Vínna karta
Wine list

Víno je duchom všetkých osláv a kráľom všetkých
nápojov.
Theodor Heuss, nemecký politik

SPARK

êêê

WELLNESS HOTEL

Rozlievané biele vína
White wines by glass
0,10 l

Podľa ponuky

1,80 €

0,10 l

Veltlín / Pinot Varieto

2,00 €

akostné/quality wine
Karpatská Perla, suché/dry

Rozlievané ružové vína
Rosé wines by glass
0,10 l
0,10 l

Podľa ponuky – suché
Zweigeltrebe Rosé

1,80 €
2,00 €

Neskorý zber/late harvest
Pivnica Radošina, polosladké/semisweet

Rozlievané červené vína
Red wines by glass
0,10 l

Podľa ponuky

1,80 €

0,10 l

Frankovka / Cabernet Varieto

2,00 €

akostné/quality wine
Karpatská Perla, suché/dry

Vína sa menia podľa sezóny
Wine is changed by season
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Biele vína
White wines
0,75 l

Muškát moravský Jagnet

14,00 €

akostné/quality wine

Karpatská Perla, suché/dry
Víno zeleno-žltej farby, s ovocno-kvetinovou vôňou, v ktorej
cítiť kôru citrusov, či kvet bazy čiernej. V šťavnatej ovocnej
chuti ucítite príjemnú sladkosť a ovocnosť s tónmi mandarínky,
slivky a ringloty. Víno zanecháva dlhú dochuť a elegantný
dojem. Doporučujeme k bielej špargli, prírodnej úprave hydiny,
či cestovinám s čerstvým krémovým syrom.

0,75 l

Veltlínske zelené

17,00 €

akostné/quality wine

Repa Winery, suché/dry
Žltozelená farba sýtejšieho odtieňa vo vôní po ovocí, má
charakteristický mandľový buket, niekedy dominuje aj medový
tón obohatený vôňou zelených jabĺk a pikantnej limetky. Chuť
lahodná, po zelenom ovocí a mede, dochuť po mandliach a
ovocí s jemnou kyselinou.
0,75 l

Rizling rýnsky

17,00 €

neskorý zber/late harvest

Chowaniec & Krajčírovič, suché/dry
Víno zlatožltej farby, s príťažlivou vôňou, v ktorej môžeme
nájsť tóny hrozienok, agátového medu, lipových kvetov a
zrelých jabĺk, obohatenou o medovú korenistosť. Chuť je
ovocná, so šťavnatou ovocnosťou dužín citrusového ovocia, s
brilantnými kyselinami.
0,75 l

18,00 €

Pinot Blanc
výber z hrozna/selection of grape
Pavelka, suché/dry
Víno žltej farby zelenkastého odtieňa, s vôňou medových
plástov a hrušiek v závere s jemnou minerálnosťou. Noblesná
chuť má odrodovo-ovocný charakter s dlhotrvajúcim záverom.
Podávame k rôznym druhom miešaných šalátov a ľahkým
úpravám hydiny.

0,75 l

Tramín červený

19,00 €

výber z hrozna/selection of grape

Radošina, polosladké/ semisweet
Tramín s jemnou korenitosťou a vôňou lupeňov ruží.
Chuť je ľahšia, vďaka zbytkovému cukru veľmi harmonická.
Snúbi sa najmä s tučnejšou hydinou ako kačky, husi
a pečienky z nich.
0,75 l

19,00 €

Chardonnay
neskorý zber/late harvest
Mojmírovce, suché/dry

Víno jemnej žltej farby, s decentnou vôňou tropického ovocia s
dominanciou manga a prezretého banánu. Chuť vína je
šťavnatá, plná citrusových vnemov. Podporená pevnou
kyselinou a mohutnou minerálnosťou malokarpatského
podložia. Podávame k grilovaným špecialitám, carpacciu a
rôznym úpravám bravčového mäsa.
0,75 l

Devín

21,00 €

neskorý zber/late harvest
Nichta, polosuché/semidry
Víno má pôvod v mladej vinici Suchý vrch pri Šenkviciach. Sýta
zelenožltá farba a ovocno-korenistý buket sú typickými znakmi
tejto slovenskej odrody. Vôňa a chuť vína sú plné citrusových
plodov, manga a žltého melónu. Je vhodné na vyzrievanie vo
fľaši. Podávame ku korenistým jedlám a jedlám orientálneho
typu.
0,75 l

Pálava

22,00 €

výber z hrozna/selection of grape
Elesko, polosladké/semisweet

V jeho vôni nastupuje v úvode stopa kvitnúcich ruží a muškátu,
ktoré však postupne strieda stopa vinohradníckej broskyne a
hrušky. Chuť vína je expresívna s peknou kyselinou, výraznou
korenistou vôňou po muškátovom oriešku a stredne dlhou
ovocnou dochuťou.
0,75 l

Rulandské šedé (Pinot Gris)
výber z hrozna/selection of grape
Mrva & Stanko, suché/dry
Víno žltej farby jemnejšieho odtieňa, s vyváženou ovocnou
vôňou tropického ovocia a zrelých jabĺk, podporenou jemnými
minerálnymi a medovými tónmi. V chuti je šťavnato ovocné, s
presvedčivým ovocným extraktom, príjemnými kyselinami a
vyrovnanou dochuťou.
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25,00 €

0,75 l

Radošínsky klevner

25,00 €

výber z hrozna/selection of grape
Radošina, suché/dry
Základ slávneho, kráľovského Radošinského klevneru tvorí
odroda rulandské šedé, ktorá mu dodáva jemnú korenistoovocnú arómu. Telo vína je extraktívne, plné. V chuti bádame
sladkosť korenistej zrelej hrušky, svieže kyselinky mu dodávajú
pikantnosť a harmóniu zároveň.
0,75 l

25,00 €

Sauvignon Blanc
neskorý zber/late harvest
Pivnica Radošina, suché/dry
Elegantná slamovo žltá farba so zelenkastým nádychom,
aróma zrelého tropického ovocia s decentnými tónmi kvetov.
V chuti dominujú najmä tóny broskýň, doplnené vyváženou
jemnou kyselinkou. Ideálne sa kombinuje s jedlami ľahšieho
typu ako šaláty a dary mora.

0,75 l

Rizling rýnsky

25,00 €

neskorý zber/late harvest
Mrva & Stanko, suché/dry
Víno zelenožltej farby jemnejšieho odtieňa, s príťažlivou vôňou,
najmä lipových kvetov, zrelých jabĺk a agátového medu,
obohatenou o jemnú medovú korenistosť. Chuť vína je
štruktúrovane ovocná, s brilantnými kyselinami a zamatovou
minerálno-ovocnou dochuťou. Doporučujeme k sladkovodným
rybám, k úpravám bravčového mäsa a k husacine.

Ružové vína
Rosé wines
0,75 l

Cabernet Sauvignon rosé

22,00 €

akostné/quality wine
Mrva & Stanko, suché/dry
Víno iskrivo ružovej farby, výrazne ovocnej príťažlivej vône
sladkého ovocia, najmä lesných jahôd a malín. Chuť vína je
šťavnato ovocná s ríbezľovo-žihľavovým lemom, harmonickou
štruktúrou kyselín, celkovou eleganciou a dlhým doznievaním.
0,75 l

Zweigeltrebe Rosé

16,00 €

neskorý zber/late harvest
Pivnica Radošina, polosladké/semisweet
Panenská úroda z mladej výsadby francúzskych klonov viniča.
Pestrá zmes vône kvetu, byliniek a listov čiernej ríbezle je
podporená jemnou kyselinkou a plnou chuťou.

Červené vína
Red wines
0,75 l

23,00 €

Zweigeltrebe
akostné/quality wine

Mrva & Stanko, suché/dry
Tmavšia, rubínovo – červená farba vína s pekným fialkastým
odleskom. Vo vôni vína dominujú lesné jahody doplnené
nádychom spáleného dreva. Chuť vína je pekne vyvážená
s mäkkými a pekne integrovanými tanínmi zakončené dlhou
dochuťou.
0,75 l

19,00 €

Alibernet
neskorý zber/late harvest

Chowaniec & Krajčírovič, suché/dry
Víno je karmínovo – červenej farby, pripomínajúce prezreté
čierne višne. V dlhej a plnej dochuti nájdeme chuť horkej
čokolády, tmavej lesnej bobuľoviny, doplnené príjemným
trieslom. Víno je vhodné k špecialitám z diviny, tmavému mäsu
a kuracím prsiam.
0,75 l

26,00 €

Dunaj
výber z hrozna/selection of grape
Víno Nichta, suché/dry

Dunaj - je novošľachtenec modrého hrozna z kríženia Muškát
Bouchet x Oporto a Svätovavrinecké. Táto odroda je
registrovaná v od roku 1997. Víno je plné, obsažné harmonické
už aj ako mladé, ležaním získava na kvalite. Labužníkov
nadchýna plnosťou a tmavočervenou farbou až s hnedými
odtieňmi, čím sa podobá na južanské moky.
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0,75 l

Radošínsky clevner červený

26,00 €

výber z hrozna/selection of grape
Radošina, suché/dry

Víno je namiešané z Radošínskych odrôd, ktorých
dominantnou zložkou je Pinot Noair. Dodáva vínu jemnú vôňu
červených moruší, kôstkového ovocia a pikantnú korenistú
chuť. Zrenie vína v dubových sudoch mu dodáva jemnu
čokoládovo – vanilkovú dochuť.

0,75 l

26,00 €

Cabernet Sauvignon
výber z hrozna/selection of grape
Mrva & Stanko, suché/dry

Víno tmavej rubínovo-granátovej farby, s pôsobivou ovocnou
vôňou, v ktorej dominujú tóny čiernych ríbezlí obohatené o
vône čierneho lesného ovocia. Chuť vína je presvedčivo
ovocná, s výraznými tónmi cassis a čierneho bobuľového
ovocia, s harmonickou štruktúrou kyselín a tanínov a s ovocne
presvedčivou dochuťou.

Šampanské a sekty
Champagne & Sparkling wines
0,75 l

13,00 €

Hubert de Luxe
biele/white
Hubert, Slovensko, sladké/sweet

Aromatické šumivé víno, biele. Cuvée je zložené z aromatických
odrôd bielych vín Irsai Oliver, Muškát Ottonel a Moravský muškát.
Sú preň charakteristické bohaté perlenie, svieža žltá farba, výrazný
muškátový buket a perzistentná lahodná sladká chuť, ktoré z neho
robia výborný nápoj k dezertom.
0,75 l

Hubert L´Original brut

15,00 €

biele/white
Hubert, Slovensko, suché/dry
Víno charakterizuje neutíchajúce jemné perlenie, jemný biskvitový
buket a decentná chuť. Mimoriadne obľúbený ako „welcome drink“
na recepciách aj ako aperitív. Cuvée je z odrôd Rulandské biele,
Rizling vlašský, Veltlínske zelené.

0,75 l

22,00 €

Prosecco D.O.C.
biele/white
Casa Coller,Taliansko, suché/dry

Luxusné a veľmi elegantné šumivé víno svetlo-slamovej farby s
jemným ale perzistentným perlením. Arómy sú otvorené,
komplexné a harmonické. Ovocnosť citrusov a sviežosť kvetín sa
snúbi s biskvitovými tónmi a vôňou vyzrievania na kvasniciach. Na
podnebí je šťavnaté a osviežujúce, vyrovnané a perzistentné.

Dezertné vína
Desert wines
0,25 l

Tokajské samorodné sladké

13,00 €

Ostrožovič, Slovensko, sladké/sweet
Víno s typickým Tokajským charakterom , tzv. chlebovinkou.
Extraktívne, prírodne sladké, zreje v klasickej Tokajskej pivnici.
Vhodné ku všetkým druhom dezertov.

Niektoré druhy a ročníky vín sú limitované.
Vyhradzujeme si práva na zmenu.
Some wine types and vintages are limited.
We reserve the right to make changes.

“Boh stvoril vodu, ale človek vyrobil
víno...“
Victor Hugo
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