
  V Í N N A   K A R T A 
R U S O V S K Ý   P E N Z I Ó N 

 

0,75 l Veltlínske zelené, akostné, suché, Vinkova Pezinok  
Plné extraktívne víno južného charakteru pripomínajúce tropické ovocie. Žltozelená farba 
sýtejšieho odtieňa naznačuje kvalitu tohto Veltlínskeho Zeleného. Chuť lahodná, po zelenom 
ovocí a mede, dochuť po lúpaných mandliach a ovocí, podporená sviežimi kyselinkami. 

 

11,90 € 
 
 
0,75 l Chardonnay, akostné, suché, VPS Pavelka Pezinok  

Víno je bledozelenej farby so zelenkavo-žltým odtieňom. V aróme môžete nájsť lahodné tóny 
citrusového ovocia, banánu ale aj manga. Príjemné kyselinky a tóny pripomínajúce limetkové 
ovocie sú v chuti doplnené kvetinovo-ovocnými tónmi. Víno má jemne korenistú dochuť. 

 

11,90 € 
 
 
0,75 l Rizling Vlašský, akostné, suché, VPS Pavelka Pezinok  

Vo víne môžeme spozorovať zlatistý tón so zelenkavým odleskom. Kvetinovo ovocná aróma 
je elegantná, harmonická a lahodná. Pri degustácii môžeme bádať prezreté žlté ovocie, 
medovosť a tóny tropického ovocia. Svieža korenistá chuť vína takto kopíruje aromatické 
vnemy, pri-čom je elegantná, plná a dlhá zároveň. 

 

11,90 € 
 
 
0,75 l Rulandské šedé, akostné, suché, Pivnica Tibava  

Exkluzívne víno vyrobené z kvalitného hrozna dopestovaného vo vlastných viniciach na úpätí 
pohoria Vihorlat. Víno decentnej zlato-žltej farby s príznačnou vôňou sušených hrozienok 
a dlhou dochuťou kandizovaného ovocia. 

 

11,90 € 
 
 
0,75 l Müller Thurgau, akostné, suché, Chowaniec & Krajčírovič  

Svätojurský Müller Thurgau je najlepší na Slovensku. Pri pestovaní redukujeme počet strapcov 
na koreni. Odmenou je víno plné vôní a chutí pripomínajúce rozkvitnutý sad, zrelé hrozno 
a lesný med. Odporúčame k bravčovému mäsu, hydine, syrom, zelenine a ľahkým dezertom. 

 

11,90 € 



 
 
 
0,75 l Frankovka modrá, akostné, suché, Vinkova Pezinok  

Typicky červená farba frankovky s fialovým nádychom zaujme hneď na začiatku. Jemná 
korenistá vôňa čokolády a vanilky je doplnená o tóny škorice a praženej kávy. Chuť je plná, 
pikantná, harmonická a mäkká zároveň, s jemným kyselkavým záverom. Celkový dojem 
predurčuje toto vínko k okamžitej konzumácii. 

 

11,90 € 
 
 
0,75 l Cabernet Sauvignon – ROSÉ, akostné, suché, VPS Pavelka Pezinok  

Víno, ktoré Vás očarí jasno-ružovou farbou, s pestrou paletou vôní lesného ovocia, jahôd 
a malín. Chuť je plná, komplexná, pôsobí však veľmi sviežo a šťavnato. V tomto víne sa snúbi 
harmónia plnosti, ovocnosti a ľahkosti, ktorá Vás osvieži najmä počas teplých letných 
mesiacov. 

 

11,90 € 
 
 
0,75 l Cabernet Sauvignon, akostné, suché, Chowaniec & Krajčírovič  

Víno má podmanivú vôňu lesného drobného ovocia. V chuti vystupuje štruktúra vlastných 
trieslovín a chuť po čiernom ríbezlí. Je dlhá, s výraznou a komplexnou dochuťou. Odporúčame 
k pečenej kačke, ku korenistým úpravám diviny, syrom so zelenou plesňou, grilovaným 
steakom. 

 

11,90 € 
 
 
0,75 l Cabernet Merlot, akostné, suché, Chowaniec & Krajčírovič  

Toto barique víno vzniklo zmiešaním Cabernet sauvignon a Merlot. Dozrievalo 12 mesiacov 
v barique sudoch. Víno intenzívnej farby, harmonické, s vôňou po zadymenom kôstkovom 
ovocí. Plná, mäkká chuť pripomína južné typy červených vín. Odporúča sa k talianskej kuchyni, 
hovädziemu gulášu a steakom 

 

21,90 € 


