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SCHUIMWIJN

Methode traditionelle, SK was het 2de land ter wereld, na FR, om
bubbels te maken

1

Palffy Extra Dry

Droge schuimwijn op basis van Pinot Blanc en Chardonnay, licht fruitig,
aangename allrounder

2

Palffy Brut

3

Palffy Rosé Droog

4

KP "Perla"

Een test die een succes werd, direct Goud in Praag voor deze monocepage
van Pinot Noir. Delicaat fruitig aroma, volronde smaak in een fles waar
zowel de condens als de stijl vanaf druipt

16 €

Pet Nat

PetNat is een natuurwijn zonder toegevoegde sulfieten noch gist.
Waarschijnlijk voorloper van de champagne. Ongefilterd, vegan

fles

5

Pet Nat Sauvignon Blanc

Petillant Naturel van Sauvignon Blanc, ongefilterd, krachtig. Een overdaad
aan aciditeit, bubbels en aroma's. Een ongetemd wild veulen

12 €

6

Pet Nat Blaufrankisch

Een rode/rose Petillant Naturel, uniek, aciditeit en natuurlijk fruit. Ruw en
krachtig

12 €

WITTE WIJN Droog

Hier zijn de droge witte wijnen opgelijst.

fles

KP Jagnet Müller Thurgau

Glanzend strogeel. Geconfijte citrus, kruisbes, witte perzik. Allrounder,
expressief, puur. Een wijn die altijd smaakt, bij zowat alles

7
8
9
10
11
12
13
14
15

Schuimwijn op basis van Pinot Blanc en Chardonnay, Heel Brut volle smaak
en fris. Kan bij veel voorgerechten
De droogste rosé bubbel op de markt, wordt door iedereen gesmaakt
Pinot Blanc en Chardonnay, kleuring met Pinot Noir

Jonge Welschriesling. Fruitig en bloemig. Een discrete klasbak die ook aan
tafel kan bij slaatjes en allerlei gevogelte
Goudkleurig. Zeer krachtige muscat voor lage prijs. Koel schenken bij volle
KP Jagnet Muscat Moravsky
zon, ideale terraswijn. Laat de zon in je glas!
Gooi uw vooroordelen overboord voor deze delicate Rijnriesling die
KP Rizling Rynsky
aciditeit combineert met fruit. Bio en vegan
Topper in vergelijking met Oostenrijk. Groene peper, perzik, nectarine en
KP Grüner Veltliner
citrus. Gastronomisch zeer breed inzetbaar
Welschriesling van 2015 : laatste flessen! De Sur Lie methode geeft extra
KP Rizling Vlassky
kracht. Nog 5 jaar te bewaren. Gastronomisch
Groene appel en tropisch fruit. Spontane gisting, lichte vatlagering, sur lie.
KP Pinot Blanc
Een elegante dans in het glas
Peer en wat broodkorst zijn te vinden in de goudgele schittering. Bij het
KP Pinot Gris
betere gevogelte en allrounder bij kaas
De eerste cuvée in de geschiedenis van SlovakWines en wat voor een!
KP 4 Zivly 2019
Verkozen tot beste wijn van Slovakije! Pinot Blanc, Gruner Veltiner, Riesling
& Pinot Gris
KP Jagnet Rizling Vlassky

16

Vinkor Palava

17

Vinkor Devin

18

Frtus Milia

Kruising Rode TraminerxMullerThurgau Groengele kleur. Expressief: peer,
galiameloen, beetje sinaasappel Lichtzoete aanzet doch kurkdroge wijn
Kruising Rode Traminer x Veltliner, genoemd naar historisch kasteel. Geel
rijp fruit waaronder mango. Verrijkt met bloesem en nootmuskaat
Slovaaks druivenras. De wijn is mild aromatisch, kruidig, extractief, met
aangename en delicate zuren. roosjes, viooltjes, licht kruidig

ROSÉ WIJN

4 unieke wijnen, elk de top in hun druif

19

KP Rosé Blaufrankisch

Mooie rosé kleur, intens rood fruitaroma. De smaak biedt veel aardbeien
in romige yoghurt, goede frisheid, sappige, droge, zeer aangename wijn.
Alles wat je zoekt in een goede rosé

20

Vinkor Saint Laurent

21

Rariga Alibernet rosé

22

Vinifera Nitria

Svatovavrinecke druif. Roze kleur, indrukwekkend aroma van frambozen en
moerbei. Heerlijk fruitig met een harmonieuze structuur van zuren en de
sappigheid van wilde aardbeien en citrus. Middellange afdronk.
Zeer donkere rosé, full body. Wilde bessen, bramen en een delicate
ondertoon van aardbeien. Sappig en fruitige milde zuren. Bij Groot Vlees
als het te warm is voor rode wijn
Slovaakse druif : Castets x Abouriou noir. Elegante, zalmroze tint. Aroma
van rozenblaadjes, kamperfoelie en viooltjes.
De aanzet is kurkdroog en pittig. Sappig en fruitig met pomelo,
passievrucht, wilde kersen en aardbei. De afdronk is romig met perzik,
middellang

fles

Aantal

Totaal

Aantal

Totaal

Aantal

Totaal

10 €
10 €
10 €

8€
8€
8€
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
14 €

7,275

12 €
12 €
12 €
fles
9€

9€

12 €

12 €

Aantal

Totaal

RODE WIJN

Omschrijving

KP Blaufrankisch 2017

Robijnrood. Fruitig en medium body. Kersen en rode pruimenjam. Een
evenwichtige smaak met een mooi gehalte aan zuren, zachte tannines en
fruitige afdronk . Rijpte 10 maanden in nieuwe en oude vaten. Passe
Partout Met Klasse! Geen risico's aan tafel, iedereen lust dit

12 €

KP Alibernet 2015

Inktpaarse kleur.Uniek klassevol aroma met rijkdom en volheid.
Aangenaam warm en extractief van smaak met goede tanninestructuur en
lange afdronk. De wijn is geschikt voor langdurige bewaring. Bij het betere
rund en vachtwild. Karaferen of aerator

16 €

25

KP Pinot Noir 2015

Wijngaard van 13 jaar oud. Robijnrode kleur. Het hele spectrum van
geuren, van rood steenfruit tot de nobele aroma's van cederhout, is in
perfecte balans. De fruitige smaak gaat gepaard met goed opgenomen
tannines. De wijn rijpte 12 maanden op Slovaakse eik

16 €

26

Repa Blauer Portugieser

27

Frtus Hron 2019

23

24

Elegante robijnrode kleur, delicaat fruitig-bloemig aroma. Aangenaam en
fris met een delicaat, fruitig aroma van kleine bessen met een lange en
volle afdronk.
Intense, volle, donkere robijnrode kleur Geroosterde cacaobonen, veel
donkere bessen en zwarte bessenbladeren. Een gestructureerde body,
sappige tannines en een stijlvolle smaak vol fruit en passie.

fles

WITTE WIJN Halfzoet

Omschrijving

fles

KP Rizling halfzoet

Goudgele kleur. De complexexiteit wordt gedragen door tal van
citrusaroma's met tonen van honing. Kan als stand alone worden
gedronken of bij blauwschimmel kazen. Zeer lange finale

16 €

30

KP Palava halfzoet

De opwarming is ook in SK te merken. Dit topperceel levert sinds een paar
jaar de druiven voor deze halfzoete klasbak. De zuren brengen de
restsuiker perfect in balans : sommigen ervaren deze wijn eerder als droog.
Aroma's van alle soorten peren met vleugje tropisch fruit.

16 €

31

KP Devin Halfzoet

Medium body Devin, full aroma! In de neus witte roos, lindebloesem en
agaathoning. Het fruitige karakter wordt ondersteund door het evenwicht
tussen de aangename zuren en fijne restsuikers

16 €

KP Aurelius halfzoet

De laatste halfzoete van deze nobele druif (Neuburger x Rijnriesling). Een
2015, kan nog heel lang bewaard worden. Complex : Lindehoning perzik
en vleugjes citrus. Behoort tot de top100 van de beste wijnen van SK.
Uniek in zijn soort, medaillemagneet. Dessert(kazen), ganzenlever

16 €

29

32

33

34

Aantal

Totaal

Aantal

Totaal

Aantal

Totaal

18 €

18 €

Frtus Dunaj 2018

Totaal

12 €

Een lust voor het oog. Donker en maar aantrekkelijk. Veel donker fruit bosbessen, bramen - in de neus, gevolgd door cacao en een snuifje
kruiden. Het hout in de wijn is nobel en tilt de complexiteit naar een
niveau hoger. Vol, fruitig, aangenaam warm en harmonisch. Kan nu
gedronken worden of binnen enkele jaren.

28

Aantal

WITTE WIJN zoet

Omschrijving

KP Dilemure Aurelius

Velen worden stil bij het proeven van het resultaat van deze edele rotting.
Anderen worden lyrisch. Het aroma is van gedroogd fruit, vijgen en
honing. De volle fruitige smaak wordt ondersteund door sappige zuren. De
zoete nasmaak van de wijn met een vleugje kruiden is eindeloos. Is dit de
beste zoete wijn ooit gemaakt in Slovakije? Behaalt in elke concours
wereldwijd dubbel goud.

fles

18 €

KP Dilemure Devin

Zoete wijn van deze aromatische druif. Goudgele kleur. Het aroma is
bloemig en fruitig met tonen van paardenbloemhoning, gedroogd
tropisch fruit en edelrot. Full body, fruitige smaak met veel elegantie door
de veroudering in eiken vaten. De natuurlijke restsuikers vormen samen
met de harmonieuze zuren een delicate dessertwijn

18 €

Non-alcoholisch

Bobulo voor de minderjarigen alsook tegen de kater

35

Bobulo druivensap wit

100% druivensap gemaakt van koudgeperste druiven van Grüner Veltliner
en Feteasca Alba. Dit druivensap is gepasteuriseerd en bevat natuurlijke
druivensuiker. Alcoholvrij.

fles
5€

36

Bobulo druivensap rood

100% druivensap gemaakt van koudgeperste druiven van Andre en Blauer
Portugieser. Dit druivensap is gepasteuriseerd en bevat natuurlijke
druivensuiker. Alcoholvrij.

5€

Totaal
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