Názov prevádzky: Kaviareň Dúšok
Zodpovedný vedúci: Lukáš Ďuriš
Adresa: Ul. 29. augusta 37, Banská Bystrica
Cenník platný od: 27.1.2019
Všetky ceny sú s DPH

jarkovsky.sk

BIELE VÍNA
V kaviarni / Nákup so sebou

Chowaniec & Krajčírovič, Svätý Jur
Müller Thurgau....................................12,00 € / 10,00 €
biele, suché, neskorý zber, 0,75 l
Pri pestovaní redukujeme počet strapcov na koreni. Odmenou je víno
plné vôní a chutí pripomínajúce rozkvitnutý ovocný sad, zrelé hrozno
a lesný med.

Rizling rýnsky ......................................12,00 € / 10,00 €
biele, suché, neskorý zber, 0,75 l
Rizling rýnsky je víno kráľov s nemeckým pôvodom. Má sviežu arómu
s ľahkými tónmi broskýň a lipového kvetu. Jemné kyseliny sú v chuti
doplnené tónmi agátového medu. Vyzrievaním vznikajú orieškové
a korenisté tóny.

V kaviarni / Nákup so sebou

Hamsik Winery
Valdobiadene Prosecco Superiore D.O.C.G.
Suché, Millesimato, 0,75 l.........20,00 € / 18,00 €
Tento klenot medzi proseccom vyrábame z najkvalitnejšieho hrozna,
jeho elegantný buket charakterizuje ruža a jazmín. Ovocná chuť
s pretrvávajúcou sviežosťou pripomína jablká, hrušky, ananás a banány.
Toto víno je skutočným zosobnením jedného ročníka, uspokojí aj
náročných znalcov.

Prosecco D.O.C., Treviso ............15,00 € / 13,00 €
Extra suché, 0,75 l
Cuvé sa vyrába z odrody hrozna “Glera” pestovanej v najlepších oblastiach
v provincii Treviso, kde enviromentálne a pôdne podmienky majú
osobitné kvalitatívne vlastnosti. Víno má žiarivo žltú farbu so zelenkastými tónmi. Má nádhernú vôňu zrelých jabĺk a citrusových plodov.
Chuť je svieža, ľahká a harmonická.

Silvánske zelené .................................12,00 € / 10,00 €
biele, suché, akostné, 0,75 l

Prosecco D.O.C., Treviso ............ 6,60 € / 5,60 €
Extra suché, 0,2 l

Víno charakterizuje krásna a intenzívna kvetinovo ovocná vôňa.
Chuť je plná harmónie ovocných a korenistých tónov.

Cuvé sa vyrába z odrody hrozna “Glera” pestovanej v najlepších oblastiach
v provincii Treviso, kde enviromentálne a pôdne podmienky majú
osobitné kvalitatívne vlastnosti. Víno má žiarivo žltú farbu so zelenkastými tónmi. Má nádhernú vôňu zrelých jabĺk a citrusových plodov.
Chuť je svieža, ľahká a harmonická.

Rulandské šedé...................................12,00 € / 10,00 €
biele, suché, neskorý zber, 0,75 l
Vynikajúca francúzska odroda s vôňou lúčnych kvetov, včelích plástov
a hrušiek. V chuti je plné s medovými tónmi a štipkou orientálneho
korenia. Harmonické kyseliny sa zrením dopĺňajú chlebovinovou chuťou.
Víno má v gastronómii široké využitie, lebo neprekrýva typický charakter
jedla, ale príjemne ho dopĺňa.

Muškát moravský...............................12,00 € / 10,00 €
biele, suché, neskorý zber, 0,75 l
Táto odroda bola vyšľachtená na Morave z odrôd Muškát Ottonel
a Prachtraube. Cieľom bolo vyšľachtiť aromatickú odrodu vhodnú
do chladnejších oblastí. Podarilo sa. Víno má príjemnú muškátovú vôňu.
Chuť je ovocná a jemne korenistá. Doporučujeme ku karé, hydine,
syrom, zelenine a ľahkým dezertom.

Rizling vlašský .....................................25,00 € / 23,00 €
biele, sladké, slamové, 0,375 l
V jeho vôni dominuje stopa chleboviny s nádychom zrelého banánu
s podtónom muškátu a citrónovej kôry. Chuť vína je komplexná, plnšia,
s vyváženým obsahom kyseliniek a zakončená príjemnou sladkastou
dochuťou. Toto skvelé cuvée vzniklo vo výbornom ročníku 2013 z odrôd
Chardonnay, Pálava a Tramín červený.

Chateau Marco, Strekov
Sauvignon Blanc ................................18,60 € / 16,60 €
biele, suché, akostné, 0,75 l
Nečakane sebaistá, priama, čistá a mohutná aromatika zaujme už
na prvý dojem. Cítiť v nej kvalitnú surovinu, ktorá prepožičala tomuto
vínu výrazné bazovo-broskyňové tóny. Naopak, v chuti prevládajú skôr
herbálne tóny s príjemnými horčinkami a vyšším alkoholom. Celková
chuť je výborne vybalansovaná aj zvyškovým cukrom, ktorý zaguľatí
celkový dojem z tohto vína.

Svoj sen ...................................................18,60 € / 16,60 €
biele, suché, akostné, 0,75 l
Krížencov odrôd (Ruladnské šedé x Pesecká Leánka x Rizling Rýnsky).
Odroda je charakteristická elegantnou ovocnou vôňou. Víno zelenožltej
farby v intenzívnej, ale veľmi elegantnej vôni prevládajú vône citrusových
plodov, mandariniek s nádychom pomarančovej kôry. V ovocnej,
harmonickej chuti okrem citrusových tónov nájdeme aj stopy čerstvo
odtrhnutých marhúľ s minerálnym podtónom.

Prosecco D.O.C., Treviso ............12,60 € / 10,60 €
suché, Frizzante, 0,75 l
Prosecco s jemným perlením, vôňou tropického ovocia a kvetín,
so sladšou ovocnou chuťou v skvelej harmónii.

Rosé Spumante ...........................15,00 € / 13,00 €
Extra suché, 0,75 l
Šumivé ružové víno získané z prirodzenej rifermentácie pomocou
metódy Charmat zmesi vybraných červených vín vinifikovaných
v rosé. Svetlo ružová farba s odtieňmi cyklámenu, s jemným
pretrvávajúcim perlením. Vôňa je ovocná s tónmi jahôd. Chuť je svieža,
jemná a harmonická.

Chowaniec & Krajčírovič, Svätý Jur
Rivaner – Müller Thurgau .........12,00 € / 10,00 €
biele, polosladké, šumivé, 0,75 l
Svieže, aromatické vínko s krásnym muškátovým buketom. Toto víno
s jemným pretlakom CO2 vzniklo z mladých Svätojurských vín Muller
Thurgau a Muškát moravský.

RÍBEZĽOVÉ VÍNA
Pereg ................................................13,00 € / 11,00 €
víno z čiernych ríbezlí, sladké 0,75l
Víno vyrobené výlučne z čiernych kultivarov ríbezlí. S intenzívnou
ríbezľovo - podmanivou vôňou, rubínovo-červenou farbou, príjemnými
kyselinkami, ktoré sú dovážené zbytkovým cukrom, vytvára harmóniu
zmyselných chutí. Je vyrobené modernou technológiou, počas ktorej
sa toto vzácne ovocie fermentuje v rotota pri prísnom sledovaní kvasnej
teploty. Ušľachtilé kvasinky, enzymatické pochody, fermentačná
činnosť a neustále premiešavanie pod pravidelným dohľadom malo
pozitívny vplyv na kvalitu tohoto výsledného produktu.

V kaviarni / Nákup so sebou

HR Winery, Gbelce
Cabernet Savignon ........................18,80 € / 16,80 €
červené, suché, neskorý zber, 0,75 l

V kaviarni / Nákup so sebou
Milia ................................................... 18,60 € / 16,60 €
biele, polosladké, akostné, 0,75 l

Víno tmavej rubínovo granátovej farby s pôsobivou pevnou ovocnou
vôňou, v ktorej dominujú tóny čiernych ríbezlí, černíc a čučoriedok,
zvýraznenou minerálnosťou. Chuť vína je presvedčivo odrodovo ovocná,
s výraznými tónmi cassis a čierneho bobuľového ovocia, s delikátnou
korenistosťou, impozantnou štruktúrou kyselín a tanínov a s ovocne
silnou dochuťou.

Vyšľachtili ju vo Výskumnej stanici vinohradníckej a vinárskej
v Šenkviciach. Kríženie medzi materskou odrodou Müller-Thurgau
a otcovskou odrodou Tramín červený vykonali v roku 1973. Víno
žltozelenej farby s vôňou pripomína zrelé marhule s nežnou stopou
kvitnúcej ruže. Chuť je stredne dlhá, bohatá na ovocné kyseliny, ktoré
sú v rovnováhe so zvyškovým cukrom. Obsahuje tóny tropického ovocia
v zmesi manga, papáje s dochuťou jemne pikantného muškátového
orieška. Dochuť v spojení s alkoholom a zvyškovým cukrom zanecháva
v ústach korenistý pocit.

Donfeldron .......................................18,80 € / 16,80 €
červené, suché, akostné, 0,75 l

HR Winery, Gbelce

Víno tmavej rubínovo červenej farby a intenzívnej podmanivej vône
čiernych ríbezlí a tmavého lesného ovocia, najmä čučoriedok. Víno
je dobre vyvážené, plné, harmonické s trocha výraznejšou kyselinkou
a jemnou trieslovinou.

Vinanza, Vráble
Svätovavrinecké ..............................12,00 € / 10,00 €
červené, suché, akostné, 0,75 l
Víno sa vyznačuje vyššou farebnou intenzitou, vyššou hladinou kyselín
a trieslovín. Chuť má plnú, výraznú a zamatovú. Vo vôni pripomína
sušené slivky.

Frankovka modrá ...........................12,00 € / 10,00 €
červené, suché, akostné, 0,75 l
Víno príjemnej ovocnej chuti s akcentom višní v harmónii s tónmi
dubovej kôry a typickou trieslovinou.

Cabernet Sauvignon .....................12,00 € / 10,00 €
červené, suché, akostné, 0,75 l
Víno má podmanivú vôňu lesného drobného ovocia. V chuti vystupuje
štruktúra vlastných trieslovín a chuť po čiernom ríbezlí. Je dlhá,
s výraznou a komplexnou dochuťou.

SEKTY, ŠUMIVÉ VÍNA

Devín ................................................ 14,00 € / 12,00 €
biele, polosuché, akostné, 0,75 l
Víno jasnožltej farby s príťažlivou kvetinovo – korenistou vôňou. Chuť
je plná, harmonická s muškátovo – ovocnými tónmi a mandľovou
dochuťou.

Pálava ................................................ 14,00 € / 12,00 €
biele, polosladké, akostné, 0,75 l
Víno zlatožltej farby s intenzívnou vôňou kvitnúcich kvetín a ovocných
tónov hrušiek a broskyne. Elegantná chuť manga a marakuje
s muškátovou dochuťou.

Chardonnay Barrique ............... 13,00 € / 11,00 €
biele, polosuché, akostné, 0,75 l
Krásne víno s vôňou exotického ovocia a pekného vanilkového podtónu,
ktorý pochádza z vyzrievania v dubovom sude, prekvapí jemnou
vanilkovou chuťou a dochuťou po karameli.

Vinanza, Vráble
Chardonnay .................................... 12,00 € / 10,00 €
biele, suché, akostné, 0,75 l
Víno má jemný buket medu a citrusov. Ovocnú chuť dopĺňajú
orieškové tóny.

Rulandské šedé ........................... 12,00 € / 10,00 €
biele, suché, akostné, 0,75 l
V chuti je plné s medovými tónmi a štipkou orientálneho korenia.
Harmonické kyseliny sa zrením dopĺňajú chlebovinovou chuťou.

Astoria Prosseco

Fashion Victim ..............................16,60 € / 14,60 €
biele, Spumante, suché, 0,75 l
Perlage: jemná, elegantná a pretrvávajúca. Farba: svetlo žltá
so zelenkavými odrazmi. Vôňa: intenzívna, čistá, ovocná a typická
pre odrodu hrozna. Chuť: príjemná, plná a harmonická.

Fashion Victim Rose ..................16,60 € / 14,60 €
ružové, Spumante, suché, 0,75 l
Perlage: jemná, elegantná, s jemnou rubínovo-červenou farbou.
Vôňa: jemná, s náznakmi čerstvého ovocia a bielych kvetov.
Chuť: suchá, plná, svieža, harmonická a jemne aromatická.

Galie ...................................................18,80 € / 16,80 €
biele, Spumante Prosecco DOC, Treviso, 0,75 l
Voňa je ovocná a kvetinová. Farba je slamovo žltá so zelenými odleskmi.
Chuť príjemná a harmonická.

Corderie ..........................................21,80 € / 19,80 €
biele, Prosecco Superiore DOCG,
Valdobiadene, 0,75 l
Elegantná, čistá a ovocná aróma. Chuť, príjemná, harmonická.

Tramín červený ........................... 12,00 € / 10,00 €
biele, suché, akostné, 0,75 l
Typický výrazne muškátovo aromatický tramín pripomínajúci
tropické plody s typickou korenistou vôňou a dochuťou..

RUŽOVÉ VÍNA
V kaviarni / Nákup so sebou

Chowaniec & Krajčírovič, Svätý Jur
Cabernet Sauvignon Rosé ......... 13,20 € / 11,20 €
ružové, polosuché, neskorý zber, 0,75 l
Vôňa lesných jahôd a čiernej ríbezle je intenzívna a príjemná. Chuť
pripomína červené pomaranče a čierne ríbezle s žihľavovým lemom.
Víno je romantické, ale zároveň má čertíkov v očiach.

Chateau Marco, Strekov
Cabernet Sauvignon klaret ...... 18,60 € / 16,60 €
ružové, suché, akostné, 0,75 l
Svetloružové víno vyrobené z modrého hrozna, metódou klaret.
Aromaticky až netypicky mohutná vôňa vo veľmi zaujímavom mixe
jahodovo-smotanového jogurtu na pozadí listov čiernych ríbezlí
a jemného casisu. Vôňa prechádza aj do chuti, kde dominujú veľmi
príjemné jahodovo-smotanové tóny.

HR Winery, Gbelce
Svätovavrinecké rosé .................. 12,00 € / 10,00 €
ružové, polosladké, akostné, 0,75 l

ČERVENÉ VÍNA
V kaviarni / Nákup so sebou

Chowaniec & Krajčírovič, Svätý Jur
Merlot ................................................... 12,00 € / 10,00 €
červené, suché, značkové, 0,75 l
Víno má tmavo rubínovú farbu. Vonia ako sladkastý kompót z prezretých
čerešní a sliviek. Chuť je hebká, vláčna s príjemným dojmom plnosti.

Cabernet Sauvignon ..................... 13,20€ / 11,20 €
červené, suché, neskorý zber, 0,75 l
Víno zrelo 12 mesiacov vo veľkých dubových sudoch. Má podmanivú
vôňu lesného drobného ovocia. V chuti vystupuje štruktúra vlastných
trieslovín a chuť po čiernom ríbezlí. Je dlhá, s výraznou a komplexnou
dochuťou.

Dunaj ................................................... 15,00€ / 13,00 €
červené, suché, výber z hrozna, 0,75 l
Vôňa vína je koncentrovaná s nádychom zrelých višní a černíc, na
podnebí doplnená o lahodnú notu horkej čokolády a cédrového dreva.

Alibernet ............................................. 25,00€ / 23,00 €
červené, sladké, slamové, 0,375 l
Slamové víno vzniklo postupným sušením hrozna a následným
vylisovaním. Hrozno uviazané na špagátoch sa musí sušiť minimálne
tri mesiace. Takto zosušené sa následne lisuje a fermentuje. Výsledkom
je krásne sladké víno, plné medových tónov pretkané chuťou šípkového
lekváru. Vôňa pripomína vôňu sušených hrozienok a vlašských orechov.

Ľahké svieže víno lososovej farby s opojnou vôňou drobného červeného
ovocia najmä malín . V chuti šťavnaté s jemnou kyselinkou
a s príjemným ovocným záverom.

Chateau Marco, Strekov

Dunaj rosé .......................................... 13,00 € / 11,00 €
ružové, polosladké, akostné, 0,75 l

Alibernet ............................................. 16,80€ / 14,80 €
červené, suché, akostné, 0,75 l

Ľahké, svieže víno sýto ružovej farby s lahodnou chuťou červeného
bobuľového ovocia a lesných malín.

Vznikol v roku 1950 krížením odrôd Alicante Bouchet a Cabernet
Sauvignon na Ukrajine. Názov odrody vznikol zlúčením časti názvov
oboch rodičov. Víno sýtej tmavej rubínovej farby sprevádza intenzívna
a vzájomne pestrá škála vôni korenín, čierneho ovocia a čerstvo
pomletého maku. V stredne plnej, ale ovocnej chuti nájdeme jemné
stopy čerstvo pomletej papriky a šťavnatú chuť čiernych ríbezlí.

Vinanza
Frankovka Rosé .............................. 12,00 € / 10,00 €
ružové, suché, akostné, 0,75 l
Príjemná vôňa a svieža chuť pripomínajú lesné jahody

Merlo barique ................................. 18,60€ / 16,60 €
červené, suché, akostné, 0,75 l
Víno rubínovej farby s plnou ovocnou vôňou. Víno pre Slovensko
netradičnej odrody Merlot má nádhernú vôňu prezretých sliviek,
v chuti obsahuje jemné čokoládové a tabakové tóny umocnené
nevtieravým „barikom“.

Nitria ................................................... 18,60€ / 16,60 €
červené, suché, akostné, 0,75 l
Modrá odroda, ktorá sa podobne ako sesterský Váh ponáša na Cabernet
Sauvignon. Ako základná materská odroda slúžila francúzska odroda
Castes, ktorá bola krížená s odrodou Aboririon noir. Víno plné s intenzívnou
tmavou farbou. Vôňa džemu z lesných plodov s náznakom škorice. Chuť
je plná, extraktívna s plnými trieslovinami a jemným, ale výrazným
kabernetovým charakterom.

Dunaj ................................................... 25,00€ / 23,00 €
červené, polosladké, akostné, 0,75 l
Je novošľachtenec modrého hrozna z kríženia (Muškát Bouchet x Oporto)
a Svätovavrinecké. Farba je neskutočne intenzívna, hlboká, tmavo fialová
až čierna a to tak, že extrakt farbí aj steny pohára. Aromatika je rafinovane
viacvrstvová s mnohými tónmi ovocia a bylín. Na prvý dojem zaujme
neobvyklá vôňa cédrového dreva, ktorá ale okamžite prechádza do tónov
prezretých černíc, čučoriedok a čiernych čerešní a to všetko na pozadí
slivkového lekváru s červenými čerešňami a štipkou grafitu. Ako prvý vnem
zacítite na červené víno neobvykle vyšší cukor, ale následne taníny okamžite zovrú podnebie a neskôr aj celé hrdlo, ktoré prestriedajú a vyhladia
štavnaté kyselinky. Chuť je dokonalou kópiou aromatického profilu, nesmierne široká, mohutná, miestami až vysúšavá s veľmi príjemnými cukrami.

