
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PREZENTACE 

 

Degustační menu představí 

Executive Chef hotelu Vitality 

Krzysztof Sajdok. Tentokrát 

byly vybrány pokrmy 

z nového À la carte 

restaurace Moderna. 

Jedná se o podzim v těch 

nejsytějších vůních, chutích 

a barvách.  

 
Menu bude prezentováno 

spolu se zástupci jednotlivých 

vinařů a vinařství, kteří nás 

seznámí se svými víny 

a zároveň odprezentují 

konkrétní vybrané víno a jeho 

kombinaci a snoubení ke 

zvolenému pokrmu. 

 
Následně po degustačním 

menu proběhne degustace 

dalších vybraných vín za 

účastí vinařů. 

 
Vína bude možno zakoupit 

přímo na místě. 

 

čtvrtek 30. 11. 2017 od 18:00 hod. v hotelu Vitality 
. 

 

hotel Vitality si Vás dovoluje pozvat na  

Podzimní degustační menu & moravská vína 
představení nového menu restaurace Moderna a vybraných vín 

.  

DEGUSTAČNÍ MENU 

 

Terinka z daňčího hřbetu marinovaná v koňaku, hruškové chutney  

Vinařství Lípa, Neuburské, pozdní sběr 2016, polosuché 

 

 

Bažantí raviolka, ragú z čočky Beluga, Madeira demi glace 

Vinařství Mikrosvín, Ryzlink rýnský, pozdní sběr 2015, suché 

 

 

Rizoto s lesními hříbky, mušle Svatého Jakuba, lanýžový olej 

Vinařství Trávníček & Kořínek, Veltlínské zelené, 

VOC Znojmo 2015, suché 

 

 

Hovězí steak z vyzrálé svíce, pyré z černého kořene, Foie gras, 

bramborový fondant 

Vinařství Baláž, Frankovka, výběr z hroznů 2015, suché 

 

 

Broskev Melba s čokoládou a levandulí 

Vinařství Mádl, Hibernal, výběr z bobulí 2009, polosladké 

 

Cena degustačního menu  |  1450 Kč 

 

Vstupenka v prodeji na recepci hotelu Vitality Vendryně. 

tel.: +420 595 530 611, +420 734 753 830 

e-mail: recepce@hotelvitality.cz 

 

Vinařství LÍPA 

Marek Lípa 

Marek Lípa je pokračovatelem 

rodinné tradice výroby vína, kterou v 

devadesátých letech začal jeho 

otec a Marek v ní společně se svým 

mladším bratrem a firemním 

společníkem Michalem dál 

pokračuje.  
 

Vinařství MIKROSVÍN MIKULO 

David Chrápek 

David je obchodním ředitelem 

vinařství a ve firmě působí již více jak 

13 let a o firmě a hlavně pak vínech 

vinařství tak zná veškeré podrobnosti 

a je tak tou nejpovolanější osobou, 

která nás s jejich víny může seznámit.  

 
Vinařství TRÁVNÍČEK & KOŘÍNEK 

Richard Suss 

Richard je obchodním společníkem 

vinařství a zároveň jedním z 

nejuznávanějších domácích 

sommeliérů a znalců vína, který má 

o vínech vinařství dokonalý 

senzorický přehled a vinařství s ním 

právě proto spolupracuje. 
 

Vinařství BALÁŽ 

Jiří Baláž 

Jiří Baláž je pokračovatelem rodinné 

tradice výroby vína, kterou začal již 

jeho děda v meziválečném období 

a Jirka je tak již třetí generací vinařů 

Balážů z Dolních Dunajovic.   

 
Vinařství MÁDL 

David Mádl 

Starší syn zakladatele a majitele 

vinařství, který před 5 lety přebral po 

otci jeho „vinařské žezlo“ a plnou 

zodpovědnost za chod rodinné firmy 

a samozřejmě i za jedinečný 

charakter vín vinařství MÁDL a stejně 

tak i jeho další směřování.  

 

 


