpomembnejši del suhih martini koktajlov – mešanih opojnih pijač, ki prevladujejo
še danes.

4,00 €

Originalni recept je leta 1860 razvil Luiggi Rossi. V svoji srčiki nosi ta pijača italijanska
zelišča, ki se spajajo z vonji eksotičnih gozdov, kar prinaša pijači uravnoteženost
arom z zeliščnim in trpko-sladkim značajem. Zelo osvežujoča in navdihujoča pijača.

4,00 €

Martini Bianco je bil leta 1910 ustvarjen iz zelišč in sladkih cvetnih začimb. Nastala
je lahka pijača z zelo nežnim značajem. Note vanilje in aromatskih zelišč se čudovito
mešajo in očarajo z nastalo harmonijo. Da bi zagotovili najvišjo kakovost, si predani
mojstri izdelovanja Martinija vedno vzamejo dovolj časa ter se nenehno prilagajajo
spremembam letnih časov. Za izdelavo Martinija uporabljajo 40 rastlin iz vseh
kontinentov sveta. Skrivno formulo pa Martinijevi mojstri skrbno varujejo.

Piva
Union

0,33l st.

4,00 €

Laško

0,33l st.

4,00 €

Radler

0,5l st.

4,00 €

Heineken

0,4l st.

5,00 €

Erdinger

0,5l st.

5,00 €

Komunajzer Tito Pale Ale

0,5l st.

4,50 €

Komunajzer Broz Lager

0,5l st.

4,50 €

Komunajzer Josip Ipa

0,5l st.

5,00 €

O‘hara‘s Hop Adventure Styrian Wolf

0,5l st.

5,50 €

Kostritzer Schwarzbier

0,5l st.

4,50 €

Black Sheep Riggwelter

0,5l st.

5,50 €

Brezalkoholne
pijače

Ledena kava

6,50 €

Ledena čokolada

3,90 €

Naravna limonada

0,3l

3,00 €

Naravni pomarančni sok

0,1l

2,00 €

Hišni ledeni čaji

0,4l

6,00 €

0,2l st.

3,50 €

Coca Cola, Fanta, Sprite

0,25l st.

3,50 €

Bitter Lemon

0,25l st.

3,50 €

0,2l st.

3,50 €

0,25l st.

3,50 €

0,2l st.

5,00 €

Radenska (gazirana voda)

0,25l st.

2,00 €

Radenska (gazirana voda)

0,5l st.

3,00 €

Voda Naturella (naravna negazirana voda)

0,25l st.

2,50 €

Voda Naturella (naravna negazirana voda)

0,5l st.

3,80 €

Sokovi Presad

Tonic Fever Tree
Cockta
Red Bull

Topli napitki

Espresso

2,10 €

Macchiato

2,20 €

Capuccino

2,60 €

Kava z mlekom

2,60 €

Kava s smetano

2,60 €

Bela kava

3,10 €

Latte macchiato

3,10 €

Kakav

3,50 €

Vroča čokolada

3,90 €

Čaji Ronnenfeldt

3,90 €

Vse cene so v EUR in vključujejo DDV. Cenik velja od 20. 3. 2017
Pridružujemo si pravico do spremembe cen.

