Vínna karta
Wine card

K ľudskému šťastiu a úsmevnej pohode
patria priatelia, prestretý stôl
a dobré víno
/Homér/

Rozlievané biele vína / White wine by glass
Müller Thurgau Jagnet, akostné odrodové/quality wine
0,10 l
1,80 €
Karpatská Perla, Šenkvice, suché/dry
0,75 l
13,50 €
Slovensko, Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno jemnej žlto-zelenkastej farby s pestrou škálou ovocných vôní, najmä citrusových plodov, s jemným
muškátovým tónom. Chuť vína je šťavnato ovocná, s ovocnosťou dužiny tropického ovocia zvýraznenou
sviežimi citrusovými kyselinami. Odporúčame podávať: k jednoduchším úpravám rýb, ku gréckym šalátom s
feta syrom, k iným zeleninovým šalátom, olivám a sušeným paradajkám.
Viura
0,10 l
2,00 €
Viña Herminia, suché/dry,
0,75 l
15,00 €
Španielsko, Rioja
Víno je peknej žlto-zelenej farby. Vo vôni dominujú herbálne arómy doplnené o citrusovo-ovocné tóny.
Chuť vína je lahodná, osviežujúca s vyváženým obsahom kyselín. Je ľahko pitelné a lahodné. V gastronómii
je ideálne ako aperitív, alebo k pokrmom s ryžou, k morským plodom, rybám a hydine.

Rozlievané červené vína / Red wine by glass
Frankovka modrá Jagnet, akostné odrodové/quality wine
0,10 l
1,80 €
Karpatská Perla, Šenkvice, suché/dry
0,75 l
13,50 €
Slovensko, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Víno má farbu prezretých višní, vôňa i chuť sú plné ovocných vnemov. Buket je typicky škoricový s tónmi
ríbezľového lekváru. Víno vyzrievalo vo veľkých dubových sudoch kde získalo eleganciu a guľatú chuť. V
dochuti vládne harmónia jemných tanínov a kyseliniek. Doporučujeme k tmavému mäsu, údeným syrom i
cestovinám.
Carménère 2012, suché/dry
0,10 l
2,00€
Viña Santa Rita, Valle de Rapel
0,75 l
15,00 €
Intenzívna fialovo-červená farba. Verný reprezentant tejto odrody, plný vnemov čiernych bobuľovín,
kvetinovými tónmi a vôňou čerstvého korenia s nuansami tabaku a vanilky. Chuť tohto vína vyniká svojím
vyvážením medzi ovocím a štruktúrou, v ktorej sa nachádzajú bohaté a jemné taníny, ktoré dotvárajú toto
bohaté víno s dlhým a osviežujúcim záverom. Vyborný partner k jahňacine, k zrelým syrom, k cestovinám
Bolognese.

Slovenské biele vína
White wine Slovakia
Rulandské biele 2013, výber z hrozna/selection of grapes
0,75 l
15,00 €
Martin Pomfy - MAVÍN, Vinosady, suché/dry
Slovensko, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Víno má sýtejšiu žltú farbu zo zeleným odleskom. Aróma vína je intenzívna, obsahujúca tóny pomarančovej
kôry, korenistosť a citrusové plody. Chuť vína kopírujú aromatické vnemy, pričom je plná, harmonická a
šťavnatá. Doporučujeme k mäsovému a hríbovému rizotu po taliansky, sladkovodným rybám, teľacine a
dusenému mäsu.
Chardonnay 2013, výber z hrozna/selection of grapes
0,75 l
17,00 €
Milan Skovajsa,Pezinok, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno má modernú žltozelenú farbu, vo vôni dominuje agátový kvet a oriešky. Chuť vína je sviežo ovocná,
plná hruškovej šťavy s príjemnými kyselinkami. Odporúčame k morským špecialitám, najlepšie ku
grilovaným krevetám alebo carpacciu z tuniaka, či bravčovému mäsu na rôzne spôsoby.

Pálava 2013, akostné odrodové/quality wine
0,75 l
21,00 €
Žitavské vinice, Uľany nad Žitavou, suché/dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Už hrozno samotné nás očarilo svojou čistou vôňou, ktorú sa podarilo preniesť aj do vína. Tá doplnená o
muškátové vnemy a orientálne korenie ponúka nádherný zážitok. Chuť je plná, korenistá, nájdeme v nej aj
stopy vanilky typickej pre hrozno Pálavy. Dochuť je vďaka prekrásnej kyselinke dlhá, šťavnatá a nabáda k
ďalšiemu dúšku.

Slovenské ružové vína
Rosé wine Slovakia
Svätovavrinecké rosé, akostné odrodové/quality wine
0,75 l
14,00 €
Repa Winery, Šenkvice, polosuché/semidry
Slovensko, Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Jemná ružovkastá farba s lososovým nádychom je predzvesťou sviežeho charakteru tohto pikantného
vavrinca. Opojná vôňa malín a červeného, drobného bobuľového ovocia sa prelína s krémovo smotanovým
nádychom, ktorý možno badať aj v chuti. Chuť je pikantná a svieža s harmóniou medzi zvyškovým cukrom a
kyselinami. Odporúčame podávať k syrom, ľahkým zeleninovým šalátom, či mozzarele ala Caprese.

Svet bielych vín
World of white wine
Taliansko / Italy
Pinot Grigio 2013, suché/dry
0,75 l
17,00 €
Cantina Tramin, Alto Adige
Farba vína je jemná, krásne zlatistá so zelenkavým okrajom. Víno z odrody Rulandské šedé, zo skvelej
oblasti Alto Adige. Ako je zvykom miestnych vinárov, opäť pripravili víno neskutočne bohaté. Aróma je
plné ovocia, mladých broskýň, čerstvého zeleného jabĺčka s dotykom sekaných byliniek. Víno je plné v chuti
s dokonalou kyselinkou. Víno je maximálne energické a osviežujúce s dochuťou ovocia a suchosťou
minerálov. Snúbi sa s pokrmami s hubami, rybami a k jedlám z morských plodov.
Rakúsko / Austria
Grüner Veltliner 2013, suché/dry
0,75 l
22,00 €
Reiner Wess - Wachauer
Veľmi svieže víno, typický predstaviteľ odrody a zároveň i oblasti Wachau. Dominujú v ňom jemné ovocné
tóny zrelého žltého ovocia s nádychom bylín a nuansami korenia. Víno je šťavnaté, s vyváženým telom a
príjemným záverom. Výborné ako aperitív, letné šaláty, ľahké predjedlá, biele ryby.
Španielsko / Spain
Sauvignon blanc Mania 2013, suché/dry
0,75 l
14,00 €
Eduardo Lorenzo Cachazo, Rueda
Vynikajúce slamovo žlté víno s veľmi intenzívnou vôňou; voňavé a ovocná s puncom odrody. Plná a mastný
na poschodí s nádherným rovnováhy kyseliny alkoholu a dlhým, pretrvávajúce záverom. Ideálne ako aperitív,
k šalátom, hydine, k pečeným rybám, alebo kombinovať s morskými plodmi.
Argentína / Argentina
Amalaya Blanco 2013, suché/dry
0,75 l
14,50€
Bodega Amalaya, Salta
85% Torrontés, 15% Riesling. Amalaya Blanco je výborným reprezentantom jedinečného podnebia a
pôdnych typov na severe Argentíny v oblasti Calchaquí Valley. Toto osviežujúce víno vás upúta na prvý
pohľad. Jasná žltkastá farba s jemnými zelenkavými odleskami. Výrazná vôňa s jemným nádychom
muškátových tónov typických pre odrodu Torrontés je podfarbená dotykmi citrusov, jablka a nuansami
korenia. Jemná a hodvábna chuť, plná ovocia je podmanivo svieža, podporená nevtieravou kyselinkou
Príjemný partner k šalátom, k bielemu mäsu či k ľahším rybám a k darom mora. Ideálne na letné posedenia s
priateľmi.

Nový Zéland / New Zealand
Sauvignon Blanc 2013, suché/dry
0,75 l
15,00 €
Spy Valley, Marlborough
Víno ma jasnú, svetlo-slamovú farbu. Vo vôni dominujú klasické “Marlborough“ arómy grapefruitu,
bazového kvetu a tropického ovocia. Ovocné tóny sú podfarbené bylinnými tónmi s dominanciou šalvie,
oregána, zeleným zázvorom a čiernym korením. Chuť je svieža a jemná s hodvábnym pocitom v ústach.
Príkladne koncentrované médium s ľúbivou ovocnou sladkosťou, ktorá vínu pridáva na váhe a dĺžke.
Koncentrácia je umiernená príjemnou ovocnou kyselinkou, ktorá dotvára príjemný a suchý záver.
Odporúčame podávať ako aperitív, skvelé k rybám, k morským plodom, k bielemu mäsu či k špargli.

Slovenské červené vína
Red wine Slovakia
Svätovavrinecké Jagnet 2013, akostné odrodové/quality wine
0,75 l
14,00 €
Karpatská perla, Šenkvice, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Víno intenzívnej červeno-fialovej farby. Vo vôni dominujú sušené slivky, čierna čerešňa a višňa. Plná
ovocná chuť s výrazným odrodovým charakterom je podporená zaujímavo štruktúrovanými trieslovinami. Je
to ovocné, plné a harmonické víno vhodné k dlhodobej archivácii. Zrením vo fľaši bude kvalita vína narastať
a začne sa objavovať zamatová jemnosť a harmónia v chuti. Svätovavrinecké sa ideálne snúbi s divinou,
údeným mäsom, či iným tmavým mäsom aj v kombinácii s omáčkami, vhodne doplňuje tiež pikantné,
korenené úpravy bravčového, hovädzieho, morčacieho, husí alebo kačice.
4 Živly 2009, neskorý zber/late harvest
0,75 l
22,00€
Karpatská Perla, Šenkvice, suché/dry
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Cuvée 4 ŽIVLY vznikli asamblážou štyroch najlepších vín ročníka 2009, pričom boli použité odrody Pinot
Noir, Alibernet, André a Cabernet Sauvignon. Víno má sýtu rubínovo-červenú farbu. V ovocnej vôni
vynikajú tóny čerešní, vanilky, višní a horkej čokolády. V chuti sa spája jemná sladkosť, korenistosť a pekné
triesloviny. Víno vyzrievalo 2 roky vo francúzskych barikoch a bude ďalej vyzrievať aj vo fľaši, čo len
zvýrazní jeho krásnu zamatovú chuť. Víno je najlepšie podávať s pečenou kačkou s kapustou, alebo k
mäsovým pokrmom s omáčkami.
Cabernet Sauvignon barrique 2011, akostné odrodové/quality wine
0,75 l
25,00€
Žitavské vinice, Uľany nad Žitavou, suché/dry
Nitrianska vinohradnícka oblasť
Mohutné a štruktúrované víno, v ktorom sa spája úžasná odrodová korenistosť s dokonalou ovocnosťou.
Vôňa je krásne korenistá, no zároveň plná tmavého prezretého ovocia zaliateho tou najkvalitnejšou horkou
čokoládou. Dokonale vyvážená chuť. V závere cítiť mäkké, vyzreté taníny. Dochuť je dlhá a pretrvávajúca
v ústach. Hodí sa k tmavému mäsu, špecialitám z diviny a ku kvalitným tvrdým syrom.
Alibernet 2013, výber z hrozna/selection of grapes
0,75 l
14,00 €
Martin Pomfy - MAVÍN, suché/dry
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť
Víno má nádhernú karmínovo červenú farbu. Vo vôni možno nájsť sušené slivky a šťavnaté višne. Chuť je
šťavnatá, višňová, plná horkej čokolády so zaujímavou dochuťou čierneho korenia. V kuchyni je vhodné v
kombinácii s krvavým argentínskym steakom a grilovanou zeleninou a iným tmavým mäsám.

Svet červených vín
World of red wines
Francúzsko / France

Chateau des Trois tours, 2012, suché/dry

0,75 l

18,00 €

Bordeaux
Víno atramentovej farby s fialkastým odleskom. Jeho vôňa je komplexná a koncentrovaná s dominantnými
živočíšnymi tónmi, ako i tónmi kávy, cédrového dreva a sušených fialiek na záver. Chuť vína je plná s
prevahou ostružín, borievky, ktoré sú harmonicky vyvážené s barikovými tónmi kávy a čokolády. Dochuť
vína je lahodná, tanínová.
Taliansko / Italy
Barolo DOCG 2010, suché/dry
0,75 l
36,00 €
Armando Parusso, Piemonte
Víno granátovočervenej farby s červenkavým okrajom. Vôňa vína je intenzívna, prevládajú tóny červeného
bobuľového ovocia, jemný nádych jalovca a stopa tabaku na záver. V chuti je víno komplexné, ovocné s
nádychom horkých mandlí a anízu. Víno je v chuti pekné, vyvážené, triesloviny sú takmer uhladené. Záver
vína je energický so stopou dubového dreva.

Austrália / Australia
Portrait Shiraz 2010, suché/dry
0,75 l
19,00 €
Peter Lehman Wines, Barossa Valley
Ročník 2010 v oblasti Barossa umožnil vyprodukovať klasicky kvalitný Portrait Shiraz s hlbokou červenočiernou farbou. Bohatý bouquet je plný čokolády a čierneho lesného ovocia. Víno s plným telom, mäkkou až
zamatovou trieslovinou a dlhotrvajúcim záverom, ktoré demonštrujú prezieravosť tamojších predkov, ktorí
vysadili Shiraz v oblasti Barossa už v roku 1850. Víno sa krásne dopĺňa so steakom, pečeným hovädzím či
jahňacím mäsom, výborné tiež s pizzou či cestovinami na báze mäsa. Vyskúšajte s vyzretými syrmi Cheddar
alebo Pecorino.

Sekty / Sparkling wines
Taliansko / Italy
Prosecco Frizzante DOCG
0,75 l
16,00 €
Rebuli, Valdobiadene
Víno je jasnej, svetlo žltej farby. Pri naliatí do pohára zaujme jemným, no perzistentným perlením, sviežou a
mimoriadne ovocnou vôňou. Chuť kopíruje aromatické vnemy, je príjemne vybalansovaná s príkladnou
kyselinkou. Skvelé perlivé víno, ktoré si obľúbite prvým dúškom. Je ideálnym spoločníkom pre bežné
posedenie s priateľmi, alebo v kombinácii s ľahšími a jednoduchšími jedlami. Jeho prednosťami sú
rafinovaná jednoduchosť a prispôsobivosť.

Prosecco Garbel DOCG
0,75 l
18,00 €
Adami, Valdobiadene
Svetložltá so zelenkavým odtieňom. Delikátna vôňa plná ovocia, ktorej hlavným znakom je čistota a
jemnosť. Dominuje v nej zelené jablko a citrusové tóny, spolu s jemnými nuansami kvetov. Chuť je svieža,
dobre vyvážená s pocitom zamatovosti na jazyku. Excelentné ako aperitív, zároveň však aj skvelé
gastronomické víno. Vynikajúce k predjedlám.
Prosecco Asolo Millesimato DOCG
0,75 l
20,00 €
Montelvini, Valdobiadene
Svetložltá so zelenkavým odtieňom. Delikátna vôňa plná ovocia, ktorej hlavným znakom je čistota a
jemnosť. Dominuje v nej zelené jablko a citrusové tóny, spolu s jemnými nuansami kvetov. Chuť je svieža,
dobre vyvážená s pocitom zamatovosti na jazyku. Je to víno pre každú príležitosť, od pitia v reštaurácii k
jedlu až k aperitívu pri posedení s priateľmi. Najväčšmi však žiari v kuchyni. Perfektne sa hodí k darom mora
a pokrmom z ľahších druhov rýb.

Šampanské / Champagne
Francúzsko / France
Mumm Cordon Rouge
0,75 l
85,00 €
Champagne
Champagne Mumm Cordon Rouge má iskrivú, slamovo-žltú farbu a pravidelné jemné perlenie. Vôňa
kôstkového ovocia a praženej briošky harmonizuje so sviežosťou chuťového tónu pripomínajúceho vyzretý
citrón.
Moët & Chandon AOC brut
0,75 l
85,00 €
Moët & Chandon, Epernay, Champagne
Pekné iskrivé víno. Má v aromatike prvé náznaky čerstvých mandlí a práve zožatého obilia sa rozvíjajú do
vône citrónového džemu a sušeného ovocia, celkový dojem umocňujú temnejšie dymové tóny a vôňa
opekaného chleba. Na podnebí víno paradoxne pôsobí ako veľmi koncentrované a zároveň krémovo hladké.
Víno je energické a teplé, s dôrazom na ovocie a je typické postupným prehlbovaním tónov.

Dom Pérignon AOC brut
0,75 l
300,00 €
Moët & Chandon, Epernay, Champagne
Pekné iskrivé víno. Má v aromatike prvé náznaky čerstvých mandlí a práve zožatého obilia sa rozvíjajú do
vône citrónového džemu a sušeného ovocia, celkový dojem umocňujú temnejšie dymové tóny a vôňa
opekaného chleba. Na podnebí víno paradoxne pôsobí ako veľmi koncentrované a zároveň krémovo hladké.
Víno je energické a teplé, s dôrazom na ovocie a je typické postupným prehlbovaním tónov.

Ponuku vín garantujeme do vyčerpania zásob. Happy End Restaurant & Club si vyhradzuje všetky práva na prípadnú
úpravu ročníkov. Ceny platné od 1. 12. 2014. Ceny sú stanovené dohodou a sú vrátane 20 %DPH.

