Біле вино
20 ₴

25 ₴

25 ₴

БЕРЕГІВСЬКЕ БІЛЕ
Біле. Сухе. Купаж: Шардоне, Ркацітелі. Легке, з нотками яблука,
присутня невелика кислинка.

120 ₴

ШАТО “LARK”
Біле. Сухе. Купаж: Шардоне, Совіньйон. Легке, золотисте,
освіжаюче вино з фруктовим ароматом та м’яким смаком.

180 ₴

ТРАМІНЕР
Біле. Напівсухе. Сорт – Трамінер білий. Трояндові аромати
поєднуються зі прянощами у смаку.

180 ₴

РОЗЕ «LARK»

25 ₴

180 ₴

30 ₴

ЛЬОДОВЕ «ICE-WINE»
Біле. Напівсолодке. Сорт - Мускат Оттонель, зібраний після
перших морозів. Ніжний фруктовий аромат та післясмак з
пікантною мускатною гірчинкою.

200 ₴

20 ₴

СЛИВОВЕ БІЛЕ
Біле. Солодке. Сорт – Шардоне. Вино настояне на аличі. Легкий і
м’який смак з фруктовим ароматом, в поєднанні з тонами
амаретто.

150 ₴

20 ₴

РУБІНОВИЙ МУСКАТ

180 ₴

25 ₴

СЛИВОВЕ «РУБІН»

150 ₴

25 ₴

ТРОЯНДА ЗАКАРПАТТЯ

250 ₴

35 ₴

35 ₴

МЕРЛО

20 ₴

БУКЕТ БЕРЕГІВЩИНИ

Червоне кріплене. Напівсолодке. Купаж: Мерло, Голубок,
Цвейгельт. Насичений букет та смородино-вишневий смак
з нотками чорносливу.

Рожеве міцне марочне. Солодке. Сорт - Трамінер рожевий.
Насичений аромат пелюсток чайної троянди.
Смак квітково-фруктовий з медовими тонами.

25 ₴

БІЛА ТРОЯНДА
Біле міцне. Солодке. Сорт - Трамінер білий, з низькою
кислотністю. Аромат з відтінками чайної троянди та родзинок.
Смак пікантний з нотками фруктів.

180 ₴

ШАРДОНЕ ДОКТОРА ЛІННЕРА
Біле сухе сортове марочне вино за рецептом доктора Ліннера.
Яскравий аромат персика, абрикоса з цитрусовими нотками у
смаку

МЕРЛО «LARK»

Червоне сортове. Напівсолодке. М’який фруктовий букет і
помірно танінний смак вишні, ожини і сливи.

Міцні напої
30 ₴

ЧАЧА (палинка виноградна)

200 ₴

40 ₴

ЧАЧА виноградна з плодами (або ягодами)

250 ₴

40 ₴

МЕДОВУХА (настоянка) (пляшка 0.5 л)

380 ₴

180 ₴

180 ₴

150 ₴

180 ₴

Червоне напівсолодке вино на прянощах (краще вживати
підігрітим).

20 ₴

Червоне. Солодке. Купаж: Каберне, Мерло, Цвейгельт (за
класичним старовинним методом теплової обробки).
Насичений аромат стиглого винограду поєднаний з м’яким
смородино-вишневим смаком.

100 ₴

КАГОР

150 ₴

320 ₴

ВИНО VIP-категорії
САПЕРАВІ

STAKHOVSKY «TRAMINER W»
Авторське вино від легенди українського тенісу Сергія
Стаховського. Біле сухе сортове марочне. Сорт - Трамінер
рожевий. Аромат: елегантний з ванільними відтінками, легкі ноти
квітів, стиглих фруктів. Смак: чистий, пронизливий, з присмаком
стиглої груші, білого чаю

340 ₴

STAKHOVSKY «ШАРДОНЕ W»
Авторське вино від легенди українського тенісу Сергія
Стаховського. Біле сухе сортове марочне. Аромат: польові квіти
Закарпаття з ноткою весняного меду. Смак: чистий,
збалансований з цитрусовою кислинкою та нотками стиглого
абрикосу.

340 ₴

35 ₴

Червоне сухе сортове марочне. В ароматі і смаку
поєднались відтінки чорносливу, чорної смородини, вишні
ішоколаду.

35 ₴

Червоне сухе сортове марочне. Аромат чорних ягід з
тонами вершків і шоколаду. Оксамитово танінний смак
звідтінками кави та нотками ягідного джему.

300 ₴

БАСТАРДО

Закуски

до вина та міцних напоїв;

— Сир (в асортименті)
— Ропі (соленики)
— Ядро горіха волоського
— Шоколад (крафтовий)
— Канапка угорська (жірош-кенєр)

120 ₴

ГЛІНТВЕЙН

15 ₴

ВИНО VIP-категорії
35 ₴

КАБЕРНЕ-СОВІНЬЙОН «LARK»

Червоне сортове. Сухе. Високий вміст танінів і помітна
кислотність. Смаку з нотками ожини, чорної смородини,
чорносливу і кедру.
Червоне сортове. Напівсухе. М’який фруктовий букет з
помірно танінним смаком вишні, ожини і сливи.

Рожеве. Солодке. Сорт – Шардоне. Вино настояне на в’яленій
сливі. Легке вино з м’яким смаком та вираженим фруктовим
ароматом.
30 ₴

БЕРЕГІВСЬКЕ ЧЕРВОНЕ

Червоне. Сухе. Купаж: Кейкфранкош, Мерло.
Смородинові тони поєднані з м’якими вишневими нотками
оксамитових відтінків.

Рожеве. Напівсолодке. Купаж: Мускат Оттонель, Сапераві («по
білому») в поєднані з пелюстками троянд. Тонкий аромат квітковомедових тонів та гармонійний смак червоних ягід.
20 ₴

МУСКАТ «LARK»
Біле. Напівсолодке. Сорт - Мускат Люнель. Насичений
фруктово-квітковий аромат з м’яким яблучно-грушевим смаком.

180 ₴

Рожеве. Напівсухе. Купаж: Каберне-Совіньйон, Сапераві,
перероблені по «білому» методу.
Легкий фруктовий аромат і смак.
25 ₴

25 ₴

25 ₴

Червоне вино

Рожеве вино

100г. 30-50 ₴
50г.
20 ₴
30г.
20 ₴
100г. 125 ₴
1шт.
5₴

Дегустація
- ГРУПОВА ДЕГУСТАЦІЯ - ДЛЯ ГРУПИ ТУРИСТІВ
70/50/30 ₴
- ПЛАНОВА ДЕГУСТАЦІЯ - ДЛЯ ГОСТЕЙ КОМПЛЕКСУ
90/50/30 ₴
- ЕКСПРЕС ДЕГУСТАЦІЯ - ДЛЯ ГОСТЕЙ ВИНПІДВАЛУ
90/50/30 ₴
- АПЕРИТИВ-ДЕГУСТАЦІЯ - ПЕРЕД ВЕЧЕРЕЮ АБО БАНКЕТОМ
50/30 ₴
- ДЕГУСТАЦІЯ СУХИХ ВИН «ELITE» - ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАМОВЛЕННЯМ
150 ₴

Діє доставка вина «Новою Поштою» по
всій Україні.

тел. +38 095 033 49 43

— 50 мл.

— 0,75 л.

70 - дорослий квиток на дегустацію
50 - дорослий (без алкоголю)
30 - дитячий квиток

— сомельє рекомендує

320 ₴

Біле вино
20 ₴

25 ₴

25 ₴

БЕРЕГІВСЬКЕ БІЛЕ
Біле. Сухе. Купаж: Шардоне, Ркацітелі. Легке, з нотками яблука,
присутня невелика кислинка.

120 ₴

ШАТО “LARK”
Біле. Сухе. Купаж: Шардоне, Совіньйон. Легке, золотисте,
освіжаюче вино з фруктовим ароматом та м’яким смаком.

180 ₴

ТРАМІНЕР
Біле. Напівсухе. Сорт – Трамінер білий. Трояндові аромати
поєднуються зі прянощами у смаку.

180 ₴

РОЗЕ «LARK»

25 ₴

180 ₴

30 ₴

ЛЬОДОВЕ «ICE-WINE»
Біле. Напівсолодке. Сорт - Мускат Оттонель, зібраний після
перших морозів. Ніжний фруктовий аромат та післясмак з
пікантною мускатною гірчинкою.

200 ₴

20 ₴

СЛИВОВЕ БІЛЕ
Біле. Солодке. Сорт – Шардоне. Вино настояне на аличі. Легкий і
м’який смак з фруктовим ароматом, в поєднанні з тонами
амаретто.

150 ₴

20 ₴

РУБІНОВИЙ МУСКАТ

180 ₴

25 ₴

СЛИВОВЕ «РУБІН»

150 ₴

25 ₴

ТРОЯНДА ЗАКАРПАТТЯ

250 ₴

35 ₴

35 ₴

МЕРЛО

20 ₴

Рожеве міцне марочне. Солодке. Сорт - Трамінер рожевий.
Насичений аромат пелюсток чайної троянди.
Смак квітково-фруктовий з медовими тонами.

25 ₴

БІЛА ТРОЯНДА
Біле міцне. Солодке. Сорт - Трамінер білий, з низькою
кислотністю. Аромат з відтінками чайної троянди та родзинок.
Смак пікантний з нотками фруктів.

180 ₴

30 ₴

ЧАЧА (палинка виноградна)

200 ₴

40 ₴

ЧАЧА виноградна з плодами (або ягодами)

250 ₴

40 ₴

МЕДОВУХА (настоянка) (пляшка 0.5 л)

380 ₴

ШАРДОНЕ ДОКТОРА ЛІННЕРА
Біле сухе сортове марочне вино за рецептом доктора Ліннера.
Яскравий аромат персика, абрикоса з цитрусовими нотками у
смаку

180 ₴

МЕРЛО «LARK»

180 ₴

ГЛІНТВЕЙН

15 ₴

Червоне напівсолодке вино на прянощах (краще вживати
підігрітим).

20 ₴

Червоне. Солодке. Купаж: Каберне, Мерло, Цвейгельт (за
класичним старовинним методом теплової обробки).
Насичений аромат стиглого винограду поєднаний з м’яким
смородино-вишневим смаком.

100 ₴

КАГОР

150 ₴

320 ₴

ВИНО VIP-категорії
САПЕРАВІ

STAKHOVSKY «TRAMINER W»
Авторське вино від легенди українського тенісу Сергія
Стаховського. Біле сухе сортове марочне. Сорт - Трамінер
рожевий. Аромат: елегантний з ванільними відтінками, легкі ноти
квітів, стиглих фруктів. Смак: чистий, пронизливий, з присмаком
стиглої груші, білого чаю

340 ₴

STAKHOVSKY «ШАРДОНЕ W»
Авторське вино від легенди українського тенісу Сергія
Стаховського. Біле сухе сортове марочне. Аромат: польові квіти
Закарпаття з ноткою весняного меду. Смак: чистий,
збалансований з цитрусовою кислинкою та нотками стиглого
абрикосу.

340 ₴

35 ₴

Червоне сухе сортове марочне. В ароматі і смаку
поєднались відтінки чорносливу, чорної смородини, вишні
ішоколаду.

35 ₴

Червоне сухе сортове марочне. Аромат чорних ягід з
тонами вершків і шоколаду. Оксамитово танінний смак
звідтінками кави та нотками ягідного джему.

300 ₴

БАСТАРДО

Закуски

до вина та міцних напоїв;

— Сир (в асортименті)
— Ропі (соленики)
— Ядро горіха волоського
— Шоколад (крафтовий)
— Канапка угорська (жірош-кенєр)

180 ₴

150 ₴

Червоне сортове. Напівсолодке. М’який фруктовий букет і
помірно танінний смак вишні, ожини і сливи.

Міцні напої

120 ₴

БУКЕТ БЕРЕГІВЩИНИ

Червоне кріплене. Напівсолодке. Купаж: Мерло, Голубок,
Цвейгельт. Насичений букет та смородино-вишневий смак
з нотками чорносливу.

ВИНО VIP-категорії
35 ₴

КАБЕРНЕ-СОВІНЬЙОН «LARK»

Червоне сортове. Сухе. Високий вміст танінів і помітна
кислотність. Смаку з нотками ожини, чорної смородини,
чорносливу і кедру.
Червоне сортове. Напівсухе. М’який фруктовий букет з
помірно танінним смаком вишні, ожини і сливи.

Рожеве. Солодке. Сорт – Шардоне. Вино настояне на в’яленій
сливі. Легке вино з м’яким смаком та вираженим фруктовим
ароматом.
30 ₴

БЕРЕГІВСЬКЕ ЧЕРВОНЕ

Червоне. Сухе. Купаж: Кейкфранкош, Мерло.
Смородинові тони поєднані з м’якими вишневими нотками
оксамитових відтінків.

Рожеве. Напівсолодке. Купаж: Мускат Оттонель, Сапераві («по
білому») в поєднані з пелюстками троянд. Тонкий аромат квітковомедових тонів та гармонійний смак червоних ягід.
20 ₴

МУСКАТ «LARK»
Біле. Напівсолодке. Сорт - Мускат Люнель. Насичений
фруктово-квітковий аромат з м’яким яблучно-грушевим смаком.

180 ₴

Рожеве. Напівсухе. Купаж: Каберне-Совіньйон, Сапераві,
перероблені по «білому» методу.
Легкий фруктовий аромат і смак.
25 ₴

25 ₴

25 ₴

Червоне вино

Рожеве вино

100г. 30-50 ₴
50г.
20 ₴
30г.
20 ₴
100г. 125 ₴
1шт.
5₴

Дегустація
- ГРУПОВА ДЕГУСТАЦІЯ - ДЛЯ ГРУПИ ТУРИСТІВ
70/50/30 ₴
- ПЛАНОВА ДЕГУСТАЦІЯ - ДЛЯ ГОСТЕЙ КОМПЛЕКСУ
90/50/30 ₴
- ЕКСПРЕС ДЕГУСТАЦІЯ - ДЛЯ ГОСТЕЙ ВИНПІДВАЛУ
90/50/30 ₴
- АПЕРИТИВ-ДЕГУСТАЦІЯ - ПЕРЕД ВЕЧЕРЕЮ АБО БАНКЕТОМ
50/30 ₴
- ДЕГУСТАЦІЯ СУХИХ ВИН «ELITE» - ЗА ПОПЕРЕДНІМ ЗАМОВЛЕННЯМ
150 ₴

Діє доставка вина «Новою Поштою» по
всій Україні.

тел. +38 095 033 49 43

— 50 мл.

— 0,75 л.

70 - дорослий квиток на дегустацію
50 - дорослий (без алкоголю)
30 - дитячий квиток

— сомельє рекомендує

320 ₴

