
Biele víno

Veltlín zelený   výber z hrozna, suché r.2018                  0,75l  9,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, obec Svätý Jur, vinohrad Kričipol
Víno s jemnou vôňou medových plástov, podfarbené podmanivými 
tónmi kvetov ľalie a jemného muškátu. Chuť vína je jemne ovocná, 
pripomínajúca plody liči a zrelú hrušku, s nežnými kyselinami a chuťou 
obohatenou o vyzývavú mandľovú plnosť.                          
Veltlín zelený   neskorý zber, suché r.2018                    0,75l  13,90€
Víno „Dudo“ Modra
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Vinohradnícka obec Modra, Hon Bolajtna                        
Muller Thurgau  neskorý zber, polosuché r.2018          0,75l  9,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, obec Svätý Jur, vinohrad Graflik
Pri pestovaní redukujeme počet strapcov na koreni. Odmenou je víno
 plné vôní a chutí pripomínajúce rozkvitnutý ovocný sad, zrelé hrozno
 a lesný med.                                                                             
Tramín červený   výber z hrozna, suché r.2017           0,75l   12,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, obec obec Dvory nad Žitavou
Vôňa liči, muškátu a medovo korenistá chuť, vytvárajú charakter
tohto vína.                                                                               
Tramín červený výber z hrozna, polosuché r.2018     0,75l   15,90€
Víno „Dudo“ Modra
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Vinohradnícka obec Modra, Hon Dolný Trávnik                                       
Devín výber z hrozna, polosuché r.2018                          0,75l  16,90€

Víno „Dudo“ Modra
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Vinohradnícka obec Modra, Hon Dolný Trávnik           



Pálava   výber z hrozna, polosuché r.2018                       0,75l  13,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, obec Svätý Jur, vinohrad Hruščovo

Pálava vznikla na Morave krížením Tramínu červeného a Mulleru Thurgau.  
Víno je zlatožltej farby, vône po ružiach s ovocnými tónmi a doplnené 
vôňou vanilky. Víno je plné s nižším obsahom kyselín, vláčne s dlho 
trvajúcou dochuťou. Chuť tropického ovocia a korenisto medových tónov.

Chardonay   neskorý zber, suché, ročník 2017              0,75l  13,90€
Víno „Dudo“ Modra
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, obec Modra, Hon Fertále.

Sauvignon   neskorý zber, suché r.2018                          0,75l  10,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Strekovský rajón, obec Dvory nad Žitavou, vinohrad Viničný vrch
Víno s jemnou odrodovou vôňou žihľavy a zrelých egrešov. V chuti
s tónmi dozrievajúcich bielych ríbezlí, so sviežou kyselinou a jemne 
korenistou ovocnou chuťou.                                                   
Sauvignon   neskorý zber, suché r.2017                           0,75l 13,90€
Víno „Dudo“ Modra
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, 
obec Dvory nad Žitavou, Hon Viničný vrch                                                      
Tvishi  polosladké , ročník 2015                                         0,75l  15,90€
Víno „Schuchmann“ Gruzínsko  

Tvishi je polosladké víno z hrozna Tsolikouri pestované vo vinárskej oblasti 
Racha. Táto odroda dáva tomuto vynikajúcemu ovocnému sladkému 
bielemu vínu jemnú chuť. Slámová žltá farba, s poznámkami jabĺk a 
broskýň je typická pre túto odrodu. Chuť je príjemná s ovocnou sviežosťou 

Mstvane   suché, ročník 2013                                           0,75l  11,90€
Víno „Schuchmann“ Gruzínsko  

Mtsvane je odroda, ktorá je pôvodom z Gruzínska. Mtsvane v preklade 
znamená zelený. Existujú určité dôkazy, ktoré naznačujú, že Mtsvane je 
veľmi stará odroda. 



Tsinandali  suché, ročník 2012                                          0,75l  11,90€
Víno „Schuchmann“ Gruzínsko  

Tsinadali je víno vyrobené z hrozna Rkaciteli a Mtsvane. Svieže víno s 
dobrou štruktúrou, nápadnou vôňou citrusov, bylín, jablk a broskýň, s 
veľmi osviežujúcim záverom. 

Ružové víno

Cabernet Sauvignon  neskorý zber, polosuché r.2017 
Víno „Dudo“ Modra
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, obec Doľany, 
Hon Sexitále nad krížom                                                                  0,75l  13,90€

Červené víno

Dunaj  výber z hrozna, suché r.2015                                0,75l  13,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, obec Vištuk
Dunaj je slovenský kríženec Muscatu Bouchet a Oporta, ktoré boli 
následne krížené so Svätovavrineckým. Dunaj pripomína vína južanského 
typu. Je tmavočervenej farby, plné ovocných tónov, harmonické. Ležaním 
vo fľaši získava na elegancii a vyniká zušľachtenými čokoládovými tónmi.     
Dunaj  výber z hrozna, suché r.2016                                    0,75l  16,90€
Víno „Dudo“ Modra
Malokarpatská vinohradnícka oblasť
Vinohradnícka obec Modra, Hon Horný Trávnik    

Rulandské modré   výber z hrozna, suché r.2015       0,75l  11,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, obec Dvory nad Žitavou
Svetlejšia tehlovo červená farba je typická pre túto odrodu pochádzajúcu z 
Burgundska. Vôňa pripomína drobné lesné ovocie. Na aróme a chuti vína 
sa prejavilo 6 mesačné vyzrievanie vo veľkom dubovom sude. V chuti 
objavíte ovocné tóny pripomínajúce čučoriedky a horkú čokoládu.                
                                                                                                        



Zweigeltrebe   neskorý zber, suché r.2016                    0,75l  11,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Malokarpatská vinohr.oblasť, obec Svätý Jur, vinohrad Setz
Zweigeltrebe vzniklo krížením Svätovavrineckého a Frankovky modrej 
v Rakúsku. Vôňa zrelých višní a šípkového lekváru .Chuť je hlboko 
zamatová, ovocná a sladko korenistná.                                 
Alibernet neskorý zber, suché r.2017                              0,75l  10,90€
Vínne pivnice Svätý Jur „Chowaniec & Krajčirovič“
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, obec Svätý Jur, vinohrad Hruščovo
Víno je karmínovo červenej farby pripomínajúce prezreté čierne višne. V 
dlhej a plnej chuti nájdeme horkú čokoládu, tmavé lesné bobuľoviny, 
doplnené príjemným trieslom.                                             
Cabernet Sauvignon  výber z hrozna, suché r.2016    0,75l 14,90€
Víno „Dudo“ Modra
Južnoslovenská vinohradnícka oblasť, 

obec Dvory nad Žitavou, Hon Viničný vrch    

Kidzmarauli  polosladké, ročník 2017                             0,75l  15,90€
Víno „Schuchmann“ Gruzínsko  

Kindzmarauli je polosladké červené víno s prírodnou sladkosťou. Víno sa 
vyrába z hroznovej odrody Saperavi pestovanej v okrese Kvareli v regióne 
Kakheti. Počas výroby sa obsah cukru vo víne zachováva prirodzeným 
spôsobom. Chuť vína sa vyznačuje mäkkou textúrou, hladkými 
trieslovinami, vysokou kyslosťou a dokonale vyváženou sladkosťou, má 
atraktívne tóny granátového jablka a sliviek, odtiene korenín, kôry a 
sušených sliviek. Aróma vína je plná tónov konzervovaných čerešní a jahôd 
s kvetinovými odtieňmi. 
Sapevari  suché, ročník 2016                                          0,75l  11,90€ 
Víno „Schuchmann“ Gruzínsko  

Mladé víno plné života a ovocia. Víno vyrobené v modernom európskom 
štýle. Vôňa pripomína červené a čierne ovocie s nádychom korenia. Chuť 
vína je jemne kyslá s dobre integrovanými trieslovinami. 


