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Bílé víno / White wine

Ryzlink vlašský 235 Kč0,75 l

Habánské sklepy     jakostní     oblast Morava    

Tento znamenitý Ryzlink zaujme svojí žlutozelenou barvou, ve vůni pak ovocným charakterem s tóny rybízu či angreštu a
zejména příjemnou kyselinkou, která přispívá ke svěžesti a výborné pitelnosti tohoto vína. Skvěle se snoubí se
sladkovodními rybami a zeleninovými pokrmy. Výtečný je ke zrajícím sýrům či paštikám.

Habánské sklepy     Quality wine     Moravia    

This excellent Riesling is engaging for its yellowish-green colour. Fruity nose with currant and gooseberry tones and
notably a pleasant acidity that contributes to the wine's freshness and excellent drinkability. Excellent accompaniment to
freshwater fish and vegetable dishes. Outstanding with soft-ripening cheese and pâté.

Chardonnay 255 Kč0,75 l

Habánské sklepy     jakostní     oblast Morava    

Barva je jiskrně zelenožlutá až nazlátlá. Ve vůni vystupuje jemný ovocný charakter od citrusových plodů, žlutý meloun
přes květ akátu až po vůni připomínající ananas. V chuti se objevuje stejný výraz jako ve vůni a je v závěru doplněn chutí
lískového oříšku. Tato odrůda je v současnosti velmi atraktivní. Výborně doplní plody moře, uzenou rybu, maso na rožni
nebo steaky. Výtečné je k měkkým sýrům.

Habánské sklepy     Quality wine     Moravia    

A mild fruity character is prominent on the nose, from citrus fruits and yellow melon to acacia blossoms and a perfume
reminiscent of pineapple. The same impression is made on the palate, finishing with the taste of hazelnuts. This variety is
currently very attractive. It is excellent with shellfish, smoked fish, barbecued meat or steaks. Excellent with soft cheese.

Sauvignon 245 Kč0,75 l

Habánské sklepy     jakostní     oblast Morava    

Elegantní Sauvignon z Habánských sklepů se vyznačuje zelenozlatou barvou, svůdným, jemně kořenitým, aroma s
ovocnými podtóny připomínající angrešt či rybíz. Chuť je středně plná, s příjemnou svěží kyselinkou a poměrně dlouhou
dochutí. Doporučujeme podávat ke studeným předkrmům, chřestu či kozím sýrům, k těstovinám se sýrovými omáčkami, k
bílým masům se smetanovými omáčkami.

Habánské sklepy     Quality wine     Moravia    

This elegant Sauvignon is distinct for its greenish-golden colour and enticing and mildly spicy nose with fruity undertones
reminiscent of gooseberries or currants. The palate is moderately full, with pleasantly fresh acidity and a relatively long
finish. Recommended served with cold appetizers, pasta with cheese-based sauce, or white meat with cream sauce.

Chardonnay 360 Kč0,75 l

Habánské sklepy     pozdní sběr     Velkopavlovická podoblast    

Jemná, zlatožlutá barva, čistá, elegantní, máslově oříšková vůně doplněná ovocným podtextem, harmonická, šťavnatá
chuť s harmonickou kyselinkou. Doporučujeme podávat k jemnějším úpravám ryb či mořských plodů, delikátním úpravám
drůbežího masa či vepřové panenky.

Habánské sklepy     Late harvest     Subregion Velké Pavlovice    

Refined golden-yellow colour, clean, elegant buttery-nutty aroma with fruity undertones, and a harmonious, juicy palate
with harmonious acidity. Recommended with mild fish or seafood dishes, delicate poultry or pork sirloin dishes.
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Sauvignon 360 Kč0,75 l

Habánské sklepy     pozdní sběr     Velkopavlovická podoblast    

Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky, jemně kořenitá vůně s typickými tóny, svěží, šťavnatá chuť s ovocným
charakterem. Doporučujeme podávat k obvyklým úpravám ryb, k pečené drůbeži, či jemné úpravě vepřové panenky.

Habánské sklepy     Late harvest     Subregion Velké Pavlovice    

Light yellow colour with greenish reflections, gently spicy nose with typical tones, and fresh juicy palate with a fruity
character. Recommended with traditional fish dishes, roast poultry or mild pork sirloin dishes.

Tramín červený 360 Kč0,75 l

Habánské sklepy     pozdní sběr     Velkopavlovická podoblast    

Víno zlatavé barvy, jemně kořenitá, květinová vůně v pozadí s ovocnými tóny, chuť je typicky kořenitá, šťavnatá a
poměrně dlouhá. Doporučujeme podávat k pikantním úpravám drůbežího masa, asijské kuchyni či k nepříliš sladkým
dezertům. Doporučujeme podávat k pikantním úpravám drůbežího masa, asijské kuchyni či k nepříliš sladkým dezertům.

Habánské sklepy     Late harvest     Subregion Velké Pavlovice    

Golden colour, mildly spicy, flowery nose in the background with fruity tones, palate is typically spicy, juicy and relatively
long. Recommended with spicy poultry, Asian cuisine or less sweet desserts.

Rulandské šedé 360 Kč0,75 l

Habánské sklepy     pozdní sběr     Velkopavlovická podoblast    

Světle zlatavá barva, výrazně květnatá s bohatým ovocným charakterem, chuť je šťavnatá, čistá, středně dlouhá s
vyváženým poměrem kyselinek a zbytkového cukru. Doporučujeme podávat k pečené drůbeži, mořským plodům či
smetanovým omáčkám.

Habánské sklepy     Late harvest     Subregion Velké Pavlovice    

Light golden colour, distinct flowery nose with a rich fruity character, palate is juicy, pure, moderately long with a
balanced ratio of acidity and residual sugar. Recommended with roast poultry, seafood or creamy sauces.
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Červené víno / Red wine

Frankovka 235 Kč0,75 l

Habánské sklepy     jakostní     oblast Morava    

Hluboká barva se honosí tmavě rubínovými odstíny. Živé kořenité aroma u mladých vín přechází zráním až na hladké
ostružinové. Je to víno plné, harmonicky kořenité někdy připomínající kořenitost sladké papriky. Proto je tato Frankovka
velmi oblíbená. Výborná je k těstovinám a sýrům.

Habánské sklepy     Quality wine     Moravia    

The deep colour flaunts shades of dark ruby. The lively, spicy aroma in young wines turns to smooth blackberry with aging.
The full, harmoniously spicy wine which is sometimes reminiscent of the spiciness of sweet paprika makes this
Blaufränkisch highly popular. Excellent with pasta and cheeses.

Rulandské modré 250 Kč0,75 l

Habánské sklepy     jakostní      oblast Morava    

Toto znamenité Rulandské modré z Habánských sklepů se vyznačuje nižší, rubínově červenou barvou, elegantní vůní s tóny
lesního ovoce a měkkou, harmonickou chutí. Výtečné je ve spojení s pernatou zvěřinou a jehněčím masem nebo k jemnější
úpravě hovězího masa.

Habánské sklepy     Quality wine     Moravia    

This excellent Pinot Noir from Habánské sklepy is distinctive for its less intense ruby colour, elegant nose with forest fruit
tones and soft, harmonious palate. Excellent combined with game birds, lamb or mild beef dishes.

Zweigeltrebe 235 Kč0,75 l

Habánské sklepy     jakostní     oblast Morava    

Vína mají tmavě granátovou barvu s jemným fialovým zábleskem a ovocně kořenitou vůní, ve které lze nalézt různé
bobulové ovoce včetně višní. Nalezneme v nich harmonickou plnost s hladkými tříslovinami, proto je tato odrůda příjemně
pitelná. Výborně doplní pokrmy z pernaté zvěře, bifteky nebo zvěřinový guláš. Výtečné je k těstovinám a sýrům.

Habánské sklepy     Quality wine     Moravia    

These wines have a dark garnet colour with a fine gleam of violet and a fruity spicy nose, offering various berries
including Morello cherries. As it offers harmonious fullness with soft tannins, this variety is a pleasant, drinkable wine.
Excellent accompaniment to game birds, steaks or goulash made from game. Ideal with pasta and cheeses.

André 360 Kč0,75 l

Habánské sklepy     jakostní      Velkopavlovická podoblast    

Tmavě červená barva, ovocná vůně připomínající lesní plody, v chuti zaujme svojí mohutností, překvapivě měkkou
tříslovinkou a poměrně dlouhou dochutí. Doporučujeme podávat k pikantnějším úpravám vepřového masa, grilovaným
masům či zvěřině.

Habánské sklepy     Quality wine     Subregion Velké Pavlovice    

Dark red colour, fruity nose remniscent of forest fruits. On the palate it stands out as robust, with surprisingly soft tannins
and a relatively long finish. Recommended with spicy pork, grilled meat or game.
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Růžové víno / Rosé wein

Habánské sklepy rosé 235 Kč0,75 l

Habánské sklepy     jakostní     oblast Morava    

Toto znamenité rosé vyniká krásnou lososovou růžovou barvou, jemně ovocnou vůní a osvěžující, ovocně šťavnatou středně
plnou chutí. Výborně doplní lehké zeleninové saláty, drůbež či ryby v jemné úpravě anebo příjemné posezení s přáteli.

Habánské sklepy     Quality wine     Moravia    

This excellent rosé is distinctive for its lovely salmon pink colour, mild fruity nose and refreshing, juicy, moderately full
palate. It is an excellent accompaniment to vegetable salads, mild poultry or fish dishes or enjoyed with friends.
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Šumivé víno / Sparkling wine

Bohemia Sekt demi sec 260 Kč0,75 l

Bohemia Sekt     

Proslulé šumivé víno, které si již více než 40 let získává milovníky vín svou harmonickou jemně polosuchou chutí a svěží
středně plnou květnatou vůní. Pro jeho výrobu sekundárním kvašením francouzskou metodou Charmat jsou vybírána
vysoce kvalitní bílá vína a ta jsou do základního cuvée pečlivě sestavována podle originální receptury.

Bohemia Sekt     

Forever young, Bohemia Sekt demi sec is a sparkling wine with a harmonious, delicately semi-sweet flavour and a
refreshing, oderately full aroma floral aroma. It is the most popular quality sparkling wine in the Czech Republic, noted for
its persistent ubbles. The cuvée is crafted according to an original blend of high quality white wines of the finest varieties.

Bohemia Sekt brut 280 Kč0,75 l

Bohemia Sekt     

Vysoce ušlechtilé šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí s příjemně vystupujícími kyselinami a jemným
dlouhotrvajícím perlením. Cuvée je připraveno z vybraných nejjakostnějších vín bílých kultivarů révy vinné jižní Moravy.
Hlavní podíl v něm tvoří Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené. Odborníky je doporučován jako aperitiv a neopakovatelné je
jeho podávání ke studené snídani.

Bohemia Sekt     

A sublime, quality sparkling wine with a subtle and refreshing aroma and a harmonious taste, boasting a pleasant acidity
and fine, long-lasting bubbles. The main grapes in the cuvée are Welschriesling and Grüner Veltliner. Ideal as an aperitif
or a welcome drink at the most prestigious receptions.

Bohemia Sekt brut rosé 280 Kč0,75 l

Bohemia Sekt     

Skvělá kompozice Frankovky a Svatovavřineckého, sekt s bohatším a zároveň dlouhotrvajícím perlením, s nádhernou
lososovou barvou. Ve vůni se projevuje svěžest a ovocnost s tóny lesních plodů. Svěží a harmonická chuť vynikne při
podávání s lehkými předkrmy z ryb.

Bohemia Sekt     

A flawless composition of Frankovka and St. Laurent, this is a wine of rich and enduring effervescence and spectacular
salmon pink color. Its aroma is invigorating and fruity with tones of forest berries. Full, refreshing and harmonious in
flavor, Bohemia Sekt rosé brut goes very well with light fish dishes.

Bohemia Sekt Chardonnay brut 295 Kč0,75 l

Bohemia Sekt     

Světlá žluto-zelená barva, noblesní perlení tvořící na obvodu hladiny překrásnou korunu tak typickou pro sekty „blanc de
blancs“. Vůně je svěží, s aromatem bílých květů a jemného citrusového ovoce – limetky, pomelo s nádechem medu a oříšků.
Chuť je svěží se šťavnatým citrusově ovocným závěrem vybízející k dalšímu napití. Doporučujeme podávat jako aperitiv,
welcome drink a nebo ke studeným předkrmům a jemným úpravám ryb.

Bohemia Sekt     

"Bohemia Sekt Chardonnay brut – Light yellow-green colour, fine, elegant bubbles creating a beautiful crown along the
rim that is typical for ""blanc de blanc"" sparkling wines. Fresh nose with notes of white blossoms and mild citrus fruits –
lime, pomelo in the background with a hint of honey and nuts. Palate is fresh with a juicy, citrusy finish that invites
another sip.Recommended served at 4-6°C as an aperitif or welcome drink, or served with cold appetizers and mild fish
dishes. "
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Bohemia Sekt Prestige demi sec 390 Kč0,75 l

Bohemia Sekt     

Sekt nezaměnitelné chuti, jemného dlouhotrvajícího perlení a dlouho doznívající perzistence. Kombinace Rýnského a
Vlašského Ryzlinku dodává svým charakterem a kyselinkou sektu svěžest a hladkost. Rulandské bílé pak svou vůní
dokresluje jeho charakter. S obsahem 38 g zbytkového cukru, je adekvátním partnerem pro modrý sýr typu Brie a
Rocquefort, teplou i studenou úpravu husích jater a dezerty z piškotu a ovoce.

Bohemia Sekt     

Exceptional sparkling wines, elegant and charismatic. Their cuvée is crafted from a blend of selected South Moravian
varietal wines: Riesling, Welschriesling and Pinot blanc. Produced using the traditional method of secondary fermentation
in the bottle. It is an attractive, seductive wine that is ideal for serving on special occasions and informal gatherings.

Bohemia Sekt Prestige brut 390 Kč0,75 l

Bohemia Sekt     

Výjimečný sekt čirého jiskrného vzhledu, světle zelenožluté barvy vyráběný z vybraných vín odrůd Ryzlink rýnský, Ryzlink
vlašský a Rulandské bílé. V příjemné vůni dominuje buket jenž do sestavu přinesla typická chlebovinka odrůdy Rulandské
bílé. Ryzlink rýnský a Ryzlink vlašský dávají tomuto sektu plnou, harmonickou chuť s jemně sladěnou svěží kyselinkou.Sekt
je vyroben sekundárním kvašením v lahvi.

Bohemia Sekt     

Exceptional sparkling wines, elegant and charismatic. Their cuvée is crafted from a blend of selected South Moravian
varietal wines: Riesling, Welschriesling and Pinot blanc. Produced using the traditional method of secondary fermentation
in the bottle. It is an attractive, seductive wine that is ideal for serving on special occasions and informal gatherings.


