Rulandské šedé
zemské suché,
Zapletal Tibor, Velké Bílovice

Rulandské bílé
pozdní sběr suché,
Hradil Lukáš, Čejkovice

Pálava
výběr z hroznů polosuché,
Hradil Lukáš, Čejkovice

Gewürztraminer AOC d´Alsas
polosladké, Frey-Sohler
Scherwiller, Alsasko, Francie

Suché víno zlatožluté barvy, sladěného
výrazného buketu, připomínající exotické
ovoce a lesní med. Chuť je harmonická, ovocná
s minerální dochutí.

Toto víno zraje čtyři měsíce v akátových
sudech. Překvapí Vás rozmanitostí vůní, z nichž
vyniká hruška a čerstvé mandle.

Aromatické víno s výrazným buketem žluté
čajové růže, limetky a stopami medu.

Tato odrůda se u nás nazývá Tramín kořeněný.
Nádherná vůně po přezrálých broskvích a liči
je doplněna tóny růží a jasmínu. V chuti se
spojuje nasládlost se svěží kyselinkou. Proto
je toto víno příjemné a neunaví ani při delší
konzumaci. Celkovou chuť doplní medové tóny.

Doporučujeme podávat k drůbeži, mořským
plodům, lehkým omáčkám a tvrdým sýrům.
Bílé víno, 0,75 l

220 Kč

Sauvignon IGP d´Oc
suché, Château de
Pennautier, Languedoc,
Francie
Vinařství situované u města Carcassonne
založené v roce 1620. Víno s charakteristickým
aromatem grapefruitu, žlutého melounu
a černého rybízu. Chuť po citrusech
s příjemnou kyselinkou dává tomuto vínu
příjemný charakter.
Doporučujeme ke kuřecímu masu
a světlým omáčkám.



Bílé víno, 0,75 l
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Díky plné, ale lehké chuti, se hodí k široké
škále pokrmů od kuřecího až po smetanové
omáčky s vepřovým masem.



Bílé víno, 0,75 l

Ryzlink rýnský
pozdní sběr polosuché,
vinařství Štěpánek, Mutěnice
Barva vína je zářivě zelenožlutá. Ve vůni nás
zaujmou tóny zralých meruněk a tropického
ovoce. Chuť je velmi plná a extraktivní,
ovocná s dlouhým závěrem.
Víno můžeme doporučit k zeleninovým
salátům a k přírodní úpravě kuřecího
i vepřového masa.



Bílé víno, 0,75 l

270 Kč

270 Kč

270 Kč

Příjemná lehká nasládlost předurčuje víno
nejenom k lehkým dezertům, ale také pro
delší samostatnou konzumaci.



Bílé víno, 0,75 l

270 Kč

Chardonnay
zemské polosladké,
Zapletal Tibor, Velké Bílovice
Ve výrazné vůni nalezneme přezrálý banán
a tropické ovoce. Zlatavou barvu doplňuje
v chuti stopa přezrálé hrušky a žlutého ovoce.
Příjemná nasládlost je ideální kombinace
s dezertem.



Bílé víno, 0,75 l

220 Kč



Bílé víno, 0,75 l

450 Kč

Marquis de Pennautier
Chardonnay barrique IGP
suché, Château de Pennautier,
Languedoc, Francie
Speciální sklizeň na vinicích u města Carcassonne
v brzkých ranních hodinách zachovává delikátní
svěžest tohoto vína. Tři týdny macerace na
dubových sudech je zárukou dobré suroviny,
která leží dalších deset měsíců na nových sudech
barrique. Víno je syté barvy se žlutými tóny,
s vůní po ananasu, vanilce a meruňkách. Má
velmi dlouhou a intenzivní chuť.
Doporučujeme k masu na světlých omáčkách
nebo ke smaženým specialitám.



Bílé víno, 0,75 l

400 Kč

www.firovka.cz

Otevírací doba:
Pondělí – čtvrtek 10.30–22.00 (vaříme do 20.30)
Pátek 10.30–00.00 (vaříme do 21.30)
Sobota 11.00–00.00 (vaříme do 21.30)
Neděle zavřeno

Telefon pro rezervace:
736 / 242-715
Fírovka, Stará 1094/76, Ústí nad Labem
Dotazy na alergeny v potravinách u obsluhy.
Všechny ceny jsou včetně DPH.
Gramáž masa je uvedena v syrovém stavu.
Tabákové výrobky a alkoholické nápoje
nepodáváme mladším 18-ti let.
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Réve de Pennautier
Chardonnay barrique
Vendanges d´Aprés
sladké, Château de Pennautier,
Languedoc, Francie
Víno tipu slámového. Sklizeň vyschlých
hroznů v zahradách zámku probíhá v brzkých
ranních hodinách. Po třech týdnech kvašení
na dubových sudech následuje 18 měsíců zrání
na nových dubových sudech tipu barrique
z francouzského dubu. Barva je sytě zlatavá,
ve vůni lze cítit mandarinky, meruňky, ananas
a citrony, to vše ovoněné medem.
Výtečně se hodí ke všem typům dezertů
popřípadě jako digestiv.



660 Kč

Bílé víno, 0,5 l

Dornfelder
zemské suché,
vinařství Štěpánek, Mutěnice
Víno tmavě červené barvy. Ve vůni nalezneme
aroma višní. Chuť je ovocná, příjemná a plná.
Hodí se na běžnou konzumaci nebo
k tmavým omáčkám a hovězímu masu.
Červené víno, 0,75 l
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220 Kč

Merlot IGP d´Oc suché,
Château de Pennautier,
Languedoc, Francie
Purpurová barva s fialovými tóny. Aroma
švestek a ostružin okořeněné chutí po zeleném
pepři s dlouhou ovocnou dochutí.
Hodí se k veškerému tmavému masu.
Červené víno, 0,75 l



240 Kč

Syrah IGP d´Oc
suché, Château de
Pennautier, Languedoc,
Francie
Velmi sytá červená barva s rubínovým
nádechem dává tušit plné a extraktivní
víno. Vůně po tmavém ovoci (borůvky,
rybíz a ostružiny) a zeleném pepři je v chuti
doplněna příjemnou lehkou tříslovinkou , která
dává plnému vínu svěžest.
Je určeno nejenom na běžnou konzumaci ale
také k hutným úpravám tmavého masa.
Červené víno, 0,75 l



250 Kč

Cabernet Sauvignon AOP
Teroirs d´Altitude barrique,
Château de Pennautier,
Languedoc, Francie
Víno s granátovou barvou, kořeněnou vůní s výraznou
přítomností černého rybízu a kakaa. Zraje 14 měsíců
na nových francouzských dubových sudech.

Ležením na dubu získává plnou
a dlouhotrvající chuť, která se velmi dobře
snoubí s přírodní úpravou hovězího steaku.
Červené víno, 0,75 l



450 Kč

Sekt Grande Cuvée 1531
de Aimery suché, Sieur
d´Arques, Limoux, Francie
Crémant de Limoux je sekt vyrobený klasickou
metodou zrání z odrůdy Mauzac na láhvi po dobu
patnácti měsíců ve vinařství produkující tato vína
již od roku 1531. Díky dlouhé době zrání má víno
velmi jemné a bohaté perlení, které podtrhuje
lehká květinová vůně. V chuti po citrusech vám
přímo v ústech explodují stovky bublinek.
Sekt se hodí nejenom na přípitek,
ale k jakékoliv příležitosti.



Sekt, 0,75 l

470 Kč

Fírovka

Templářské sklepy
Čejkovice
Červené vína
Modrý portugal
Svatovavřinecké
Frankovka
Bílé vína
Rulandské šedé
Chardonnay
Sauvignon
Veltínské zelené



155 Kč

Bohemia Sekt
Brut
Demi

220 Kč

vinný
lístek
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