
 

Biele víno - White wine 

Matyšák VGB Veltlínske zelené 

Akostné, suché - quality dry wine 

0,10 l         1,50 € 

 

Matyšák VGB Muller Thurgau 

Akostné suché - quality dry wine 

0,10 l         1,50 € 
 

 
Červené víno - Red wine 

 

Matyšák VGB Svätovavrinecké 
Akostné, suché - quality dry wine 

0,10 l         1,50 € 
 
Maytšák VGB Frankovka modrá 
Akostné, suché - quality dry wine    

0,10 l         1,50 € 

Rozlievané vína 

Wine by the Glass 



 

Šumivé víno 

Sparkling wine 

Slovensko - Slovakia 

 

Hubert Club Brut 

akostné, suché - quality dry wine 

Poznávacím znamením Hubertu  Club Brut je nielen bohaté perlenie, 
svieža ovocná vôňa, ale najmä neopakovateľná harmonická chuť, 

ktorá robí tento sekt výnimočným. 

0,75 l         8,90 € 

Hubert Club poloskadké 

akostné , polosladké- quality dry semi sweet wine 

Obľúbený polosladký Hubert Club v sebe skrýva kombináciu cukrov a 
kyselín, ktoré sú vyvážené v správnom pomere a robia tak z tohto 

sektu lahodný mok. 

0,75 l         8,90 € 
 

Hubert de Luxe 
akostné, suché - quality dry wine 
Sú preň charakteristické bohaté perlenie, svieža žltá farba, výrazný 
muškátový buket a perzistentná lahodná sladká chuť. 

0,75 l         9,90 € 
 
Hubert Alkohol - frei 
akostné, sladké- quality sweet wine  
Je ideálny pre milovníkov sektu a všetkých tých, ktorí nechcú alebo 
nemôžu konzumovať alkohol, ale radi si vychutnávajú jemné perlenie 
na jazyku.    

0,75l         7,90 € 
 

Taliansko - Italy 
 

Prosecco  
akostné, suché  
V chuti je plné, s príjemnou dochuťou, sviežimi kyselinkami, 
ovocnosťou zrelého tropického ovocia a príťažlivou jemnou 
zamatovosťou a predlhou minerálnou dochuťou. 

0,75 l         10,50 € 
 



 

Slovenské vína 

Slovak wines 

Mrva & Stanko 

Biele víno - White wine 

Sauvignon 

neskorý zber, suché 

Víno s výrazným chuťovým vnemom, s dominujúcou chuťou egrešov, 
žihľavového extraktu a dužiny grepfruitu, s vábivými kyselinami a 
vyrovnanou, jemne korenistou dochuťou. Vhodný k sladkovodným 

rybám, k úpravám hovädzieho mäsa a k chuťovo výrazným šalátom.  

0,75 l         19,90 € 

Červené víno - Red wine 
 

Frankovka modrá 
výber z hrozna, suché 
Víno tmavočervenej farby bordového odtieňa, s decentnou odrodovou 
ovocnou vôňou, hlavne čerešní a sliviek. Chuť vína je šťavnato 
ovocná, s dominanciou kňstkového ovocia a škorice. Odporúčame       
k prírodným úpravám červeného mäsa a taktiež k tvrdým syrom.  

0,75 l         20,90 € 
 
Cabernet Sauvignon 
výber z hrozna, suché  
Víno rubínovo granátovej farby jemného odtieňa, s príťažlivou 
ovocnou vôňou, podporená decentnou korenistosťou. Chuť vína je 
odrodovo ovocná, podporená harmonickou štruktúrou kyselín a 
tanínov. Odporúčame k divine, hovädziemu mäsu a k rôznym typom 
tvrdých syrov.   

0,75l         20,90 € 
 
 



 

Slovenské vína 

Slovak wines 

Masaryk 
Červené víno - Red wine 

 

Frankovka modrá (2018) 
akostné odrodové víno, neskorý zber, suché 
Víno tmavorubínovej až granátovej farby s charakteristickým        
buketom po zrelom ovocí, jemnou dubovo-škoricovou vôňou a         
primeraným obsahom tanínu. Má vôňu malín. Obľúbená k divine, 
tmavému, najmä pečenému mäsu. 

0,75 l         14,50 € 
 
Dunaj (2019) 
akostné odrodové víno, výber z hrozna, suché  
Plné víno tmavej červenej až hnedej farby s chuťou čiernej čokolády. 
Hodí sa najmä k dezertom, tmavému mäsu alebo syrom s modrou   
plesňou.   

0,75l         14,50 € 
 
 

Matyšák 

Biele víno - White wine 

Chardonnay Prediction wine (2016) 

akostné víno, neskorý zber, suché 

Veľmi plné víno, jemne korenisté s vôňou medu, lieskových orieškov, 

manga, ananásu, žltého melónu a banánu.  

0,75 l         9,90 € 

 
Červené víno - Red wine 

Alibernet Prediction wine  (2018) 

Akostné víno, výberz z hrozna, suché 

Mohutné víno červenej farby, v aróme zmes bobuľového ovocia, 
čierneho korenia a zelenej papriky. Víno plnej. ovocnej a pikantnej 
chuti. 

0,75 l         9,90 € 
 



 

Slovenské vína 

Slovak wines 

Elesko 

Biele víno - White wine 

Pinot Gris 1 (2017) 

Akostné odrodové víno, D.S.C., suché 

Víno živej žltozelenej farby so zlatou iskrou. Zaujme príjemnou 
vôňou tropického ovocia s nádychom klinčekov, egrešov a hrušiek. 
Svieža a šťavnatá chuť vína je zakončená lahodným citrusovo-

marhuľovým dojmom. 

0,75 l         17,90 € 

 

Nichta  

Biele víno - White wine 

Devín Močiarno (2021) 

Akostné odrodové víno, D.S.C., suché 

Intenzívna vôňa tropického ovocia, hrozienok a medu s jemným 
nádychom korenia a lúčnych kvetov. Plná a bohatá ovocná chuť 
s medovými nuansami. Pôsobí harmonicky a opojne. Dlhý, sladší 
záver. 

0,75 l         17,50 € 

 
 



 

Slovenské vína 

Slovak wines 

 

Chateau Zumberg 

Vinohradníctvo Pavelka a syn 

Biele víno - White wine 

Chardonnay (2020) 

Akostné odrodové víno, D.S.C., suché 

Víno príjemnej žlto-zelenkavej farby s výraznejšou arómou po 
agátovom kvete, bielej broskyni a citrusovom ovocí. Chuť je  

svieža, minerálna s jemne korenistou dochuťou.  

0,75 l           9,90 € 

Pálava (2021) 

Akostné odrodové víno, výber z hrozna, polosuché 

Víno je zlatisto-zelenkavej farby. Vo vôni cítime ovocné tóny 
broskýň, tropického ovocia, doplnené kvetinovým buketom po 
muškáte a bielej ruži. V chuti sú jemné kyselinky vyvážené 
zvyškovým cukrom s elegantnou ovocno-korenistou dochuťou.   

0,75 l           18,50 € 

Červené víno - Red wine 

Frankovka modrá (2018) 

Akostné odrodové víno, suché 

Elegantné víno rubínovo-červenej farby. Vo vôni prevládajú  
zrelé višne. Chuť je plná škoricovo-korenistá s vyšším obsahom 
trieslovín.  

0,75 l           9,90 € 

Alibernet (2019) 

Akostné odrodové víno, výber z hrozna, suché 

Víno je rubínovo-atramentovej farby s plnou ovocnou vôňou po 
prezretom ovocí, višniach a sušených slivkách, sprevádzaná 
horkou čokoládou a džemom. Chuť je mohutná s harnonickými 
trieslovinami, zakončená dlhou dochuťou.  

0,75 l           20,90 € 



 

Slovenské vína 

Slovak wines 

Juraj Zápražný 
 

Červené víno - Red wine 
 

Dunaj (2019) 

D.S.C., suché 

Víno s okuzľujúcou vôňou čučoriedok a moruše sprevádzaná 
šťavnatosťou černíc a ostružín. Chuť vína je koncentrovaná plná 
kôstkového ovocia, borievok a černíc. Dochuť sa nesie v znamení 

horkej čokolády a sladkých tanínov.  

0,75 l         19,90 € 

 

Biele víno - White wine 

Sauvignon  (2021) 

Víno s chráneným označením pôvodu, D.S.C. suché 

Farba vína je jasná so zelenkavým lemom, s expresívnou arómou 
púčikov čiernych ríbezlí, bazového kvetu, šťavnatých broskýň a 
troškou žihľavy v závere. Chuť sprevádzajú šťavnaté biele ríbezle, 

prezreté egreše, žihľava a v závere pikantné kyselinky.   

0,75 l         15,90 € 

 
 



 

Dezertné víno 

Desert sweet wine 

Karpatská perla 

Biele víno - White wine 

Dílemúre Aurelius 

hrozienkový výber, sladké 

Víno má príťažlivú jantárovú farbu. V ovocno-florálnej vôni 
dominuje marhuľa a hruška. V chuti prekvapí príjemná sladkosť 

pripomínajúca agátový med a pikantné kyseliny.  

0,50 l         18,50 € 

 

 

 
 
 
 



 

Prevádzkovateľ:  Pod Hradom, s.r.o. 

     Považské Podhradie 250 

     01704  Považská Bystrica 

     IČO: 36 325 341 

 

Zodpovedný vedúci:  Mgr. Petra Barancová 

 

Ceny kalkuloval:  Mgr. Petra Barancová 

 

Ceny sú platné od:  3.1.2023 


