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Než jsme se s manželem rozhodli, že kromě zázemí pro koně vybudujeme v Noutonicích kavárnu, 
mnoho jsme o tomto záměru diskutovali. A většinou večer, většinou v pátek či sobotu, a vždy nad 
sklenkou vína. Milujeme víno. Oba. A pak cestování, a zejména cestování za vínem. Prakticky všechna 
naše toulání Evropou byla vždy spojena s vínem. Vína, která máme doma, jsou spojena s našimi 
zážitky. Nechodíme do vinoték, jezdíme za vinaři a jejich vínem. Je pro nás důležité poznat místo, 
kde víno roste a zraje, rádi posloucháme vyprávění vinařů. Díky vínu jsme poznali mnoho krásných 
míst, kam obvyklé turistické cesty nevedou, kde jen prostě žijí lidé, co pěstují révu a vyrábějí víno. 
Od oblasti té nejblíže jižní Moravě - dolnorakouskému Weinviertelu, odkud pocházejí výborné 
ryzlinky a veltlíny, až po ty na konci Evropy, jako je třeba oblast řeky Douro, která ústí do Atlantského 
oceánu ve městě Porto, které dalo jméno unikátním alkoholizovaným portským vínům. V Itálii jsme 
se toulali oblastí Alto Adige, kde je úpatí Alp lemováno vinicemi; mnohokrát jsme křížem krážem 
projeli Toskánsko a nedokázali se nabažit procházek po místních vesničkách a vinicích je lemujících. 
Horské vinice a vína z nich nás fascinovaly v Lombardii v oblastech Valtellina a Sondrio. Těšíme se 
na výpravu do údolí řeky Aosta v oblasti Valle d´Aosta, když ještě předtím projedeme severní částí 
Piemontu, kde ochutnáme místní Barolo a Barbaresco, i když u nás známější alkoholizované víno 
z této oblasti je Cinzano. V jižní části Piemontu jsme dokázali nakoupit plný kufr tamního excelentního 
vína odrůdy Gavi di Gavi a dodnes bavíme přátelé tím, jak jsme jej „pašovali“ Švýcarskem. Když jsme 
se toulali severním Španělskem a snažili se kopírovat svatojakubskou cestu označenou emblémem 
ikonické mušle, tak jsme samozřejmě nemohli vynechat vinařskou oblast Rioja a její nádherná vína. 
A při březnovém lyžování ve Švýcarsku pod Matterhornem se vždy zastavíme v některém z vinařství 
kantonu Wallis s nejvýše vysazenými vinicemi v Evropě. A světe div se, i tam vznikají skvostná vína.

Je mnoho a mnoho dalších oblastí, kde se pěstuje réva, a mnoho skvělých vinařství, které z révy 
vyrábějí víno. Jak v České republice, tak po celé Evropě. Na všechna místa, která jsme poznali 
a odkud jsme si přivezli víno, máme mnoho vzpomínek, které nás těší. Přesto, nebo možná právě 
proto můžeme říci, že ze všeho nejvíc milujeme Pálavu. Je to pro nás magické místo, na které se 
vracíme, a které je pro nás ikonické. A proto jsme se rozhodli, že v naší kavárně budeme nabízet 
vína z Pálavy a nejbližšího okolí. U každého vinaře z nabídky našich vín jsme byli osobně, některé 
navštěvujeme opakovaně. Máme radost z toho, že vidíme, jak se jejich vinařství rozvijí, rostou 
a jak jsou dnes jejich vína zcela srovnatelná s produkcí vinařů mimo ČR, kde rodinné tradice a vývoj 
nebyly přerušeny 40 lety budování kolektivních vinařských družstev. A v naší kavárně si Vás, naše 
hosty, dovolujeme oslovit s nabídkou těchto vín. 

Na zdraví!

Alena a Ivan Němcovi

Milujeme Pálavu.
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Vína z vinařství GALA (oblast Bavory)

Ryzlink vlašský Hermes 2017, pozdní sběr, suché

Ryzlink vlašský Hermes 2019, pozdní sběr, suché

Pinot noir Bergrus 2019, pozdní sběr, suché

Blanc de Blancs 2017 (sekt z odrůd Chardonnay a pinot Blanc), extra brut

GALA (Bavory)

Ryzlink rýnský 2018, pozdní sběr, suché

Ryzlink rýnský 2019, pozdní sběr, suché

GURDAU (Kurdějov)

Vinařství Gurdau (Kurdějov)

450 Kč

500 Kč

500 Kč

380 Kč

500 Kč

450 Kč

Pana Jaromíra Galu jsme poznali jako jednoho z prvních vinařů, a vždy, když jsme na Palávě, 
zastavíme se v jejich vinařství. Rádi jsme pana Galu sledovali v pořadu České televize „Cesty 
za vínem“. Nabízíme Vám čtyři druhy jeho vín. Jednak jsou to bílá vína odrůdy ryzlink vlašský 
z vyšší řady produkce Hermes. Hermes je odvozeno od názvu vinice Hermesdorfen. Citujeme pana 
Jaroslava Galu: „Pro vína řady Hermes vybíráme hrozny z těch nejlepších poloh. Vína zrají na nových 
nebo starších dubových a akátových sudech a v průběhu zrání je 10 měsíců mícháme na jemných 
kvasničních kalech. Po nalahvování necháváme víno zrát několik měsíců v lahvích.“ V červených 
vínech je označení Bergrus pro nejvyšší řadu červených vín z vinařství (podle stejnojmenné vinice). 
I zde jsou pro vína řady Bergrus vybírány hrozny z těch nejlepších poloh. Vína zrají 12 měsíců 
na nových nebo starších dubových sudech. Po nalahvování vína zrají několik měsíců v lahvích. 
Z produkce vinařství Gala nabízíme jediný sekt v naší nabídce, a to Blanc de Blancs 2017, extra brut. 
Jedná se o sekt vyrobený tradiční metodou kvašením v láhvi z odrůd Chardonnay (80 %) a Pinot 
Blanc (20 %) z vinice Hermesdorfen. Doba ležení na kvasnicích 24 měsíců. 

Kurdějov je láska na první pohled. Nově budované vinařství, k němuž přivedl pan Gala, jeden 
ze zakladatelů. Gurdau je německý název vesnice Kurdějov. Vinařství se specializuje na rýnské 
ryzlinky. Z produkce vinařství nabízíme RIESLING 2018, hrozny pochází z tratí přímo v Kurdějově, 
v hlubokém údolí obklopeném úpatím Žďánických vrchů. RIESLING 2019 je víno připravované 
z hroznů z viniční trati STARÁ HORA. Tato známá trať je orientována jihovýchodně. Rozléhá se na 
ploše 3 hektarů a táhne se v nadmořské výšce 233–285 m.n.m. 
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Ryzlink vlašský 2018, pozdní sběr, suché

Sauvignon Blanc Na výsluní 2019, pozdní sběr, suché

Sauvignon Blanc Sahara 2018, pozdní sběr, suché

Sauvignon 2018, pozdní sběr, suché

Gravetien rosé 2017, pozdní sběr, suché

NEPRAŠ (Pavlov)

FABIG (Hustopeče)

Vína z vinařství NEPRAŠ (oblast Pavlova)

Vinařství Fabig (Hustopeče)

350 Kč

390 Kč

390 Kč

350 Kč

350 Kč

Bylo to krásné odpoledne a dlouhý večer. Sešli se bývalý architekt a dnes pan vinař Nepraš 
a náš kamarád architekt a dnes milovník a znalec vína. Všechny nás to bavilo. A jejich Gravetien je 
opravdu excelentní růžové víno. Růžové víno Gravettien je vyrobeno z odrůd Zweigeltrebe x Merlot 
x Cabernet Sauvignon 2018, pozdní sběr, z viniční trati Sahara, Pavlov. Z produkce vinařství Nepraš 
nabízíme Ryzlink vlašský Maidenstein 2018, výrazně minerální víno z certifikované organické vinice 
Spodenberg/Pod Pálavou. Víno kvasilo a zrálo ve velkém dubovém sudu. A Savignon Blanc 2018, 
jehož hrozny pochází v viniční trati U Božích muk (Steinriegel). 

Pan Fabig, mladý vinař v nově postaveném vinařském domě, a jeho ikonické Savignony. Citujeme 
pana Fabiga: „Sauvignon Blanc je moje posedlost, moje vášeň.“ Kdo má rád vína z odrůdy Savignon, 
musí mít rád pana Fabiga. Z produkce vinařství nabízíme SAUVIGNON BLANC NA VÝSLUNÍ, toto 
víno reprezentuje jedinečnost viniční tratě Na výsluní. Čistý projev odrůdy a polohy. SAUVIGNON 
BLANC SAHARA 2019, v tomto víně se odraží místo původu ve víně. Tímto Sauvignonem je možné 
ukázat, jak specifický může Sauvignon Blanc být. Intenzivní mineralita odráží místo, odkud pochází. 
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Ryzlink vlašský 2019, výběr z hroznů, suché

Cuvé Tři 2018 (Cuvée Chardonnay a Pinot Blanc), zemské víno, suché

Frankovka 2017, zemské víno, suché

PLENÉR (Pavlov)

350 Kč

380 Kč

450 Kč

Vinařství Plenér (Pavlov)

Toto vinařství nám připomíná vlastní příběh. Spojili se lidé ze zcela rozdílných oborů, aby si splnili 
svůj sen. Vinobraním 2016 začal příběh Vinařství Plenér. Za vinařstvím, které vyrábí vína z vinic 
pod Pálavou, stojí vinařka Dominika Černohorská a ortodontista Ivo Marek. Dva přátelé, kteří 
se rozhodli společně si splnit svůj sen. Z produkce vinařství nabízíme Ryzlink vlašský. Necháme 
vyprávět paní vinařku: „První víno, které jsme vytvořili z hroznů z vinohradu, který jsme sami 
vysadili. Na půlhektarový pozemek v Bavorech ve viniční trati Maliny jsme v roce 2017 vybrali 
odrůdu Ryzlink vlašský.  Nemuseli jsme o tom vůbec přemýšlet. Vápencové podloží Pálavy dává 
Vlašáku nezaměnitelný projev v chuti i vůni. Našim cílem je vytvořit víno, které se svou chutí bude 
co nejvíce podobat čerstvě vylisovanému moštu. Šťáva z hroznů tohoto tříletého vinohradu byla 
v září 2019 po vylisování jasně zelená. Víno fermentovalo a zrálo v nerezovém tanku.“ Další bílé víno 
z produkce tohoto vinařství v naší nabídce je CUVÉE TŘI 2018. Je to cuvée burgundských odrůd, 
které fermentovalo a následně zrálo ve třech různých nádobách. Tvary těchto nádob jsou v podobě 
piktogramů nakresleny na láhvi. Část vína zrála v dřevěném sudu ve tvaru vajíčka, další v nerezovém 
tanku a třetí ve velkém dubovém sudu. Když jsme víno průběžně ochutnávali, každá jeho část byla 
na chuť i vůni jedinečná. Ale to pravé, sametové cuvée vzniklo teprve po smíchání vín ze všech 
tří nádob dohromady. Hrozny odrůd Chardonnay a Pinot blanc, ze kterých je Cuvée Tři vyrobeno, 
vyzrály na jihozápadních viničních tratích v Klentnici a Pavlově. Z produkce tohoto vinařství nabízíme 
červené víno Frankovku 2017. Byli jsme překvapeni, jak snadno jsme se díky tomuto vinařství vrátili 
k vínům zpracovaným z odrůdy frankovka. Víno této odrůdy dostalo ve 20. století v českých zemích 
cejch vína, které ve velkém vyráběly československé státní vinařské podniky. Dnes se postupně 
vrací do produkce českých vinařů. A nám tahle FRANKOVKA 2017 moc chutnala. Je to první červené 
víno od tohoto velmi mladého vinařství, které je vytvořeno z hroznů z jejich vinohradu. Čtyři řádky 
Frankovky v Pavlově, ve viniční trati U božích muk, obhospodařují právě od roku 2017. Hrozny jsou 
posbírané ve vysoké cukernatosti, rmut kvasil v otevřených kádích a po dokvašení víno leželo 12 
měsíců v dubovém sudu. Frankovka je nalahvována bez filtrace a přidaných siřičitanů. V lahvi pak 
víno odpočívalo a zrálo dalších 12 měsíců a teď jej můžete ochutnat.  
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Karmazín (Cuvée Frankovka) 2018, zemské víno, suché

Frankovka 2017, VOC, suché

Frankovka staré keře 47, 2018, VOC, suché

STÁVEK (Němčičky)

300 Kč

350 Kč

600 Kč

Vinařství Stávek (Němčičky)

Toto vinařství má úžasná vína z odrůdy Frankovka. I tento pan vinař způsobil, že se nám při vyslovení 
názvu Frankovka nevybaví zážitky z mládí, které s tímto vínem spojujeme, ale krásné víno. Krásné 
vzhledem, vůní a samozřejmě chutí. Z produkce vinařství nabízíme KARMAZÍN, kdy název vína 
odkazuje na starý název pro odrůdu Frankovka. Filosofie výroby vína vychází z tradičních postupů 
přípravy moravského červeného vína starších dob. FRANKOVKA V.O.C je kupáží Frankovky, která 
zrála přes dva roky v několika malých, středních a jednom velkém dubovém sudu. Chuť je výrazně 
po višňové pecce, která je pravým charakterem Frankovky z Modrých hor. Vína originální certifikace 
(VOC) jsou specifická tím, že jsou vyrobena z odrůd typických pro daný vinařský region a hrozny 
pocházejí pouze z pečlivě vybraných vinařských tratí. Tento přísný výběr dává vínům jedinečné 
vlastnosti, odrážející jejich terroir ve vůni i chuti. Hodnocení, zda to či ono víno splňuje charakter VOC, 
provádí sami vinaři. VOC Modré hory je prvním VOC v České republice, které vyrábí VOC vína pouze 
z modrých odrůd révy vinné. Vinaři regionu pečlivě a dlouho vybírali a zvolili z těch nejtradičnějších, 
momentálně nejpěstovanějších a nejpříhodnějších pro svůj region, tři: Frankovku, Svatovavřinecké 
a Modrý Portugal. Z těchto je možné uvádět na trh červená vína po 18 měsíčním zrání a mladá rosé 
vína. A ještě jedno excelentní a mimořádné víno, které nabízíme, je FRANKOVKA STARÉ KEŘE 2016 
MORAVSKÉ ZEMSKÉ VÍNO. Frankovka byla vyrobena ze 70 let starých keřů. Vinohrady jsou ručně 
a organicky obdělávány. Víno zrálo 24 měsíců v menším dubovém sudu. Nebylo čiřeno ani filtrováno. 
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Modrý portugal červené Sedlák 0,75 lahev

Sauvignon bílé suché Sedlák 0,75 lahev

Hibernal bílé polosuché Sedlák 0,75 lahev

Ryzlink vlašský bílé suché 0,75 lahev

Neuburské bílé suché Sedlák 0,75 lahev

Zweigeltrebe červené Sedlák 0,75 lahev

Modrý portugal červené Sedlák 0,2

Sauvignon bílé suché Sedlák 0,2

Hibernal bílé polosuché Sedlák 0,2

Ryzlink vlašský bílé suché Sedlák 0,2

Neuburské bílé suché Sedlák 0,2

Zweigeltrebe červené Sedlák 0,2

SEDLÁK (Velké Bílovice)

200 Kč

270 Kč

300 Kč

240 Kč

240 Kč

270 Kč

60 Kč

70 Kč

80 Kč

65 Kč

65 Kč

70 Kč
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