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DESTILÁTY
SPIRITS
Finlandia vodka 55 Kč

Zacapa ron centenario 23a 139 Kč

Metaxa 7* 85 Kč

Ruski standard 59 Kč

Diplomatico reserva exclusiva 139 Kč

Tequilla silver 69 Kč

Gordon´s gin 55 Kč

Tullamore Dew 69 Kč

Fernet Stock 45 Kč

Hendrick´s gin 85 Kč

Jameson Irish whiskey 69 Kč

Becherovka 45 Kč

Havana 4 aňos white rum 75 Kč

Baileys Irish cream 69 Kč

Jägermeister 59 Kč

Božkov Republica Exclusive rum 59 Kč

Jack Daniel´s 79 Kč

Slivovice (dle nabídky) 75 Kč

Pampero aniversario rum 79 Kč

Jack Daniel´s Honey 79 Kč

Pircher Williams 110 Kč

4 cl

GRAPPA

Chardonnay 129 Kč

Riserva Il Bacio dele muse 80 Kč

Gewürztraminer 129 Kč

MARZADRO LE GIARE

MARCATI

4 cl

ROZLÉVANÁ VÍNA
WINE BY THE GLASS

SEKTY
SPARKLING WINES

Vista house vine - Chardonnay DOC 147 Kč49 Kč

Vista house wine - Merlot IGT - Veneto 147 Kč49 Kč

Vista house vine - Pinot Grigio DOC 155 Kč51 Kč

Primitivo I Muri IGT / Vigneti del Salento 267 Kč89 Kč

Bohemia sekt demi / brut 295 Kč

Ribolla Gialla / Puiatti 315 Kč105 Kč

BÍLÁ VÍNA / WHITE WINES

ČERVENÁ VÍNA / RED WINES

  0,5 l

  0,75 l

  0,5 l

0,15 l

0,1 l

0,15 l

Prosecco DOC frizzante / Tenuta Santa Anna 350 Kč58 Kč
Jemně perlivé Prosecco s decentně hroznově nasládlou chutí
a příjemnou kyselinkou. Aroma vína připomíná zelená jablka, broskve 
a zralé meruňky. V chuti je svěží s jemnou nasládlostí a delikátní 
harmonickou kyselinkou.

Prosecco DOC Treviso extra dry / Vlla Miazzi 499 Kč
Bílé víno z odrůdy Prosecco s jemnou perzistentní perlivostí
a bohatou éterickou vůní s tóny typických broskví a meruněk 
a čerstvého ovoce. Barva platiny s odlesky bílého zlata. 
Velmi jemné s decentní hladkou perličkou.

Prosseco DOCG extra brut ASOLO / Astoria 565 Kč
Toto jedinečné Prosecco pochází z kopců zóny Asolo. Jedná se 
o víno v kategorii extra brut, tedy velmi suché, které vyniká brilantní 
svěžestí. Aroma je lehce minerální s tóny bílého ovoce a jablek. 
V chuti je pak čerstvé s jemnou perličkou a pikantní kyselinkou, 
která vybízí k dalšímu napití. Je elegantní, ovocné a suché.

BÍLÁ VÍNA
WHITE WINES

ČERVENÁ VÍNA
RED WINES

  0,75 l

  0,75 l

Ribolla Gialla /Puiatti 2017 490 Kč
Víno z oblasti Friuli, severovýchod Itálie, téměř na hranicích 
se Slovinskem, vinice jsou v kopcích předhůří oblasti Isonso, Ribolla 
je symbolem místního vinařství, je základem tohoto vína, čisté, 
šumivé a aromatické bylinky s kyselou kyselinou, minerální charakter.

Primitivo I Muri IGT / Vigneti del Salento 2016 390 Kč
Elegantní červené víno s bohatým ovocným aroma po černých 
lesních plodech a kompotovaném ovoci. Na chuti příjemně hřejivé 
s jemně nasládlou tříslovinou.
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DORNFELDER - POZDNÍ SBĚR / SUCHÉ 440 Kč
 Barva vína je tmavě granátová, hustá a sytá. Ve vůni najdeme 
višně v čokoládě, koření a jemnou kávu. V chuti je středně plné, 
svěží s jemnými tříslovinami. Zrálo ve starších dubových sudech.

RULANDSKÉ MODRÉ 863 VELEHRAD 
POZDNÍ SBĚR / SUCHÉ

890 Kč

Bohaté aroma zrcadlí lesní jahody, černé zralé třešně a sladké  
koření. Chuť se krásně rozvíjí do přepuštěného másla, karamelu 
a pečeného koláče s borůvkami. Barikový sud se lehce 
připomene nádechem vanilkového lusku. Doporučená teplota 
servírování 14-18°C.

MORÁVSKÁ 
ROZLÉVANÁ VÍNA
MORAVIAN WINE 
BY THE GLASS
Rulandské Šedé - Suché | Bílé 147 Kč49 Kč

Zweigeltrebe/Svatovavřinecké 
- Polosuché | Růžové

147 Kč49 Kč

Rulandské Modré/Dornfelder 
- Suché | Červené 

147 Kč49 Kč

  0,5 l0,15 l

MORAVSKÁ BÍLÁ VÍNA
MORAVIAN WHITE WINES

MORAVSKÁ 
ČERVENÁ VÍNA
MORAVIAN RED WINES

PERLIVÁ VÍNA
FRIZZANTE / CHAMPAGNE 

  0,75 l
RYZLINK RÝNSKÝ - KABINET / SUCHÉ 350 Kč
Krásné odrůdové víno s vůní lipového květu, vyváženým 
zbytkovým cukrem a pikantní kyselinkou, která drží víno dlouho 
„živé“ a podporuje odrůdovou svěžest.

RYZLINK RÝNSKÝ -  SUCHÉ 350 Kč
 Jemná, odrůdově typická květnatá vůně po lipovém květu 
a dlouhá pikantní kyselinka, je zárukou svěžesti, kterou jistě 
oceníme v letním období. V chuti se příjemně prolínají ovocné 
tóny jablečného pyré a minerály. Svěží charakter vína s delší 
perzistencí, ocení nejen znalci vína. Pro Frizzante jsme vybrali 
odrůdy, které svým charakterem v souladu s jemným perlením 
nabídnou jedinečný chuťový zážitek. Obsahuje oxid siřičitý.

PROSECCO - SUCHÉ 490 Kč
 Odrůda se stejným názvem jako je typický Italský ovčí sýr. 
Stará odrůda Pecorino upadala k zapomnění nebýt několika 
místních vinařů. Dnes již nabrala statut DOC a DOCG. Jiskrná, 
žlutá barva a vyšší viskozita naznačuje vyzrálost hroznů. 
Ovocné aroma svěžího, exotického ovoce. Středně dlouhá 
medově - smetanová chuť. Plný styl bude příjemně doprovázet 
těstoviny s výraznějšími tvrdými sýry, houbové lasagne, ale i 
klasické mořské plody a ryby.

CREMANT - SUCHÉ 890 Kč
 Exkluzivní sekt Crémant „VÍNO HRUŠKA“ vyrobený a 
nalahvovaný výhradně pro společnost Víno Hruška přímo v 
zemi svého původu - Francii, oblast Alsasko, vinařství 
Mochel Lorentz.

Champagne Devaux - Cuvée Brut 1950 Kč
 Kombinace elegantního Chardonnay s Rulandským modrým 
zaručuje svěžest, aroma kandované pomerančové kůry s tóny 
koření, kávy a vanilky a dlouhou dochuť. Delikátní Champagne, 
které Vám ukáže krásu tohoto jedinečného cuvée.

 CUVÉE THOMAS - POZDNÍ SBĚR / SUCHÉ 650 Kč
 Cuvée Thomas patří mezi prémiové vína našeho rodinného 
vinařství. Bohaté na tělnaté Rulandské bílé dodává vínu plnou 
chuť a jemné ovocné aroma. Elegantní až citrusově-minerální 
Ryzlink rýnský dodává pikantnost, svěžest a zdůrazňuje 
jedinečnost tohoto Cuvée.

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 
ODRŮDOVÉ / POLOSUCHÉ

340 Kč

 Vůně lučního kvítí, ovoce až sušených meruněk. Chuť je plná, 
extraktivní s příjemnou svěží kyselinou, která je typická pro 
Slováckou podoblast.

RULANDSKÉ MODRÉ 
VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ

395 Kč

 Víno má intenzivní rubínovou barvu, ve vůni tmavé ovoce, 
podhoubí s notami sladkého dřeva a eukalyptu. V chuti je 
středně plné, svěží s jemnými tříslovinkami. Vhodné k archivaci.

CUVÉE TRAMÍN/RYZLINK
POZDNÍ SBĚR / POLOSLADKÉ 

395 Kč

 Světle žlutá barva a vyšší viskozita s dominantním Tramínem 
určuje směr a styl tohoto vína. Středně intenzivní kořenitá vůně, 
připomínající zralé hrušky, žlutá jablka a květy planých růží s 
jemným náznakem sladkého koření a bylinek.

CHARDONNAY 
VÝBĚR Z HROZNŮ / SUCHÉ

495 Kč

 Chardonnay z podhůří Bílých Karpat je ovlivněno regionálním 
Terroir a nabízí jemnou ovocnou vůni žlutého ovoce, ananasu 
až akátového medu. Dokonalý poměr cukrů a kyselin staví 
víno do příjemné harmonie a zcela určitě osloví dámy i pány. 
Doporučujeme podávat vychlazené na 10-11°C.

CUVÉE NIKOL
POZDNÍ SBĚR / POLOSLADKÉ 

650 Kč

 Cuvée Nikol patří mezi prémiová vína našeho rodinného 
vinařství. Vznešený výběrový Děvín podává vínu krásné ovocné 
a kořeněné aroma s příjemným zbytkem cukru. Elegantní 
Ryzlink rýnský dodává pikantnost, mineralitu a zdůrazňuje 
jedinečnost tohoto Cuvée.
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Monteabellon
RIBERA DEL DUERO 14 měs. na bariku

890 Kč

Tmavě rubínová až purpurová barva s vysokou viskozitou jsou 
prvky vyšší zralosti hroznů. Tempranillo (100%) zrálo 14 měsíců 
v dubovém sudu v poměru 70% francouzský a 30% americký. 
Vůně je středně intenzivní s nádechem peckovin, šípkové 
marmelády. Chuť evokuje sladké koření,  hořkou čokoládu, 
která má dlouhý závěr. Plné víno s dlouhou perzistencí. Víno 
doporučujeme otevřít před konzumací minimálně 6 hodin 
nebo dekantovat. Víno vhodně doplní steakové závitky v 
parmazánové omáčce, grilovaná tmavá masa s bylinkami, 
měkké zrající sýry s delikátním mandlovým vinným želé 
Víno Hruška.

ZAHRANIČNÍ VÍNA
FOREIGN WINES
FRANCIE
FRANCE

ITÁLIE
ITALY

NĚMECKO
GERMANY

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA 
SOUTH AFRICAŠPANĚLSKO

SPAIN

Pinot Gris -  A.O.C. 720 Kč
Víno zlatavé barvy je plné, hebké až extraktivní s jemnými 
tóny  pomeranče, hrušky až medu, ale dominantou jsou 
rozkvetlé růže a čajové pečivo. Víno vyhledávané labužníky 
pro jeho jedinečnou noblesu. Víno se bude zcela jistě dobrým 
společníkem jak na banketech, tak i při romantickém večírku 
u svíčky. V gastronomii je ideální ke grilované drůbeži, 
asijské kuchyni.

Ripasso della Valpolicella 950 Kč
 Jedná se o prestižní červené víno s hlubokou granátovou barvou, 
vyrobené z hroznů sklizených v kopcovité oblasti Sant´Ambrogio di 
Valpolicella. Aroma švestek a višní vyčnívá z komplexního buketu, 
následuje dokonalá harmonie plného robustního těla s dlouhou 
ovocnou persistencí. Pro výrobu tohoto jedinečného stylu vína 
byly použity odrůdy Corvina a Rondinella. Toto víno doporučujeme 
k červenému masu, zvěřině, pečeným a dušeným masům. 
Servírujeme při 14°-18°C.

Riesling „Säurearm“ Qualitätswein - Mosel 650 Kč
 Zlatožlutá barva a příjemná aromatika, evokující herbální tóny, 
kdoule a sušené meruňky. Jemná a dlouhá kyselinka předurčuje 
víno k ležení na láhvi i několik let. Limitovaná výnosnost 6000 l/
ha je zárukou kvalitních hroznů, které jsou sbírané ručně. Středně 
plné víno s příjemným závěrem. Doporučujeme k rybám, k uzenému 
pstruhu se zeleninovým salátem, k tvrdým sýrům, ale také jako 
aperitiv.

Latitude Platinum 950 Kč
Latitude v překladu znamená „zeměpisná šířka“. Kombinace 
dokonalé polohy vinic, tvrdé práce a  oddanosti vinařství vytvořila 
jedinečné cuvée z odrůd Cabernet Sauvignon, Pinotage a Shiraz. 
Víno má aroma lesních plodů, tabáku a hořké čokolády. Podává 
se při teplotě 15-18°C a nejlépe vynikne podávané ke steakům na 
pepřové omáčce anebo ravioli s rajčaty a parmezánem.

Millantu -  Premium red wine 1160 Kč
Purpurová barva a silná viskozita je důsledkem vyzrálosti hroznů, 
redukované výnosnosti, řízeného kvašení a zrání v nových sudech. 
Nádherné aroma švestek a lékořice se prolíná i do chuti, která je  
ještě doplněna hořko-čokoládovým vjemem a sladkými taniny. Toto 
víno bylo vyrobeno ze speciálně vybraných hroznů za osobního 
dozoru mistra vinaře. Robustní Merlot – Gran Reserva příjemně 
doplní zvěřinové menu, královské T-bone steaky, a vyjímečně se 
snoubí s bizoním masem.

Riesling 2012 „LÖWENBAUM“ Spätlese - Mosel 880 Kč
Slámově zlatá barva. Vůně nabízí tóny broskví, rynglí a hrozinek. 
Odrůdově charakteristická chuť je podpořena pikantní kyselinou a 
tóny máslových sušenek a akátového medu. Stáří vinic je 38 let a  
výnosnost pouze 4500l/ha. Dostupnost svahu dovoluje pouze ruční 
sběr. Středně plné víno s vyšším obsahem minerálů tvoří prémiovou 
řadu vinařství Rueff-Röchling, zvanou Löwenbaum (Lví strom). Víno 
se příjemně snoubí s králíkem na zelenině, smetanovým rizotem s 
parmazánem a pečenou krůtou s cibulkovou omáčkou.

Barolo DOCG 1650 Kč
Barolo je nejznámějším vínem v oblasti Piemonte, v severní Itálii. 
Nejvyšší apelace kvality a garance nejlepšího regionu/terroir 
potvrzuje status kategorie DOCG. Hluboká purpurová barva a silná 
fluidita zrcadlí velké víno. Aroma evokuje tóny višní v čokoládě, 
sušené švestky až kandované  fíky. Dominující chuť ihned 
prozradí sílu peckového ovoce, se kterým je svázaná vyšší třísla a 
hořkomandlová chuť. Tyto taniny předurčují víno k dlouhému ležení. 
Krásné víno pro výjimečné příležitosti. Tento styl vína ocení skuteční 
znalci, kteří vědí, že starý kontinent nabízí jedinečná vína, která patří 
mezi Top vína z celého světa. Doporučujeme dekantovat.

Amarone della Valpolicella Barricato 2130 Kč
 Vysoce ceněné víno vyráběné z nejlepších hroznů z oblasti 
Valpolicella. Opojná příchuť třešní a lékořice dělá toto víno králem 
zvěřinových omáček. Je také výborným doplňkem k zralým sýrům 
a kořeněným jídlům, hodí se k výrazné úpravě hovězího masa, 
bizoním steakům, uruguayské roštěné apod.

Gewurztraminer -  Grand Cru 950 Kč
 Plné, elegantní, aromatické víno s medově kořenitou 
dezertností, s tóny čajové růže, rozkvetlé louky, červeného 
grapefruitu. Apelace Grand Cru ještě nabízí tropické ovoce, 
zejména tóny manga a jemný nádech přítomnosti ušlechtilé 
plísně Botrytis Cinerea. Vše dokončí přírodní zbytkový cukr ve 
víně, který umocní veškeré požitky. Víno je velmi vhodné jako 
digestiv, na závěr bohatého menu, k dezertům a v kombinaci se 
sýry s modrou plísní se víno promění v gurmánský zážitek.

Pouilly-Fuissé Aux Chailloux 1050 Kč
 Zlatistá barva naznačuje vyzrálost hroznů a zrání vína v nových 
sudech. Opojná vůně i chuť je plná zralého tropického ovoce, 
např. banánů s určitou dávkou vanilky a medových plástů. 
Jemné zrání v nových sudech umocní vůni i chuť této ovocné, 
plné odrůdě.

Chateauneuf-du-Pape 1550 Kč
Červeno-černá barva, opojná vůně a hřejivá kořenitá chuť jsou 
typické znaky vín z těch nejlepších koutů světa. Ve víně je 
značné množství vůní a chutí, které se rozvíjí ve sklenici až po 
několika minutách či hodinách, proto nelze toto víno přesně 
charakterizovat, jelikož jeho spontánní provzdušnění uvolňuje 
v danou chvíli určité aróma. Obecně víno nabízí sladké ovocné 
tóny po zralých švestkách, sušených fících, až po čokoládové, 
tabákové, lékořicové a pepřové chutě. Cuveé Chateauneuf-
du-Pape je směsí odrůd Grenache 70%, Cinsault 10%, Syrah 
10% a  Mourvedre 10%. Výnosnost hroznů na hektar je 35 hl a 
stáří vinice je 70 let. Víno zrálo 12 měsíců v dřevěných sudech. 
Robustní chuť tohoto Cuveé je ideální k tmavým masům, 
jehněčímu, bizonímu masu a výrazným úpravám hovězích 
specialit. Víno tohoto charakteru je tak plné, že i gurmáni 
kvalitních doutníků si mohou dopřát kombinaci těchto chutí se 
svým doutnajícím přítelem.
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+420 608 000 644

info@restauracevista.cz

Na výslunní 362, 29306 Bradlec

Po
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11:00 – 22:00
11:00 – 22:00
11:00 – 22:00
11:00 – 22:00
11:00 – 23:00
11:00 – 23:00
11:00 – 20:00

K+B PRODUKCE CATERING s.r.o.

IČO: 05359694

DIČ: CZ05359694

Martin Bušanský

+420 603 566 855

m.busansky@restauracevista.cz

Eliška Fidrichová

+420 774 583 461

e.fidrichova@restauracevista.cz

RESTAURACE
RESTAURANT

OTEVÍRACÍ DOBA
OPENING HOURS

OBCHODNÍ ÚDAJE 
BUSINESS INFO

ODPOVĚDNÁ OSOBA 
RESPONSIBLE PERSON

PRODUKCE
PRODUCTION


