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Tradice: Svatomartinské víno
se poprvé ochutnává na sv. Martina
11.11. od 11,00 hodin
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Svatomartinské víno
Muškát moravský, Zweigeltrebe rosé,
Modrý Portugal z Habánských sklepů
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0,2 l - 90,--Kč
0,75 l - 340,--Kč
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Svatomartinské víno je mladé víno,
při jehož výrobě byl použit speciální postup
„uhličité macerace“, který dává vínu jemnost,
svěžest a pitelnost.
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Saint Martin's Wine is a young wine,
whose production has been used a special procedure
"carbonic maceration "which gives the wine finesse,
freshness and Drinkability.
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Staročeský domácí sulc
se sladkokyselou zálivkou a lesními houbami
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Old Czech homemade jelly
with sweet and sour dressing and wild mushrooms
CZK 155,--
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***
Husí kaldoun
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Goose caldoun
CZK 85,--
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***
Svatomartinská pečená husa s bramborovými knedlíky,
červené zelí, smažená cibulka
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St. Martin's roast goose with Potato Dumplings red cabbage
¼ quarter of goose CZK 395,--
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***
Martinské posvícenské koláče
Martin´s Feast Cake
CZK 95,--
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