
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

V í n n a   k a r t a  
 

 

Spýtaj sa hostinského na jeho víno, bude to určite to najlepšie. 

Francúzske príslovie 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                    Zemianska kúria 
 
 



 

 

Biele vína / White wines 
Slovenské   /  Slovak 

 

Veltlínske zelené, akostné odrodové/quality wine 0,75 l     13,00 € 
Repa Winery, suché/dry, 
Malokarpatská  vinohradnícka oblasť, Šenkvice  
Víno je príjemne aromatické s intenzívnou ovocnou až jemne korenistou vôňou, ktorá je doplnená aj o 
minerálny charakter. Chuť je svieža a šťavnatá s pevnými kyselinami a typickým horko-mandľovým 
záverom. Víno priam predurčené na každodenné pitie 
 
Rizling Cuvée, akostné odrodové/quality wine 0,75 l     15,00 € 
Repa Winery, suché/dry 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice 
Veľmi príjemné a harmonické víno, kde "vlašák" dáva vínu sviežosť a "ryňák" plnosť a pikantnosť. 
Svieža, kvetnatá aróma lipového kvetu ovocný tón po citrusovom ovocí, sa nesú od začiatku vône. Po 
dlhšom zrení vo fľaši víno ponúka aj minerálny prejav, ktorý je typický pre malokarpatské vína, kde 
ucítite až jemne slanú dochuť. Chuť je svieža a pikantne korenistá. 
 
 
Rulandské šedé/Pinot Gris, akostné odrodové/quality wine 0,75 l     12,00 € 
Zámok Pezinok, suché/dry,  
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok 
Bohaté harmonické víno, s arómou pripomínajúcou pomarančovú kôru, v chuti vyváženou kyselinkou a 
dotykmi hrušky. 
 
Muller Thurgau, akostné odrodové/quality wine 0,75 l     12,00 € 
Zápražný, suché/dry,  
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Vinosady 
Víno má jemnú vôňu pripomínajúcu plný košík ovocia. Chuť je ľahká, svieža, jemne sladkastá a 
pripomína tropické ovocie so stopami medu. 
 
Devín, akostné odrodové/quality wine 0,75 l     16,00 € 
Karpatská perla, suché/dry,  
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice 
Víno je iskrivo žltej farby so zeleným okrajom. Novošľachtenej aromatickej odrode Devín svedčí 
sprašovité podložie vo vinohrade Suchý vrch. Vábivá vôňa bielych ruží sa prelína s príťažlivo vyváženou 
ovocnou a medovou chuťou. Odroda patrí medzi slovenské novošľachtence a vznikla krížením odrôd 
Tramín červený x Veltlínske červeno-biele. 
 
Noria, neskorý zber/late harvest 0,75 l     19,00 € 
Chateau Rúbaň, polosuché/semidry,  
Južnoslovenská  vinohradnícka oblasť, Rúbaň 
Výrazná odrodová vôňa je plná lúčnych kvetov, čerstvého citrusového ovocia a vinohradníckych 
broskýň. Chuť je dlhá, bohatá na ovocné kyseliny, ktoré sú v rovnováhe so zvyškovým cukrom. Dochuť v 
spojení s alkoholom a zvyškovým cukrom zanecháva v ústach svieži pocit plný ovocia. Odroda patrí 
medzi slovenské novošľachtence a vznikla krížením odrôd Rizling rýnsky x Semillon.  
 
Tramín červený, výber z hrozna/selection of grapes 0,75 l     17,00 € 
Pavelka a syn, polosuché/semidry, 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Svätý Jur 
Krásne extraktívne, aromatické víno s vôňou lúčnych kvetov, korenia a medu o lahodnou, korenistou 
chuťou. 
 



 

Pálava, výber z hrozna/selection of grapes 0,75 l     17,00 € 
Pavelka a syn, polosuché/semidry, 
Malokarpatská  vinohradnícka oblasť, Pezinok  
Odroda vznikla krížením odrôd Tramín červený a Muller Thurgau. Víno sa vyznačuje sýto žltou farbou, 
vôňa je jemne korenistá až muškátová. V chuti cítiť korenie, vanilku a medové plásty. 
 
Pesecka Leánka, akostné odrodové/quality wine 0,75 l     12,00 € 
Chowaniec  & Krajčírovič, polosladké/semisweet,   
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov 
Táto odroda bola vyšľachtená na začiatku 20.storočia v Rumunsku. Pesecká leánka je jeho slovenským 
ekvivalentom. Víno má jemnú kvetinovo ovocnú vôňu. Aróma sa prenáša aj do chuti. Svieže, jemné, 
sladkasté víno s ovocnými tónmi pripomínajúcimi marhule. 

 

Zahraničné biele vína/  International white wines 
 
Pinot Grigio D.O.C.  0,75 l     15,00 € 
Giovanni Barazza, suché/dry,  
Veneto, Taliansko/Italy 
Slamovo-žltá farba. Vôňa je výrazná a plná kvetov, zrelého ovocia a chlebovej kôrky. Chuť je 
harmonická, veľmi hladká a príjemná, so stopou pomarančovej kôry.  
 
Riesling Urban 0,75 l     17,00 € 
Weingut St. Urbans-hof , polosuché/semidry,  
Mosel, Nemecko/Germany 
Svetlá, slamovo-žltá farba. Intenzívna a bohatá vôňa zrelej marhule, jablka a exotických citrusov. Chuť 
je jemne sladká, plná záhradného ovocia a medu, v závere sa objavia ľahké minerálne tóny. 
 
Sauvignon Blanc Privat Bin 0,75 l     20,00 € 
Villa Maria, suché/dry,   
Marlborough, Nový Zéland/New Zealand 
Iskrivá, žltozelená farba. Vôňa je svieža, aromatická. Odhaľuje kvet bazy a grepovú dužinu. Suchá a 
expresívna chuť je svieža, zaguľatená. Pripomína broskyňu a čierne ríbezle. Záver je dlhý a minerálny. 

 
Prírodne sladké vína/ Natural sweet wines 

 

Devín, hrozienkový výber/raisin selection 0,5 l     20,00 € 
Karpatská perla, sladké/sweet 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice 
Víno zlatožltej farby, ktorého vôňa pripomína púpavový med, sušené tropické ovocie a ušľachtilú 
botrytídu. Plná a bohatá ovocná chuť... Zrenie v sude doplnilo chuťový vnem o eleganciu. Prírodný 
zvyškový cukor spolu s harmonickou kyselinou tvoria delikátne dezertné víno. 

 
Ružové víno/ Rosé wine 

      
   Svätovavrinecké rosé, akostné odrodové/quality wine 0,75 l      14,00 € 

Repa Winery, suché/dry 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice 
Jemná, lososovo - ružová farba, opojná vôňa malín a červeného drobného ovocia sú charakteristickým 
prejavom nášho Vavrinca. V chuti dominuje krémovo smotanový prejav s príjemne vybalansovanou 
kyselinou a zvyškovým cukrom. Chuť je pikantná a svieža s dostatočne dlhým záverom v chuti.     



 

Červené vína / Red wines 
Slovenské   /  Slovak 

 
Pinot Noir/Rulandské modré,  výber z hrozna/selection of grapes 0,75 l     17,00 € 
Pavelka a syn, suché/dry,  
Malokarpatská  vinohradnícka oblasť, Pezinok  
Tradičná odroda malokarpatskej oblasti dopestovaná na úpätí Malých Karpát. Má rubínovú farbu s 
tehlovým odtieňom. Vôňa je plná ovocia, najmä sušených sliviek, višní v horkej čokoláde a lesných 
jahôd. Chuť kopíruje vôňu v sprievode jemných vyzretých tanínov s dlhou ovocnou dochuťou. Toto víno 
poteší aj náročnejšieho gurmána. 
 
Svätovavrinecké, akostné odrodové/quality wine 0,75 l     14,00 €  
Skovajsa, suché/dry 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Pezinok 
Obľúbené lahodné a harmonické víno s príjemným buketom a chuťou po čiernom korení. Vyzrievaním 
získava na plnosti a nádhernej červenej farbe. 
 
Frankovka modrá, výber z hrozna/selection of grapes 0,75 l     12,00 € 
Chowaniec  & Krajčírovič, suché/dry,  
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Svätý Jur  
Vôňa pripomína drobné lesné ovocie. V chuti objavíte ovocné tóny pripomínajúce čučoriedky, horkú 
čokoládu a sušené slivky. Primeraný obsah tanínu a svieže kyselinky tvoria harmóniu tohto vína. 
 
Dunaj, výber z hrozna/selection of grapes 0,75 l     20,00 € 
Pavelka a syn, suché/dry,  
Malokarpatská  vinohradnícka oblasť, Pezinok  
Toto víno je slovenský novošľachtenec odrôd Muskat Buouchet x Oporto x Svätovavrinecké, víno má 
tmavočervenú farbu s výraznou ovocnou vôňou po prezretých čerešniach a horkej čokolády. Chuť vína 
je plná, harmonická, ovocne šťavnatá, s tónmi červeného bobuľového ovocia, umocnená sladkým 
drievkom. 
 
Merlot, akostné odrodové/quality wine 0,75 l      20,00 € 
Repa Winery, suché/dry 
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Šenkvice 
Intenzívna ovocná vôňa drobného čierneho bobuľového ovocia, ostružín sú doplnené aj o vnem 
sladkého drievka a čokolády. Farba je rubínovo červená s granátovým odleskom. Chuť je pikantná, 
šťavnatá a korenistá s veľmi pevnými tanínmi a trieslovinou. 
 
Cabernet Sauvignon Fusion, akostné odrodové/quality wine 0,75 l     16,00 € 
Víno Nichta, suché/dry,  
Nitrianska vinohradnícka oblasť, Čajkov 
Víno intenzívnej červenofialovej farby. V širokej vôni sa prelínajú tóny zrelých čiernych ríbezlí a černíc. 
Jedinečnú a bohatú chuť lekváru z plodov lesného ovocia dotvára excelentný tanín. 
 
Alibernet , neskorý zber/late harvest 0,75 l     12,00 € 
Chowaniec  & Krajčírovič, suché/dry,  
Malokarpatská vinohradnícka oblasť, Svätý Jur  
Hustý tmavo-červený až tmavo-fialový odtieň pripomína farbu sušenej slivky a čiernej olivy. Vo veľmi 
intenzívnej a prenikavej vôni nájdeme tóny čiernej ríbezle, černice (casis) a drobné bobuľové ovocie.  
Robustná a rafinovaná chuť je obohatená dobre štruktúrovanými tanínmi. Odroda bola vyšľachtená na 
Ukrajine z odrôd Alicante Bouschet x Cabernet Sauvignon. 

 

 



 

 

Zahraničné červené vína /  International red wine 
 
Merlot  Pionéro  0,75 l     16,00 € 
Viňa Morandé, suché/dry,  
Central Valley, Čile/Chile 
Nádherné tóny šťavnatého ovocia nájdeme v chuti aj vôni tohto komplexného vína. Čierne ríbezle a 
černice s ľahkým nádychom korenia tvoria základ tohto skvelého červeného vína. 
 
Primitivo  0,75 l     17,00 € 
Danese,  suché/dry 
Puglia, Taliansko/Italy 
Intenzívny rubínovo červený vzhľad. Vôňa bobuľového ovocia, ktorú dopĺňa sušená slivka a orientálne 
korenie. Hutná, zároveň aj dostatočne svieža chuť s plným telom a dobrou štruktúrou. Pripomína 
čučoriedky v horkej čokoláde. Dochuť je dlhá, tanínová s lieskovo orieškovým záverom. 
 
Malbec Reserva 0,75 l     20,00 € 
Las Moras, suché/dry,  
San Juan, Argentína/Argentina 
Rubínovo červená farba s vysokým leskom a výraznou "slzou". Vôňa pripomína slivkový lekvár s 
dotykom vanilkového lusku a mäty. V robustnej chuti dominuje sladší tanín. Dobrú aciditu podporuje 
dlhý, korenistý záver. 
 
 

Šumivé vína / Sparkling wines 
 
Prosecco Frizzante 0,75 l     10,00 € 
Montelvini, suché/dry 
Veneto, Taliansko/Italy 
Svetlá, slamovo-žltá farba. Vôňa je jemná a harmonická, ponúka tóny jabĺk, bieleho melónu a citrusov. 
Chuť je svieža a šťavnatá, biely grep, citrón, jemný krémový vnem. Krásna, dlhotrvajúca dochuť. 
 
Prosecco Extra Dry D.O.C. 0,75 l     14,00 € 
Giovanni Barazza, suché/dry 
Veneto, Taliansko/Italy 
Šumivé víno iskrivej svetlej slamovožltej farby s veľmi pekným perlením. Vôňa je živá, osviežujúca po 
zelených jablkách, grapefruitu a citrusových plodov. Chuť je typická, ľahká, ovocno-jablčná s hravou 
kyselinkou zakončenou dlhou perzistentnou dochuťou. 
 
Champagne Brut Cordon Bleu 0,75 l     69,00 € 
de Venoge,  suché/brut 
Reims, Francúzsko/France 
Ľahká, svieža svetlozlatá farba s okúzľujúcou, ale zároveň nevtieravou ovocno-kvetinovou arómou 
citrusu a sušenej kytice lúčnych kvetov. Chuť vína je svieža, jemná, perlenie stredne intenzívne a dlhé. 
Príjemný toasting a stredne dlhá dochuť. Veľmi solídne víno komerčného charakteru, ktoré je vhodné 
na výnimočné chvíle. 
  

 
 

Ponuku vín garantujeme do vyčerpania zásob. 
 Reštaurácia Zemianska kúria si vyhradzuje všetky práva na prípadnú úpravu prívlastkov. 

Ceny sú stanovené dohodou a sú vrátane 20 % DPH. 
                                                 



 

Niečo pre zvedavých a tých čo sa chcú niečo dozvedieť. 

Pokiaľ patríte k milovníkom dobrého vína, ktorí miernymi dúškami osviežujú svoje telo a dušu, iste sa 

tiež snažíte preniknúť do krásneho sveta vína. Nemusíte však byť priamo profesionálnym sommeliérom, 

ale nahliadnuť občas do vinárskeho slovníka a zorientovať sa v základných vinárskych pojmoch, isto 

nemusí byť na škodu. Predovšetkým, pokiaľ sa stretne spoločnosť, a Vy vtedy môžete svoje znalosti ako 

sa patrí zúročiť a podeliť sa o ne zo svojimi priateľmi... 

 Aróma vína je súbor látok prírodného pôvodu pochádzajúcich z hrozna, ktoré sú obsiahnuté vo víne a 

ktoré je možné senzoricky zachytiť pri čuchovej a chuťovej skúške. 

Barrique dubový sud o veľkosti 225 l používaný pôvodne vo francúzskom vinárskom regióne Bordeaux 

ku zreniu červených vín. Dnes rozšírený po celom svete ku zreniu vín s typickou vôňou a chuťou. 

Buket vína je súhrn vôní vzniknutých pri ležaní vína v sudoch a fľašiach 

Cibéba je zaschnutá bobuľa hrozna, často napadnutá ušľachtilou pliesňou Botrytis cinerea. Cibéby sú 

významnou surovinou pre výrobu tokajských a iných sladkých vín. 

Cuvée je víno pre ktorého výrobu boli použité dve alebo viac odrôd alebo ročníkov.  

Dekantácia je oddelenie čistého vína vo fľaši od usadeného depotu (usadeniny vo fľaši) preliatím do 

karafy alebo inej nádoby. 

Dochuť vína je súbor tónov chuti, ktorá vystúpi až na záver celkového chuťového vnemu a ktoré môžu 

byť odlišné od vnemov počiatočných. 

Dlhé víno je víno v chuti plné, telnaté a teda extraktívne. Chuťový dojem pretrváva v ústach dlho po 

prehltnutí. 

Guľaté víno je víno s dostatočnou plnosťou, ktorá je prejavom vyššieho obsahu alkoholu, extraktu a 

úmerných kyselín, sa javí ako veľmi vyrovnané vo všetkých zložkách a pritom žiadna nevyniká. 

Harmonické víno je víno obsahujúce všetky dôležité zložky, hlavne kyseliny, triesloviny a cukry v 

správnom, harmonicky zladenom pomere. 

Karafa je sklenená nádoba baňatého tvaru zo zúženým hrdlom, niekedy máva sklenenú zátku. Slúži k 

dekantovaniu starších ročníkov červených a bielych vín. 

Panenské víno / Panenská úroda 

Víno z prvej úrody vínnej révy, spravidla zbieraného v štvrtom roku po výsadbe. 

Predikátne víno je víno s prívlastkom: kabinetné víno, neskorý zber, výber z hrozna, bobuľový výber, 

ľadové, slamové a výber z cibéb. 

Vinný kameň vzniká reakciou kyseliny vinnej s draslíkom alebo sodíkom. Vyzráža sa behom kvasenia 

muštu a pokračuje vo víne. Môže sa vyzrážať aj v nafľašovanom víne, čo nieje na závadu. 

Zvyškový cukor je cukor, ktorý neprekvasil a zostal vo víne. Podľa množstva zvyškového cukru sa 

rozoznáva víno suché, polosuché, polosladké a sladké. 

 

Viete ako sa rozdeľujú akostné prívlastkové vína? 
kabinetné – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 19 °NM, 

neskorý zber – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 21 °NM, 

výber z hrozna – vyrobené z hrozna v plnej zrelosti, s cukornatosťou najmenej 23 °NM, ktoré sa získa 

zo starostlivo vyberaných strapcov, 

bobuľový výber – vyrobené z ručne vyberaných prezretých strapcov hrozna, z ktorých boli ručne 

odstránené nezrelé a poškodené bobule, s cukornatosťou najmenej 26 °NM, 

hrozienkový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna, s cukornatosťou 

najmenej 28 °NM, 

cibébový výber – vyrobené len z ručne vyberaných prezretých bobúľ hrozna zušľachtených účinkom 

vláknitej huby Botrytis cinerea Persoon, s cukornatosťou najmenej 28 °NM, 

ľadové víno - vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané pri teplote mínus 7 °C a nižšej a hrozno zostalo 

počas zberu a spracovania zmrznuté a získaný mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM, 

slamové víno – vyrobené z dobre vyzretého hrozna, ktoré bolo pred spracovaním skladované na slame 

alebo rohožiach z rákosia, prípadne sa nechalo visieť na šnúrach minimálne tri mesiace a získaný 

mušt mal cukornatosť najmenej 27 °NM. 

 

 
www.bwd.sk 


