
Vínna karta  

Restaurant Landsfeld  

Ceny sú uvedené s DPH za fľašu 



NOVINKA 
Pre našich najmenších  

Nealkoholické víno 

 

BOBULO  
Biele, červené 

hroznová šťava 0,75 l 

6,80€ 



     Mrva & Stanko  
      Malokarpatská vinohradnícka oblasť 

Spoločnosť Víno Mrva & Stanko od roku 
1997 prináša na trh víno harmonické v 
chuti i vôni, ľahučké ako vánok, plné 
mladistvej sviežosti, jasu a ovocných   
tónov. Vína pochádzajú z tradičných a 
pestovateľsky osvedčených odrôd viniča, 
ale i z nových moderných odrôd.   

Víno biele 
 

0,75 l  Rizling Rýnsky 2016                                25,50 € 
 (suché, neskorý zber) 

0,75 l  Veltlínske zelené 2016                             21,00 € 
 (suché, neskorý zber) 

0,75 l  Muškát žltý 2015                                    22,50 € 
 (polosuché, výber z hrozna) 

0,75 l  Chardonnay 2015                                    24,00 € 
 (suché, neskorý zber) 
 

 

Víno ružové 

 

0,75 l Cabernet Sauvignon rose 2015             24,30 € 
 (polosladké, akostné odrodové) 
 

 

 

 

Víno červené 
0,75 l          Modrý portugal  2016                     22,90 € 
                   (suché, neskorý zber) 



             KARPATSKÁ PERLA 
               Malokarpatská vinohradnícka oblasť 

Víno biele  
 

0,75 l     Rizling vlašský 2015                                    23,30 € 
     (suché, neskorý zber) 
0,75 l          Sauvignon  2015                                         22,50  € 
                   (suché, neskorý zber) 
0,75 l          Rizling rýnsky  2016                                  21,30  € 
                   (suché, výber z hrozna) 
0,75 l         Pálava  2016                                                24,60 € 
                  (polosladké, výber z hrozna) 
 

Víno ružové  
 

0, 75 l        Frankovka modrá rose 2016         18,50 € 
                  (suché, ) 
 

Víno červené  
 

0,75  l        André 2012                                                  19,00 € 
                  (suché, výber z hrozna)  
 

Rodinná spoločnosť Šebovcov sídliaca v 
obci Šenkvice bola založená v roku 
1991. Snaha o pekné víno jej vyniesla 
popredné miesto medzi slovenskými  
vinármi a množstvo ocenení na domá-
cich a zahraničných súťažiach vín.  



         IR - VÍNO RARIGA 
            Malokarpatská vinohradnícka oblasť 

Modranský rajón 

Rodinný podnik zastáva už od svojho vzniku 
názor radšej vyrábať v menšom, ale kvalitne. 
Táto teória získava na vážnosti nielen množ-
stvom získaných medailí, ale dokazuje ju i zara-
denie   viacerých vín do siene slávy Národného 
salónu.  

Víno biele 
 

0,75 l Rizling rýnsky 2014             19,00 € 
 (suché, akostné, D.S.C.) 
0,75  l   Devín 2015             19,50 € 
 (polosuché, akostné, D.S.C.) 
0,75 l Sauvignon 2015             18,50 € 
 (suché, akostné, D.S.C) 
0,75  l   Chardonnay  2015             17,70 €  
 (sladké, akostné D.S.C.) 
 

 

Víno ružové 
 

0,75 l Alibernet rose 2016             22,00 € 
 (suché, akostné) 
 

Víno červené 
 

0,75 l Alibernet  2015             22,50 € 
 (Barrique, suché, akostné D.S.C.) 



      Chateau Modra 
  Malokarpatská vinohradnícka oblasť   

Modranský rajón 

Vína Chateau Modra sú výsledkom viac 
než 400 ročnej tradície pestovania     
viniča a výroby vína rodiny Šebovcov z 
Modry.  Príbeh rodiny začína v roku 
1592 narodením Lukáša Šeba, vlastníka 
viac než pol. hektára vinohradu v   
modranskom chotári. Od neho sa odvíja 
línia vinohradníkov a vinárov až do 
dnešných čias. 

Víno biele 
0,75l           Rizling  Rýnsky 2016     15,90  € 
                   (suché, neskorý zber) 
0,75l           Rulandské šedé 2016    15,90 €    
                   (polosuché, neskorý zber) 
0,75l          Sauvignon 2015               16,90 € 
 (suché, neskorý zber) 
0,75l           Tramín červený 2016                 16,90 € 
                   (polosladké, neskorý zber) 

Víno ružové 
0,75 l          Cabernet sauvignon rose 2016              15,90 €                                                   
                   (polosladké, neskorý zber) 

Víno červené 
0,75 l          Nitria   2012                   18,90 € 
                   (suché, akostné) 
0,75 l          Runa 2011 cuvée  (Dunaj, Nitria, Hron)                        
                   (suché, výber z hrozna)                38,00 € 



Stredná odborná škola vinársko- ovocinárska  
      Malokarpatská vinohradnícka oblasť 

Modranský rajón 

Stredná vinársko - ovocinárska škola  
v Modre patrí k najstarším odborným 
školám na Slovensku. O kvalite jej vín 
svedčí množstvo získaných ocenení     
na rozličných výstavách v podobe 
strieborných a zlatých medailí. 

Víno biele 

 

0,75  l          Rizling rýnsky 2016                     15,90 €  
          (suché, neskorý zber) 
0,75 l           Chardonnay 2016                                 13,50 € 
                    (suché, neskorý zber)  
0,75  l          Rulandské šedé 2015                      5,90 €              
          (suché, neskorý zber) 
0,75  l          Muškát  Ottonel  2016 
                    (polosuché, akostné odrodové)               11,50€ 
0,75  l          Müller Thurgau  2014 
                    (suché, akostné odrodové)                      10,50€ 
  

Víno ružové 
0,75 l          Merosa 2017                           9,90 €                                                   
                   (suché, akostné značkové) 

Víno červené 
0,75 l         Frankovka modrá 2014              19,20 € 
                    (suché, akostné odrodové) 



        Janoušek   Roman 
          Malokarpatská vinohradnícka oblasť 

Vinársku spoločnosť založili v roku 
2006  a vína z ich produkcie sa oka-
mžite zaradili medzi slovenskú elitu. Za 
krátku existenciu získali viac ako 575 
ocenení z vinárskych súťaží. Svojich  
zákazníkov oslovujú iba poctivou    
prácou a kvalitným slovenským vínom. 

 
 
 

Víno biele 
0,75  l         Clef des champs R. rýnsky 2014    23,00 €              
    (suché, výber z hrozna) 
0,75  l         Chardonnay 2014           23,00 €                  
   (suché, výber z hrozna) 
 

 

 

0,75  l         Sauvignon blanck 2015                24,00 €              
   (suché, akostné odrodové) 
 

 

 



         Chateau Belá 
             Juhoslovenská vinohradnícka oblasť 

Vinárstvo  sa  vyznačuje  dlhou  histó-
riou  produkcie vína už rímskych čias. 
V súčasnosti sa  výrobou  vín  a  sta-
rostlivosťou o vinice zaoberajú známi 
a uznávaní vinári, pán Egon Müller 
z Nemecka a pán Miroslav Petrech zo  
Slovenska. Od roku 2001 sa produkcia 
vína špecializuje na výrobu tých      
najušľachtilejších druhov Rieslingu.  

 
 
 

Víno biele 
0,75 l Rizling rýnsky  2012  L-7                        35,50 € 
 (polosladké, bobuľový výber) 
 

0,75 l Rizling rýnsky  2013   L-6                          32,50 € 
 (polosuché, výber z hrozna) 
 

0,75 l Rizling rýnsky  2013   L-7                          37,50 € 
 (sladké, bobuľový výber) 
 

 



Naša vínna pivnica je skvelá na využitie súkrom-
ných uzatvorených akcií. Je vhodná na ochutnávku 
vín aj s možnosťou prezentácie ponúkaných značiek 
s profesionálnym výkladom od someliéra, alebo len 
na súkromné posedenie, večeru, párty pre skupinky. 
Široká paleta vín zo Slovenska, hlavne Modranské-
ho regiónu  uspokojí aj najnáročnejšie vinárske     
požiadavky. 

 

Bližšie informácie získate na recepcii hotela. 

Vínna pivnica  


