Rozlievané vína

Ovocná vôňa s tónmi malín, jahodovej marmelády, karamelu a vanilky.
Mäkká tanínová štruktúra a jemne korenistý záver.

BIELE

Chianti Classico, D.O.C.G.

Veltlínske zelené KRYO
suché, Mrva & Stanko

0,1l

2,90 €

Vôňa citrusov a lúčnych kvetov. Chuť vína je ovocná so sviežimi
kyselinkami a mandľovým záverom.

Rizling vlašský malý strapec
suché, Kasnyik

0,1l

2,90 €

Vôňa zrelých hrušiek s tónmi muškátového orieška a byliniek. Chuť je
ovocná, jemne pikantná so šťavnatou kyselinkou a dlhou dochuťou.

Pinot gris BIO

suché, Víno Natural Domin & Kušický

0,1l

2,90 €

Vôňa výrazne korenistá a herbálna, ušľachtilá. Chuť je plná, nadväzuje
na vôňu, výborná harmónia, vibrujúca kyselinka a dlhý korenistý záver.

Pálava		

polosuché, Pavelka & syn

0,1l

2,90 €

Vôňa a chuť je harmonická, ovocná, doplnená medovými tónmi. Chuť
vína je umocnená jemným zvyškovým cukrom.

Muškát žltý, Special Collection
polosladké, J&J Ostrožovič

0,1l

2,90 €

Vo vôni pripomína pomelo a medové plásty. V chuti limetku a lipový čaj.
V závere jemný zvyškový cukor. Moderný Muškát s výbornou harmóniou.

Tokajský výber 5-putňový
sladké, J&J Ostrožovič

0,1l

5,50 €

0,1l

3,50 €

suché, Antinori Péppoli, oblasť Toskánsko, Taliansko

Kvetinovo ovocná vôňa doplnená tónmi vanilky. Chuť je harmonická,
atraktívna s ovocným charakterom.

Champagne a šumivé vína
Francúzsko

Champagne Moët Chandon
Brut Impérial
biele

0,75l

99,00 €

Ovocno kvetinová vôňa. Chuť je svieža, jemná s pikantnou kyselinkou.
Perlenie stredne intenzívne a perzistentné.

Dom Perignon
biele

0,75l

249,00 €

Vôňa citrusov, nektariniek, briošky a vanilky. Chuť je delikátna, šťavnatá,
ovocno kvetinová s dotykom vanilky, zázvoru, mliečnej čokolády. Dlhý
minerálny záver.

TALIANSKO

Franciacorta Ca´ del Bosco Cuvée
Prestige		
0,75l
biele, Lombardia, Brut

49,90 €

Víno s klasickým tokajským prejavom. Výrazné vo vôni a chuti. Tóny
sušeného ovocia, kávy a horkej čokolády. Dlhý medový záver.

Čistá a transparentná Franciacorta s ušľachtilým prejavom. Jemné
perlenie. Atraktívna ovocná a herbálna vôňa. Komplexná ovocná textúra
a dlhý minerálny záver.

Sauvignon Blanc,
Domaine Laporte Le Bouquet

Prosecco Terra Serena
Prosecco Frizzante

suché, Francúzsko, oblasť Valle du Loire

0,1l

2,90 €

biele, Veneto DOC, semi seco

0,2l

5,90 €

Sauvignon citrusovo broskyňový. Suchá, svieža chuť so šťavnatou
kyselinkou a grepovo minerálnym záverom.

Jemné perlenie, vôňa tropického ovocia a kvetín. Sladšia ovocná chuť
s dobrou harmóniou.

RUŽOVÉ

Torresella Prosecco
Frizzante Spago

Frankovka modrá rosé
suché, Mrva & Stanko

0,1l

3,20 €

Ovocná vôňa zrelých malín, jahôd a sliviek. Chuť je delikátna, ovocná so
sviežimi kyselinkami a krémovou štruktúrou.

Cabernet Sauvignon Rosé
polosuché, Château Rúbaň

0,1l

3,20 €

Intenzívna vôňa lesných jahôd, malín a čiernych ríbezlí. Chuť vína je
šťavnatá a ovocná so sladším záverom.

ČERVENÉ

Frankovka modrá

suché, Mrva & Stanko

0,1l

3,20 €

Atraktívna vôňa kôstkového ovocia, jemne korenistá. Chuť vína je čistá a
harmonická s mäkkou tanínovou štruktúrou a dlhou dochuťou.

Dunaj		

suché, Pavelka & syn

0,1l

3,20 €

Intenzívna vôňa zrelých čerešní a horkej čokolády. Chuť vína je stredne
plná, harmonická, šťavnatá s tónmi kôstkového ovocia a dlhým záverom.

Kasnyik Red Cuvée
suché, Kasnyik

0,1l

3,20 €

Red Cuvée cuvée štyroch odrôd Dunaj – Merlo - Cabernet Fran
a Cabernet Sauvignon. Naturálny štýl vína. Atraktívna ovocno herbálna
vôňa s dotykom horkej čokolády. Chuť je plná, ovocno korenistá
s harmonickým prejavom. Nečírené, nefiltrované.

Carmenere-Cabernet Sauvignon,
Gran Reserva Bio
0,1l

suché, Vinedos Emiliana, oblasť Colchaqua, Chile

biele, Veneto DOC, semi seco

22,90 €

Vôňa tropického ovocia a kvetín. Chuť nadväzuje na vôňu so sladším
záverom.

Santa Margherita,
Prosecco di Valdobbiadene
Superiore Brut DOCG
biele, Veneto DOCG, Brut

0,75l

29,90 €

Vôňa zelených jabĺk, grapefruitu a citrusových plodov. Chuť je ľahká,
ovocná s hravou kyselinkou a dlhou dochuťou.

SLOVENSKO

Hubert L´ Original Brut
biele

0,75l

21,90 €

Sekt vytvorený modernou technológiou. V chuti dominujú citrusy, egreše
a svieže kyselinky.

Hubert L´ Original Demi Sec
biele

0,75l

21,90 €

0,75l

19,90 €

Ľahký, svieži a ovocný sekt so sladším záverom.

Hubert de Luxe Doux
biele

V ovocnej vôni prevláda zelené jablko, zrelý ananás a citrusy. Chuť je
sladká, ovocná a atraktívna.

Winterberg Rosé Frizzante
ružové

3,20 €

0,75l

0,75l

19,90 €

Intenzívna ovocná vôňa jahôd a ríbezlí. Chuť nadväzuje na vôňu, svieža,
ovocná so sladším záverom.

Slovensko
Mrva & Stanko

Fundus Regius

BIELE

BIELE

Sauvignon Galileo

suché, Malokarpatská oblasť

0,75l

21,90 €

Víno s bohatou ovocno herbálnou vôňou, najmä zrelých egrešov,
broskyne a lúčneho medu. V chuti dominujú broskyne a grapefruit, svieže
kyselinky. Stredne dlhý korenistý záver.

Rulandské šedé

suché, Malokarpatská oblasť

0,75l

21,90 €

Rizling rýnsky Extra

suché, Východoslovenská oblasť

0,75l

21,90 €

Intenzívna aróma lipového kvetu, citrusového ovocia a agátového medu.
Herbálne tóny šťaveľu a lúčnych kvetov. Chuť je šťavnatá, ovocná –
citrusové ovocie najmä grep s peknou sviežou kyselinkou a jemným
korenistým záverom. Dlhá dochuť.

ČERVENÉ

Ovocno korenistá vôňa doplnená tónmi medu. Chuť plynulo nadväzuje
na vôňu, svieže kyselinky a príjemná medová dochuť.

Cabernet Sauvignon

Tramín červený

Čučoriedky, čierne ríbezle, višne a marcipán. Monumentálna tanínová
štruktúra. Čistý, šťavnatý až puristický Cabernet s vnútornou energiou
a dobrým potenciálom.

polosuché, Malokarpatská oblasť

0,75l

21,90 €

Ovocno korenistá vôňa, šípová ruža, med. Chuť vína je medovo ovocná
s lahodnými kyselinami a príjemnou sladšou dochuťou.

Pálava		

polosuché, Malokarpatská oblasť

0,75l

21,90 €

Víno s tónmi hrušky, dužiny pomaranča a medu. Chuť vína je ovocno
korenistá s harmonickými kyselinami. Dlhý sladší záver.

suché, Malokarpatská oblasť

0,75l

33,90 €

Pavelka & Syn
0,75l

21,90 €

0,75l

21,90 €

ČERVENÉ

Dunaj 		

suché, Južnoslovenská oblasť

0,75l

24,90 €

Naturálny štýl vína. Intenzívna ovocná vôňa čiernej ríbezle, višní s tónmi
horkej čokolády a vanilky. Chuť je bohatá, ovocno korenistá, teplá. Pekná
harmonická tanínová štruktúra a dlhý záver.

Rulandské biele BIO

suché, Stredoslovenská oblasť

Komplexná vôňa žltého ovocia ako ananás, mango, broskyne
doplnená tónmi medu. Chuť je plná, ovocno medová s dotykom vanilky
a muškátového orieška. Dlhý záver.

0,75l

21,90 €

Vôňa pripomína kôstkové ovocie a čierne ríbezle s dotykom korenia.
Stredne plné telo s atraktívnym ovocným prejavom, sviežou kyselinkou
a dobrou tanínovou štruktúrou.

0,75l

/Cabernet Sauvignon, Frankovka modrá, Neronet/
suché, Malokarpatská oblasť

24,90 €

Vlajková loď vinárstva. Vôňa postavená na ovocí, čierna ríbezľa, slivky,
višne doplnené tónmi škorice a horkej čokolády. Chuť je plná s dobrou
štruktúrou. Ovocno korenistá s jemným dotykom vanilky. Dlhá dochuť.

0,75l

21,90 €

Víno z obce Vinica, hon Husárka. Vôňa žltého ovocia, lúčnych kvetov
a medu. Chuť je plná, ovocno korenistá s dobrou harmóniou. Dlhý
minerálny záver.

Sauvignon BIO

suché, Stredoslovenská oblasť

ČERVENÉ

Paves 		

Chardonnay Battonage

BIELE

/Chardonnay, Rizling rýnský, Müller Thurgau/
suché, Malokarpatská oblasť

suché, Malokarpatská oblasť

BIELE

Víno Natural Domin & Kušický

BIELE

Alibernet 		

24,90 €

Naturálny štýl vína. Bohatá ovocná vôňa doplnená tónmi maslových
sušienok a medu. Chuť je svieža, ovocná s dotykom mliečnej čokolády.
Dlhá dochuť.

Odrody Hron, Váh, Rimava, Rudava, tzv. “modré rieky” patria medzi
slovenské novošľachtence. Vôňa čiernych ríbezlí, čučoriedok a černíc s
tónmi grafitu a tabaku. Chuť je bohatá, ovocná s vynikajúcou štruktúrou
kyselín a tanínov a dlhou dochuťou.

Paves		

0,75l

Kasnyik

suché, Južnoslovenská oblasť

ČERVENÉ

Winemaker’s Cut Cuvée
Hron-Váh-Rimava-Rudava

suché, Východoslovenská oblasť

0,75l

21,90 €

Atraktívna ovocno herbálna vôňa. Chuť plynule nadväzuje na vôňu,
svieže kyselinky a jemne pikantný záver.

ČERVENÉ

Dominus BIO

/Hron, Cabernet Sauvignon, Merlot/
suché, Stredoslovenská oblasť

0,75l

24,90 €

Intenzívna vôňa kôstkového ovocia, čiernej ríbezle a mletej papriky.
Harmonický prejav chute dopĺňa prirodzená štruktúra a termický
charakter. Dlhý, hladký záver.

Rulandské modré BIO

suché, Stredoslovenská oblasť

0,75l

24,90 €

Komplexná vôňa kôstkového ovocia, škorice, cédrového dreva
a praženej kávy. Bohatá ovocná chuť s tónmi orientálneho korenia a
horkej čokolády. Dlhá dochuť.

Vína sú klasifikované v BIO kvalite

Winterberg

Rakúsko
BIELE

BIELE

Irsai Oliver

suché, Malokarpatská oblasť

0,75l

19,90 €

Vôňa žltého ovocia a bieleho korenia s jemnými muškátovými tónmi.
Chuť je ovocná, doplnená tónmi medu a sviežimi kyselinkami.

Devín		

polosuché, Južnoslovenská oblasť

0,75l

19,90 €

Vo vôni dominuje žlté ovocie doplnené tónmi lúčnych kvetov a agátového
medu. Chuť nadväzuje na vôňu, je ovocno korenistá s pokojným
priebehom. Stredne dlhý korenistý záver.

Rizling rýnsky

sladké, Malokarpatská oblasť

0,5l

19,90 €

Domäne Wachau
Riesling von den Terrassen
Federpiel		
suché, Wachau

Frankovka modrá rosé

suché, Malokarpatská oblasť

0,75l

19,90 €

Svieža ovocná vôňa pripomína maliny a červené ríbezle. Chuť je stredne
plná, ovocná a herbálna.

Gritsch Grüner Veltline
Steinporz Smaragd
suché, Wachau

Nemecko
BIELE

Max Ferdinand Richter
Riesling Classic
polosuché, Mosel

polosladké, Južnoslovenská oblasť

0,75l

21,90 €

Francúzsko
0,75l

21,90 €

Vôňa citrusov, zrelých marhúľ a šalvie. Plná ovocná chuť so sviežimi
kyselinkami. Sladší záver.

Mília 		

29,90 €

Vôňa citrusov, zelených jabĺk a korenia. Skvelá štruktúra a harmónia.
Veľmi dlhý minerálny záver.

BIELE
suché, Južnoslovenská oblasť

0,75l

Atraktívna, herbálno citrusová vôňa. Expresívna a plná ovocná chuť
s výborným hroznovým prejavom. Stredne dlhý harmonický záver
s jemným zvyškovým cukrom.

Château Rúbaň
Svoj sen		

21,90 €

Klasický rizling z ľavého brehu. Odrodový prejav dopĺňa jemný korenisto
kvetinový nádych. Expresívny prejav zvýrazňuje pikantná kyselinka v
dochuti.

Intenzívna vôňa citrusov, žltých jabĺk a kvitnúcej lipy. Chuť je sladká,
ovocná s tónmi medu. Dlhá dochuť.

RUŽOVÉ

0,75l

0,75l

21,90 €

Vôňa zrelého exotického ovocia, šípovej ruže a muškátových tónov. Chuť
je ovocná, bohatá s vyšším zvyškovým cukrom.

BIELE

Albert Bichot Domaine
Long-Depaquit Chablis
suché, Burgundsko

0,75l

29,90 €

Vo vôni žlté ovocie, citrusy a med. Koncentrovaná ovocno minerálna chuť
s výbornou štruktúrou a pikatnými kyselinkami. Dlhá dochuť.

ČERVENÉ

Arnoux&Fils
Seigneur De Lauris
Châteauneuf du Pape

0,75l

44,90 €

Domaine Chanson
Charmes-Chambertin
Grand Cru

0,75l

119,90 €

Vo vôni dominujú tóny čučoriedok, černíc, malín s tónmi sladkého
drievka a tabaku. Chuť je plná, ovocno korenistá s výbornou tanínovou
štruktúrou a dlhou perzistenciou.

Burgundsko, 2006

Unikátne víno. Vôňa jahôd, kože, lesného podhubia a hľúzovky. Suchá
chuť s množstvom jemných odtieňov. Plné telo s pôsobivým ovocným
priebehom. Veľmi dlhý záver.

Château Gree Laroque
Bordeaux Supérieur, 2007

0,75l

39,90 €

Vo vôni čierne ríbezle, čučoriedky, višne doplnené tónmi horkej čokolády,
cédrového dreva a vanilky. Chuť je čistá, postavená na ovocí s jemne
korenistými a herbálnymi tónmi a mäkkými tanínmi.

Château La Mission Haut-Brion 0,75l
Pessac-Léognan, 2001

149,90 €

Vôňa tmavých čerešní a pomarančového kvetu. Vynikajúca harmónia.
Stredne plné telo, komplexné a elegantné s výbornou tanínovou
štruktúrou. Víno postupne graduje,čistý a dlhý záver.

Taliansko

Chile

BIELE

ČERVENÉ

Elena Walch
Single Vineyard Pinot Grigio
Castel Ringberg

Emiliana Adobe
Cabernet Sauvignon BIO

suché, Alto Adige

0,75l

24,90 €

Vôňa žltého ovocia, šalvie a lúčnych kvetov. Chuť je bohatá s vynikajúcou
štruktúrou a pikantnou kyselinkou. Dlhý minerálny záver.

Colchagua Valley

Antinori Guado
al Tasso Scalabrone
suché, Toskánsko

0,75l

21,90 €

Emiliana Coyam BIO

0,75l

29,90 €

Intenzívna vôňa višní, sliviek, čučoriedok, čiernej ríbezle, mäty, kože
a čierneho korenia. Chuť je plná s dobrou tanínovou štruktúrou a
harmóniou. Dlhý korenistý záver.

Vôňa záhradných jahôd, lúčnych kvetov a byliniek. Plná, ovocná a
prirodzená chuť s delikátnou kyselinkou.

ČERVENÉ

21,90 €

Vôňa červených a čiernych ríbezlí, lesných jahôd a korenia. Lahodná
ovocná chuť s pikantnou kyselinkou a stredne plným telom.

Colchagua Valley

RUŽOVÉ

0,75l

Argentína
ČERVENÉ

La Braccesca,
Vino Nobile di Montepulciano
Toskánsko

0,75l

25,90 €

Vôňa tmavých čerešní, korenia a fialiek. Stredne plná chuť s príjemnou
kyselinkou. Dobre intergrované taníny a mandľový záver. Výborná
harmónia.

Antinori Villa Antinori
Chianti Classico Riserva D.O.C.G. 0,75l
Toskánsko

Rutini Colección Malbec
Mendoza

0,75l

29,90 €

Vôňa černíc, čučoriedok, kože, vanilky a tabaku. Stredne plné telo, chuť
je ovocná s dotykom korenia a vanilky. Dobre zapracované taníny. Dlhá
ovocná dochuť.

Južná Afrika

29,90 €

Vo vôni pripomína červené ríbezle, višne a korenisté tóny s ľahkým
dotykom vanilky. Chuť je harmonická so živou kyselinkou a tanínmi.
Ovocno minerálny záver.

ČERVENÉ

Prunotto Barolo D.O.C.G.

Vo vôni višne v horkej čokoláde, čierne ríbezle, jemný dotyk fialiek a
čiernych olív. Plná až opulentná ovocná chuť s tónmi horkej čokolády a
vanilky. Dobre zapracované taníny a harmonická štruktúra.

Piemont

0,75l

49,90 €

Vynikajúce Barolo. Tradičný charakter oblasti. Vôňa kôstkového ovocia
a fialiek. Chuť s obdivuhodnou štruktúrou a noblesou a s bohatou
tanínovou štruktúrou. Dlhý záver.

Antinori Pian delle Vigne
Brunello di Montalcino
Toskánsko

0,75l

59,90 €

Alto Estate Cabernet Sauvignon 0,75l
Stellenbosch

Alto Estate Shiraz
Stellenbosch

0,75l

24,90 €

24,90 €

Bohatý a opulentný Shiraz. Vôňa černíc, vanilky, sladkého drievka
a tabaku. Chuť nadväzuje na vôňu, výborná harmónia. Temperamentné
a moderné červené víno.

Vôňa je komplexná a koncentrovaná. Višne, čerešne, moruše, neskôr
mletá káva a cédrové drevo. Chuť je plná, ovocná s tónmi čokolády a
vanilky. Elegantná tanínová štruktúra. Dlhý záver.

Antinori Solaia

0,75l

Toskánsko, 2006

199,90 €

Atraktívna ovocná vôňa s tónmi čiernych ríbezlí, višní, čučoriedok,
čokolády, kávy a vanilky. V chuti koncentrovaná, vyvážená a elegantná
s vynikajúcou tanínovou štruktúrou. Elegantné a noblesné víno.

Španielsko
ČERVENÉ

El Coto Vintage Coto Crianza
Rioja

0,75l

21,90 €

Intenzívna vôňa zrelých višní, čučoriedok a ríbezlí so štipkou orientálneho
korenia. V chuti sa objavujú tóny višní, černíc, vanilky a čokolády. Stredne
dlhý záver s mäkkými tanínmi.

El Coto Coto De Imaz
Gran Reserva
Rioja

0,75l

29,90 €

Výborná Rioja. Delikátna vôňa kôstkového ovocia, moruše, orientálneho
korenia a vanilky. Plná ovocná chuť s dobre integrovanými tanínmi. Dlhý záver.

Milí hostia, pokiaľ Vám nebude vystavený účet z registračnej
pokladne,neunúvajte sa, prosím, platením za svoju konzumáciu.
Wellness Hotel Chopok****, Demänovská dolina 20,
031 01, Liptovský Mikuláš
Ceny kalkuloval: Adriana Haligardová – manažér
prevádzky hotela
Vedúci strediska: Pavel Migaľa
Riaditeľ hotela: RNDr. Tomáš Podhor
Cenník platný od 1.9.2020

