
Předkrmy
a pochoutky
k vínu
a pivu
Starters and snacks
    to wine and beer
/ Vorspeisen und Snacks
    zu Wein und Bier

Villa Hubertus

Tartar of beef with onions, capers and Dijon mustard
                          and 5 pc. garlic toast

Rinderfilet Tatar mit Zwiebeln, Kapern, Dijonsenf, angereicht
                              mit 5Stck. frisch gemachtem Knoblauchbrot

Hovězí
tatarák dochucený cibulkou, kapary a dijon horčicí,

5x topinky s česnekem

120g  195,-

8ks

8pc. 

8Stck.

Grilled chicken wings
with garlick baguette served with lettuce, celery, carrot and blue cheese dressing

Gegrillte Chicken Wings
mit Knoblauch- Baguette, Eisberfsalat, Sellerie,  Karotte und Kässe Dressing

 Grilovaná
kuřecí křídla
s česnekovou

bagetkou na ledovém salátu, řapíkatý celer,
mrkev a blue cheese dresink

 169,-

100 g 

Home pickles Camembert-type cheese with bread
Haus eingemachte Weissschimmelkäse mit Gebäck

Hermelín nakládaný naším kuchařem s košíkem pečiva 79,-

150 g Dunajská pikantní
klobása

89,-

150 g Šunková klobása 89,-

150 g 

Home-made haggis with winegar and onion, bread
Selbst gemachte Sülze mit Essig und Zwiebel, Gebäck

Danube spicy sausage with mustard and horseradish, bread
Donau würzige Wurst mit Senf und Meerrettich, Brot

Ham sausage with mustard and horseradish, bread
Schinkenwurst mit Senf und Meerrettich, Brot

Domácí
tlačenka od pana Vaníčka z Branné

s octem a cibulí, pečivo

89,-

110 g 

home-made pickled sausage from Mr. Vaníček with bread
Selbst gemachte geladene Wurst vom Herrn Vaníček mit Gebäck

Utopenec
z domácích

buřtů od pana Vaníčka z Branné, pečivo

69,-

s hořčicí a křenem, chléb 

s hořčicí a křenem, chléb 

Klobásy od pana Vaníčka Sausages from Mr. Vaníček
Würste von Herrn Vaníček



Polévky
Soups / Suppen

Villa Hubertus

Beef broth with liver dumplings and homemade noodels
Rinderbrühe mit Leberknödeln und hausgemachten Nudeln

Hovězí
vývar s játrovými knedlíčky a nudlemi 69,-

Goulash soup with beef meat and potatoes
Gulaschsuppe mit Rindfleisch und Kartoffeln

Gulášová
polévka s hovězím masem a bramborami   76,-

Goulash soup in a cripsy bread bowl
Gulaschsuppe in einem kleinem Brotleib

Gulášová
polévka v chlebovém bochánku  99,-

Giant mountains´sour soup
Riesengebirges sauerer Suppe

Krkonošské
kyselo 76,-



Villa Hubertus
Saláty

Salats / Salad

Tomato salad with onion and winegar sauce
Tomaten Salad mit Zwiebel und Essig Sauce

Rajčatový salát s cibulí a octovou zálivkou  59,-

Cucumber salad with winegar sauce
Gurken Salad mit Essig Sauce

Okurkový salát  s octovou zálivkou  59,-

Small mixed salad with cheese
Kleiner gemischter Salat mit Käse

Šopský salát  89,-

Green Salad, Tomatoes, Cucumber, Peppers, Sweetcorn
Salatenvariation, Tomaten, Gurken, Paprika, Maise

Zeleninový salát  variace listových salátů,
rajčata, okurky, papriky,
kukuřice

 149,-

Green Salad, Tomatoes, Cucumber, Peppers, Chicken breast
Salatenvariation, Tomaten, Gurken, Paprika, Hühnerbrust

Zeleninový salát
s kuřecím masem variace listových salátů,

rajčata, okurky, papriky,
kuřecí steak

 196,-

Green Salad served with grilled Camembert-type cheese,
                       nuts and cranberry

Salatenvariation  serviert mit gegrillte Weissschimmelkäse,
                              Nüsse und Preiselbeere

Zeleninový salát
s hermelínem variace listových salátů

s grilovaným hermelínem, 
ořechy a brusinkami

 176,-

Flank steak on a vegetable salad and grilled vegetables and parmesan
Flank steak am Gemüse Salat und Grillgemüse und Parmesan

Flank steak
na zeleninovém

salátu s grilovanou zeleninou
a parmezánem

120g 289,-



Villa Hubertus

Grilled pork ribs with mustard and horseradish, bread
Gegrilltes Schweine- Rippen mit Senf und Meerrettich, Brot

Grilovaná
vepřová

žebra s hořčicí a křenem, chléb

269,-600g

Baked pork-Knie with mustard and horseradish, bread
Schweine Haxe mit Senf und Meerrettich, Brot

Vepřové
koleno s hořčicí a křenem, chléb 

299,-1,3kg

249,-

Traditional confit
Czech duck half

Langsam und im Schmalz
gebratenes Entenhalbe

Půlka
pečené kachny s červeným a bílým zelím

a s variací 8ks knedlíků 

419,-

with white and red cabbage
and variation of 8pc. dumplings

mit Weiss und Rot Sauerkraut
und Variation 8Stck. Knödeln

Traditional confit
Czech duck quarter

Čtvrtka
pečené kachny s červeným a bílým zelím

a s variací 6ks knedlíků
with white and red cabbage
and variation of 6pc. dumplings

mit Weiss und Rot Sauerkraut
und Variation 6Stck. Knödeln

Langsam und im Schmalz
gebratenes Entenviertel

Česká
klasika

Czech classics
/ Tschechische
 Klassiker



Villa Hubertus

Česká
klasika

Czech classics
/ Tschechische
 Klassiker

180g

Boar´s goulash with onion and variation of bacon and Czech dumplings
Ebergulasch mit Zwiebel und Speck und Semmelknödeln

Kančí
guláš s cibulkou se špekovým

a houskovým knedlíkem

249,-

2ks

2pc. 
2Stck.

Bilberry dumplings with vanilla sugar and saured cream
Heidelbeeren Knödeln mit Vanillezucker, Quark und Schlagsahne

Borůvkové
knedlíky s vanilkovým cukrem

a zakysanou smetanou

139,-

180g

Slices of roast beef  with cream sauce and dumplings 

Lendenbraten hausgemachte
Möhren-Sellerie-Sahensauce,

Svíčková
na smetaně  s houskovým knedlíkem s brusinkami

 a šlehačkou

229,-

Knödel und Preiselbeeren

150g

Fried pork
schnitzel / chicken schnitzel

Gebratene Schweineschnitzel
/ Hühnerschnitzel

Smažený
vepřový / kuřecí

      řízek s kyselou okurkou

149,-

 with pickles

mit sauerem Gurken



Villa Hubertus Hlavní
chody

      Main dishes
/ Hauptgerichte

200g

"Spindler"  pan  mit pieces of pork chops and chicken breast, onion,
                      mushrooms, peppers and chilli sauce with potato pancakes

Pfanne "Spindlermühle" mit Kotelett Stücke und Hühnerbrust,
                Paprika, Zwiebeln, Champignong und Chilisauce
                mit Kartoffelpuffer

Špindlerovská
pánev

z vepřové kotlety a kuřecích prsou
s paprikou, cibulí, žampiony
a chilli omáčkou s bramboráčky

 239,-

200g

juicy SouthAmerican beef with green pepper sauce and potatoes
   aau gratin with parmesan 

Saftiges amerikanisches
Rindersteak an Pfeffersauce,

Flank
steak šťavnaté hovězí s pepřovou omáčkou,

karamelizovanou šalotkou
a gratinovanými bramborami
s parmezánem

 339,-

180g

Veal Escalope  with potato salad with mustard and onion

Wienerschnitzel (Kalb)  serviert auf Senf-Kartoffelsalat verfeiner mit Zwiebeln

Telecí
řízek s bavorským bramborovým salátem  

 259,-

300g

Grilled rumpsteak  with mushroom sauce or pepper sauce with baked potatoes
Gegrillte Rumpsteak  mit Pilzen- oder Pfeffersauce und Gebackene Kartoffeln

Vysoký
hovězí

roštěnec
na grilu

s hříbkovou nebo pepřovou omáčkou
s pečenými bramborami 

 369,-

karamelisierte Chalotten und mit Parmesankäse
grantenierten Kartoffeln

350g

 served on board with mustard, horseradish,
  pickled cucumbers and bread

Gegrillte Schweinehalsfleisch servierte auf Hackbrett mit Senf, Meerrettich,
          Salzgurken und Gebäck

Grilovaná
vepřová

krkovička na prkénku s čerstvým křenem,
hořčicí, okurkou a rozpečeným chlebem

 259,-

Moravian grilled marbled pork



Villa HubertusHlavní
chody

      Main dishes
/ Hauptgerichte

200g

Sirloin of pork  with plum sauce with baked potatoe
               and sour cream
Schweinlende  mit Pflaumen Sosse und Sauerrahm

Vepřová
panenka se švestkovou omáčkou

s pečeným bramborem
a zakysanou smetanou

 249,-

250g

Grilled chicken Supreme with grilled vegetables and garlic bread
Gegrilltes Hühnerbrust

Supreme

Grilovaná
kuřecí prsa

Supreme s grilovanou zeleninou
a česnekovou bagetkou

 239,-

mit Grillgemüse und Knoblauch- Baguette

250g

Roasted trout  with thyme and warm vegetables
            - broccoli, cauliflower and carrots
                               with boiled potatoes

Gebratene Forelle  mit Thymian und heisse Gemüse - Broccoli,
     Blumenkohl und Karotten mit Salzkartoffeln

Pečený
čerstvý pstruh

na másle s tymiánem a teplou zeleninou
- brokolice, květák, karotka
s vařenými bramborami

 249,-

Fried cheese  with boiled butter potatoes and tartare sauce
Panierte Käse  mit Salz- Butterkartoffeln und Tartar Sauce

Smažený sýr s brambory na másle
a tatarkou

 189,-130g



Přílohy
      Side-dishes
     / Beilagen

Villa Hubertus

Mashed potatoes
Kartoffelpüre

Bramborová kaše 49,-

Boild potatoes
Gekochte Kartoffeln

Brambory na másle 45,-

Chips
Pommes Frites

Hranolky 55,-

Potato Pancakes
Kartoffelpuffer

Bramboráčky 55,-

Czech dumplings
Semmelknödeln

Houskové knedlíky 45,-

Grilled Vegetables 
Gegrillte Gemüse

Grilovaná zelenina 89,-

Cabbage 
Kohl

Zelí 39,-

Basket of bread 
Brotkorb

Košík pečiva 25,-

Toasted baguette with herbs and garlic
Geröstetes Baguette mit Kräutern und Knoblauch

Rozpečená bageta s bylinkami a česnekem 49,-



Villa Hubertus

Bilberry cake 
Heidelbeerkuchen

Dezerty
          Desserts
     / Desserts

Apple pie
Apfelstrudel

Jablečný
závin  65,-

Pancake  with blueberry sauce and icecream
Pfannkuchen  mit Heidelbeeren Kreme und Eis

Palačinka s borůvkovým žahourem
a zmrzlinou

 89,-

Chocolate cake
Schokolade Kuchen

Čokoládový
dort  89,-

Borůvkový
koláč s drobenkou

 59,-



Villa Hubertus Dr
ink

s

nápojový
lístek

Nealkoholické
nápoje
v lahvi Non-alcoholic

bottled
drinks0,25

0,3 / 0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,33
0,33
0,25
0,25

RC Cola   45,-
Kofola     – točená limonáda / draught pop 36,- / 49,-
 Orangina  45,-
Vinea bílá – vinný nealkoholický nápoj / white grapes 45,-
 Vinea červená – vinný nealkoholický nápoj / red grapes 45,-
Chito Tonic Water 45,-
Chito Ginger 45,-
Rauch Ice Tea   Broskev /  Peach 45,-
Rauch Ice Tea  Citron /   Lemon 45,-
Rauch Nativa  zelený čaj /  Green tea 45,-
Semtex energický nápoj 59,-
  Rauch

juice
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

Pomeranč /  Orange 45,-
Multifruit 45,-
Jablko  /  Apple 45,-
Hruška  /   Pear 45,-
Ananas / Pineapple 45,-
Broskev /  Peach 45,-
 Černý rybíz / Black Currant 45,-
Jahoda  /  Strawberry 45,-
Rajčatová šťáva  /  Tomato 45,-

Mineral waterMinerální
voda

0.33
0.33
0.33
0.75
0.75
0.75

Rajec perlivý / Mineral sparkling water 39,-
Rajec jemně perlivý / Mineral water gently sparkling 39,-
Rajec neperlivý / Still water 39,-
Rajec neperlivý / Still water 79,-
Rajec jemně perlivý / Mineral water gently sparkling 79,-
Badoit – přírodní minerální voda / mineral sparkling water 89,-

BeerPivo
0,3l
0,5l
0,3l
0,5l
0,3l
0,5l

0,33l
0,4l
0,4l
0,4l

Pilsner Urquell 12° 42,-
Pilsner Urquell 12° 62,-
Kozel 11° světlý 33,-
Kozel 11° světlý 49,-
Kozel 10° černý / dark 33,-
Kozel 10° černý / dark 49,-
Birell  45,-
Cider Kingswood 60,-
Cider Kingswood DRY 60,-
Cider Kingswood ROSE 60,-



nápojový
lístek Villa HubertusDr

ink
s

Teplé
nápoje Hot

drinks

Čaj
Birchall A family

tradition
since 1872

Ristretto 48,-

Espresso 48,-

Espreso Lungo 48,-

Espresso Doppio 69,-

Cappuccino 59,-

Latté Macchiato 68,-

Vídeňská káva / Espresso with whipped cream 68,-

Alžírská káva / Algerian coffee 76,-

Irská káva / Irish coffee 79,-

Grog / Rum with hot water 58,-

Svařené víno / Mulled Wine 65,-

Horká čokoláda se šlehačkou / Hot chocolate with cream 65,-

Horká griotka / Hot cherry brandy 56,-

Svařený juice / Hot juice 49,-

Sklenice horkého mléka 0,2l 39,-

Čaj z čerstvého zázvoru 69,-

Čaj z čerstvé máty 69,-

Great Rift - snídaňový černý čaj 49,-

Pfunda - klasický černý čaj 49,-

Pfunda Earl Grey - africký černý čaj 49,-

Green Tea - zelený čaj 49,-

Green Tea and Peach - zelený čaj s broskví 49,-

Camomile - heřmánkový čaj 49,-

Lemongrass and Ginger - bylinkový čaj s citrónovou trávou a zázvorem 49,-

Peppermint - mátový čaj 49,-

Red Berry and Flower - ovocný čaj 49,-

Organic Redbush - červený rooibos 49,-

Med - honey | Honig 10,-



Villa Hubertus Dr
ink

s

nápojový
lístek

Aperitivy Aperitives
0,1

0,04
0,17

Martini  - Dry, Bianco, Rosso 58,-
Campari 60,-
Aperol Spritz 115,-

Destiláty Spirits
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Slivovice 60,-
Hruškovice 60,-
Slivovice Williams Kosher 85,-
Hruškovice Williams Kosher 85,-
Borovička 50,-
Hruška premium s ovocem 40,-
Vodka Finlandia 60,-
Ruský standard 60,-
Tequila Pepe Lopez 65,-
Capitan Morgan Spiced gold 60,-
Rum Božkov tuzemský 40,-
Rum Bacardi 60,-
Rum Zacapa 156,-
Rum Diplomatico 135,-
Gin Beffeater 60,-
Metaxa ***** 75,-

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Johnnie Walker Red Label 65,-
Jameson 65,-
Tullamore Dew 65,-
Jack Daniel´s / Jack Daniel´s Honey 75,-
Grant´s  80,-
Chivas Regal 12 years old 120,-

Whisky

Cognac / Liquors
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

Henessy fine de Cognac 140,-
Remy Martin V.S.O.P. 135,-
Becherovka 60,-
Fernet Stock/ Fernet Stock Citrus 50,-
Jägermaister 65,-
Baileys  65,-
Griotka  40,-
Vaječný likér 35,-

Rozlévaná vína
0,2
0,2
0,2
0,2

Pinot Grigio 65,-
Chardonnay  65,-
Cabernet Sauvignon 65,-
Merlot  65,-

Wine by glas

Sekty
Bohemia demi sec 249,-
Bohemia brut 249,-
Prosecco brut Borgo Molino (Veneto) 395,-
Prosecco extra dry Borgo Molino (Veneto) 395,-
Motivo Rose extra dry 395,-

Sparkling wine

Prosecco extra dry 69,-
Rozlévané sekty Sparkling wine



vinný
lístek Villa HubertusW

ine

E colour of the wine is deeply gold. e bouquet is intensive, complex, refl ecting
the ripeness of the grapes. Highly extractive wine with the taste of pome fruit.
It is exceptional when served with oysters, fi sh and seafood dishes.

Chardonnay
TASOVICKÉ VINAŘSTVÍ

Barva vína je výrazně zlatá. Vůně intenzivní, komplexní, odrážející vyzrálost
hroznu. Vysoce extraktivní víno s chutí jádrového ovoce.
Výborně se hodí k ústřicím, k pokrmům z ryb a mořských plodů.

Pozdní sběr suché

A beautiful young fresh wine. In a bouquet dominates a gentle aroma of blooming
elderberry and baking bread. Wine is dry with a beautiful picant acidity,
which is balanced with a gentle touch of residual sugar.
Is wine is especially delicious with the cold cosine and fi sh specialties.

Muller Thurgau
MALÝ VINAŘ Ing. Fr. Mádl Velké Bílovice

Krásné mladistvé sveží víno. Ve vůni dominuje jemné aroma kvetoucího
černého bezu a pečeného chleba. Víno je suché s krásnou pikantní kyselinkou,
která je nešetrně vybalancována jemným dotykem zbylého cukru.
Výborný průvodce pokrmy studené kuchyně a rybími specialitami.
Dokonce i jen tak ke zpříjemnění hezkého dne.

Clasic 230,-

Wine with elegant bouquet of herbs and gooseberry compote, which appears also
in a distinct taste pleasantly fi nished with residual sugar.
It goes well with fi sh specialties and poultry with picant sauce.

Sauvignon
Šlechtická stanice vinařská KOLEKCE SVATÝ FLORIÁNEK

Víno s elegantní vůní bylinek a angreštového kompotu, která se přenáší
i do výrazné chuti příjemně zakončené zbytkem cukru. 
Hodí se také k rybím specialitám a drubeži s pikantní omáčkou.

230,-Jakostní

Wine with a typical characteristic strain combinig a bouquet of peach and almonds
with a light, fresh acidity.
Recommended with pasta, rice, poultry and fi sh.

Veltlínské zelené
Šlechtická stanice vinařská KOLEKCE SVATÝ FLORIÁNEK

Víno se vyznačuje typickým odrůdovým charakterem, což je vůně broskvové
a mandlové kostky a jemnou, sveží kyselinou.
Víno je vhodné podávat k těstovinám, rýži, drubežímu masu a rybám. 

230,-Jakostní

Wine with decent bouquet brings hebr and balance taste. Highest extract brings
recalls of delicious aplles, raspberries and hazelnut.
Wine is good to be light startem and cream cheese.

Rulandské šedé
MALÝ VINAŘ Ing. Fr. Mádl Velké Bílovice

Víno má decentní buket, je vyrovnané, hladké a má dobrou strukturu.
Kyselina je jemná, a proto je víno příjemné navzdory vyššímu extraktu.
Převažuje vůně jablka, malin, lístkových jader a chlebnatost.
Podáváme k lehkým předkrmům a k smetanovým sýrům.

Kabinet 2014/2015 340,-

290,-

Moravská vína
bílá

White
wine

0,75l



Villa Hubertus W
ine

vinný
lístek

Moravská vína
bílá

White
wine

0,75l

Moravské víno
růžové

Rosé
wine

0,75l

Wine with her band aromatic taste recalls full and harmonic violets bouquet.
Wine is good to be with no spicy meals.

Tramín červený
MALÝ VINAŘ Ing. Fr. Mádl

Velké Bílovice
Víno je jemně aromatické, svádivé-připomíná rozkvetlou růži.
Chuť je plná, harmonická. Víno je vhodné k nekořeněným pokrmům.

370,-Pozdní sběr 20013/2014

Pleasantly aromatic wine with a gentle touch of walnut and ripe apricot.
e taste is balanced, juicy and fresh. Optimally ripe grapes from deliberately
reduced harvest give the wine specifi c bouquet and fullnes in taste.
It goes especially well with grilled fi s and pasta.

Ryzlink vlašský
MALÝ VINAŘ Ing. Fr. Mádl

Velké Bílovice

Příjemně aromatické víno s jemným tónem vlašských ořechů a zralé
meruňky. Chuť je vyvážená, štavňatá a svěží. Optimálně dozrálé hrozny
z cíleně redukované sklizně dodávají vínu specifickou vůni a plnost chuti.
Doporučujeme podávat v kombinaci ke grilovaným rybám.
Výborně se snoubí také k těstovinám.

340,-Jakostní

Well structured rose wine is fresh and delicious.
It combined these two varieties – Frankovka and Zweigeltrebe. 
Recommended with pizza, pasta and salads.

MALÝ VINAŘ Ing. Fr. Mádl
Velké Bílovice

Skvěle strukturované svěží a lahodné ružové víno z odrůd Svatovavřinecké
a Zweigeltrebe.
Výborně se hodí k pizze, těstovinám a zeleninovým salátům.

230,-
Cuvée rosé

Clasic



vinný
lístek Villa HubertusW

ine

Ruby-red wine with herb taste. Brings delicately grassy aroma and tannin content.
Wine is good to be with spicy meat, pheasant, partridge, duck, beefsteaks,
pastes and hard cheese.

Zweigeltrebe
MALÝ VINAŘ Ing. Fr. Mádl Velké Bílovice

Středně temná červeň, jemné vůně. Z počátku drsné, později jemné tóny
červeného vína s příjemnou tříslovinkou.
Hodí se k jemně kořeněným masům, k bažantu, koroptvi, biftekům
a těstovinám. K jemným tvrdým sýrům.

290,-Jakostní 2011/2013

Wine has an intensive red colour, fruity bouquet and juicy taste, which is pleasantly
harmonized by maturation of wine in oak cask.
is wine is a great accompaniment for game specialties, baked or grilled meat
and aromatic cheese.

Frankovka
Šlechtická stanice vinařská KOLEKCE SVATÝ FLORIÁNEK

Víno má intenzivní červenou barvu, ovocnou vůni a šťavnatou chuť, která
je příjemně zharmonizována zráním vína v dubovém sudě.
Výtečně doplní zvěřinové speciality, pečená grilovaná masa.
Skvěle se snoubí s aromatickými sýry.

280,-Jakostní

Rich bouquet of blackcurrant and blackberries.
Wine has matured in oak casks for year and half.
As for pairing with food, this wine is well-matched with game and beef steaks,
aromatic cheese and blue cheese

Cabernet Sauvignon
Šlechtická stanice vinařská KOLEKCE SVATÝ FLORIÁNEK

Víno bohaté ve vůni na jasně rozeznatelné tóny černého rybízu a ostružin.
Víno zrálo rok a půl v dubovém sudu.
Výtečně doplní zvěřinové a hovězí steaky. 
Skvěle se snoubí s aromatickými sýry a sýry s modrou plísní.

280,-Jakostní

An excellent choise as a daily glass of wine. It is light, non acidic with
a deep ruby colouring.
Recommended with pizza and lean pork and beef.

Modrý Portugal
MALÝ VINAŘ Ing. Fr. Mádl Velké Bílovice

Výborné pro každodenní skleničku vína. Je sveží-ale ne kyselé,
hlubší rubínové barvy.
Doporučujeme k pizze, libovému vepřovému a hovězímu masu.

280,-Jakostní

Moravská vína
červená

Red
wine

0,75l



Italská vína
bílá

White
wine

0,75l

Very pleasant and fresh in aroma, full of flavor and mild acidity.

Pinot Grigio, Russolo
Velmi příjemné a svěží ve vůni, plné v chuti s jemnou kyselinkou.

390,-
Friuli, Itálie

Distinctive and elegant wine, the smell of acacia and tropical fruits.

Chardonnay, Collezione, Russolo 
Osobité a elegantní víno, ve vůni nádech akátu a tropického ovoce.

390,-
Friuli, Itálie

Beautiful wine,  rich in aroma with tones of ripe peach and pleasant acidity.

Muller Thurgau, Mussignaz,
Russolo

Krásné a bohaté ve vůni s tóny zralých broskví a příjemnou kyselinkou.

390,-

Friuli, Itálie

Golden color with green reflections. Characterized by fruity aroma with hints of peach
and tropical fruit. Nice and long aftertaste.

Trebbiano d Abruzzo,
Cantine Mucci

Zlatá barva se zelenkavými odlesky. Charakteristická ovocná vůně s tony broskví
a tropického ovoce. Příjemná a dlouhá dochuť.

390,-

Abruzzo, Itálie

Delicate and balanced wine with good structure.
Aroma of yellow melons accompanies floral notes.

Gavi di Gavi, Cortese,
Monchiero Carbone 

Delikátní a harmonické víno s dobrou strukturou.
Aroma žlutých melounů doprovází květinové tóny.

550,-

Piemonte, Itálie

Wine, a straw yellow color. The taste is fresh, dry, with a pleasant acidity
and dominant smell of ripe fruit.

Sauvignon Blanc, Cru Ronco Calaj,
Russolo 

Víno slámově žluté barvy. V chuti svěží, suché s příjemnou kyselinkou
a ve vůni dominantní zralé ovoce. 

390,-

Friuli, Itálie

Villa Hubertus W
ine

vinný
lístek



vinný
lístek Villa HubertusW

ine

Italská vína
červená

Red
wine

0,75l

Deep pink color. Characteristic rosé with the aroma of strawberries and round,
smooth aftertaste. Very nice especially in summer months.

Cerasuolo d Abruzzo, Cantine Mucci   
Barva sytě růžová. Charakteristické rosé s vůní jahod a kulatou,
hladkou dochutí. Velmi příjemné zejména v letních měsících.

390,-
Abruzzo, Itálie

Elegant wine with soft tannins and a strong flavor of fruit. Velvety on the palate.

Cabernet Sauvignon,
Ronco Calaj, Russolo     

Elegantní víno s jemnou tříslovinou a výrazným aroma ovoce.
Sametové na patře.

390,-

Friuli, Itálie

Beautifully fruity merlot, in which dominates the aroma of raspberries
and wild fruits.
Balanced tannins.

Merlot, Massarac, Russolo
Krásně ovocný merlot, ve kterém převládá aroma malin a lesních plodů.
Vyvážená tříslovina.

390,-
Friuli, Itálie

Very intense, full-bodied wine with pleasant tannins and aromas of black berries, 
urrants and spices.

Primitivo di Manduria,
Masseria Trajone 

Velice intenzivní, plné víno s příjemnou tříslovinou a s aroma černého
bobulového ovoce, rybízu a koření. 

420,-

Salento, Itálie

Italské víno
rúžové

Rosé
wine

0,75l



Villa Hubertus W
ine

vinný
lístek

Italská vína
červená

Red
wine

0,75l

Elegant wine with a strong aroma of black cherries and with balanced tannins.
The full with a long aftertaste

Vino Nobile di Montepulciano,
Duca di Saragnano

Elegantní víno s výrazným aroma černých třešní a vyváženou tříslovinou.
Plné s dlouhou dochutí.

580,-

Toscana, Itálie

Elegant chianti with aroma of fruit, exotic wood and violets. The taste is fresh,
dry and pleasantly fills up mouth.

Chianti DOCG, Duca di Saragnano 

Elegantní chianti s vůní ovoce, exotického dřeva a fialky.
V chuti je svěží, suché a příjemně zaplní ústa.

390,-
Toscana, Itálie

Beautiful wine of intense purple color. In the aroma are notes of violets,
cherries, ripe cherry and exotic woods. Amazingly long and harmonious finish.

Barbera dAlba, Ape Reale,
Belle Cole 

Krásné víno intenzivní purpurové barvy. Ve vůni tóny fialek, třešní,
zralých višní a exotického dřeva. Úžasně dlouhá a harmonická dochuť.

490,-

Piemonte, Itálie

Robust and complex wine. In the aroma are intense notes
of black fruit and flowers.
The aftertaste is long and velvety tannins with a strong at the end.

Barolo, Monvigliero, Belle Cole
Robustní a komplexní víno. Ve vůni intenzivní tóny květů
a černých plodů.
Dochuť dlouhá a sametová s výraznou tříslovinou v závěru.

1490,-
Piemonte, Itálie

Deep wine, ruby color. The taste is nice soft with aromas of cherries
and fine tannins.

Montepulciano d Ambruzzo,
Cantine Mucci 

Víno hluboké, rubínové barvy. V chuti krásně měkké s aroma třešní
a jemnou tříslovinou.

420,-

Abruzzo, Itálie


