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VÍNA (pohár)
CLASSIC CHARDONNAY 2021
biele, suché

0,15 l

4,00 €

Slnečná farba. Vôňa maslovej sušienky a pečeného ananásu. Hladká chuť s moderovanou kyselinkou
zaujme tónmi tropického ovocia a karamelu.

CLASSIC DEVÍN 2021
biele, polosuché

0,15 l

4,00 €

Krásna zelenkavá farba. Intenzívna vôňa je plná bielych ruží, čerstvého hrozna a stopy agátového
medu. Chuť je svieža s pekným balansom medzi zvyškovým cukrom a kyselinkou. Do popredia sa
dostávajú tóny tropického ovocia a citrusov.

CLASSIC FRANKOVKA MODRÁ ROSÉ 2021
ružové, polosladké

0,15 l

4,00 €

Intenzívna vôňa kôstkového ovocia a jahodovej zaváraniny. Sladšia, krémová chuť s bohatým ovocným
prejavom.

CLASSIC FRANKOVKA MODRÁ 2021
červené, suché

0,15 l

4,00 €

Výrazná, korenistá vôňa s nádychom čiernych ríbezlí a čučoriedok. Pikantná chuť so sladšími tanínmi
a jemnou perličkou.

CLASSIC ALIBERNET 2021
červené, polosladké

Sýta fialovo červená farba. Výrazná ovocná vôňa plná bobuľového ovocia so zaujímavým brusnicovým
štichom a štipkou škorice. Priamočiara chuť so sladším priebehom a jemnými tanínmi. Netradičný
Alibernet ukazujúci potenciál tejto odrody.

0,15 l

4,00 €

VÍNA ŠUMIVÉ (fľaša)
PESTOVATEĽSKÝ SEKT PESECKÁ LEÁNKA
biele, extra dry

fl. 0,75 l

24,90 €

Objavte prvý pestovateľský sekt z Tekovskej vinohradníckej oblasti. Vyrobený je z našej tradičnej
Peseckej leánky, ktorá po sekundárnom kvasení priamo vo fľaši a 9 mesačnom vyzrievaní nadobudla
jedinečný charakter.

SPARKLING PINOT NOIR 2021
ružové, polosladké

Iskrivá svetloružová farba. Jemne perlivý Pinot s vôňou pripomínajúcou zmes dozretých čerešní a
višní. Svieža šťavnatá chuť kopírujúca aromatický prejav vína. Nádherný balans medzi zvyškovým
cukrom a kyselinkami podporený jemnými bublinkami.

fl. 0,75 l

18,90 €

VÍNA BIELE (fľaša)
RIZLING RÝNSKY KRUHY 2020
biele, suché

fl. 0,75 l

19,50 €

Podmanivá vôňa pripomínajúca jablká Golden Delicious, citrónovú trávu a lipový kvet. V chuti pôsobí
termicky a harmonicky so šťavnatou kyselinkou. Záver je dlhý, jemne minerálny.

PESECKÁ LEÁNKA MOČIARNO 2021
biele, suché

fl. 0,75 l

18,50 €

Tradičná odroda tekovských vinohradov. Chvíľu koketná a chvíľu zdržanlivá. Príťažlivo voňavá.
Pripomína letné jabĺčko a rozkvitnutú lúku. V chuti ľahká ako ranná rosa a živá ako letné spomienky.

TRAMÍN ČERVENÝ KRUHY 2021
biele, polosladké

Moderný polosladký Tramín z jasným odrazom vulkanického terroir. Expresívna vôňa plná tropického
ovocia, muškátového orieška a čerstvého agátového medu. Plná chuť s excelentným balansom medzi
prírodným hroznovým cukrom a šťavnatou minerálnou kyselinkou.

fl. 0,75 l

19,50 €

VÍNA RUŽOVÉ A ČERVENÉ (fľaša)
CLASSIC CABERNET SAUVIGNON ROSÉ 2021
ružové, polosuché

fl. 0,75 l

17,90 €

Číry vzhľad s marhuľovo ružovým odtieňom. Intenzívne vo vôni. Čierne ríbezle, kôstkové ovocie
s plamienkom škorice. Hroznová chuť so šťavnatou kyselinkou a grepovým záverom.

DUNAJ KRUHY 2020
červené, suché

fl. 0,75 l

19,50 €

Vo vôni dominuje kôstkové ovocie, čučoriedky s tónmi višní v čokoláde. Bohatá chuť postavená
na ovocí s tónmi sladkého drievka, vanilky a škorice. Mäkké taníny a sladší, termický záver.

NICHTA PINOT NOIR 2015
červené, suché

Tmavo rubínová farba s odleskom pomarančovej kôry. Bohatá a intenzívna vôňa čerešní, sliviek,
čiernych ríbezlí a kakaa. V chuti dominujú primárne tóny kôstkového ovocia s jemnou aciditou a
integrovanými tanínmi. Hladký a svieži záver vína, ktoré je pripravené na pitie.

fl. 0,75 l

21,90 €
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JS Concept s.r.o.
Budatínska 16
85104 Bratislava

prevádzka
Business Hotel Astrum Laus****
P.O.Hviezdoslava 5859/2A, 93401 Levice
Tel.: +421 36 62 99 111
E-mail: recepcia@astrumlaus.sk

Ceny sú uvedené s DPH.
Ročníky vín sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej dostupnosti.
Vínna karta je platná od 1.9.2022
Zákaz predaja alkoholických výrobkov osobám mladším ako 18 rokov!

