
Винска карта 
 

Изба Јовановић - Ниш, Србија 
Мерло  0,75 ………………………………………….. 1.300 
/ МЕРЛО / 

Суво црвено вино, израженог воћног мириса са аромама  

домаћег џема од шљива и презрелих трешања. 

Винарија Стари Дани – Бујановац, Србија 
Абер 0,75 ………………………………………..……. 1.100 
/ СОВИЊОН БЛАН / 

Суво бело вино са аромама зрелог воћа, харизматичног  

укуса и мириса. 

Калабалак 0,75 ……………………………..………..  1.000 
/ ПИНО НОАР/ 

Суво розе вино, воћног карактера и пријатних арома зрелог воћа. 

Дерт 0,75 ………………………………………………. 1.200 
/ КАБЕРНЕ СОВИЊОН, МЕРЛО / 

Суво црвено вино одлежало у барику, са аромама  

бобичастог шумског воћа и храста. 

Винарија Алексић – Врање, Србија 
Жути цвет 0,7 …....................................................… 1.300 
/ ТАМЈАНИКА / 

Суво бело вино цветних и хербалних арома са  

дугом минералном завршницом. 

Севдах0,75 ……......................................................... 1.200 
/ СМЕДЕРЕВКА, СОВИЊОН БЕЛИ/ 

Суво бело вино, изузетне свежине, препуно дискретних воћних арома. 

Барбара 0,75 ……....................................................... 1.300 
/ МУСКАТ ХАМБУРГ, КАБЕРНЕ СОВИЊОН / 

Полусуво розе вино, одличног баланса киселине и сласти,  

са аромама ружиног цвета. 

Кардаш 0,75 ……....................................................… 1.500 
/ КАБЕРНЕ СОВИЊОН / 

Заокружено вино зрелих танина. Савршено уклопљених мириса купине,  

боровнице и сушених шљива са благим нотама барика. 

Винарија Јовић – Књажевац, Србија 
Ризлинг 0,75 ................................................................  1.200 
/РАЈНСКИ РИЗЛИНГ/ 

Суво бело вино, светло жуте сламасте боје. Вино воћног карактера са  

цветним мирисима. Доминирају ароме жутог воћа, крушака и брескве. 

Розе Дионизије 0,75 .................................................... 1.200 
/КАБЕРНЕ СОВИЊОН, МУСКАТ ХАМБУРГ / 

Суво ружичасто вино са мускатном аромом и слатким цветним  

мирисом руже. Воћних арома са доминацијом јагоде. 

Вранац  0,75 ................................................................. 1.500 
/ВРАНАЦ / 

Суво црвено вино са аромама црвеног воћа, вишања, дивљих трешања  

и тоновима ваниле захваљујући барик бурадима.  

Пуног укуса са чистом воћном завршњицом. 

Visnjica 0.75…………………………………………….1500 
/OBLACINSKA VISNJA/ 

Originalnost pica potvrdjena je 2006. U Briselu. Veoma pitko sa intezivnom I  

veoma prijatnom I punom aromom visnje. 

Винарија Темет – Лозовик, Србија 
Три Мораве /црвено 0,75 ………................................  
/ПРОКУПАЦ, МЕРЛО/ 



Суво црвено вино рубин боје са сортним мирисом и дозом барика  

заокружују пун укус овог вина. 

Три Мораве /бело 0,75 ………................................  
/СМЕДЕРЕВКА, ТАМЈАНИКА, МОРАВА/ 

Суво бело вино светложуте боје воћног мириса и постојаних арома. 

Ерго бели……………………………………………. 
/ШАРДОНЕ. ПИНО ГРИЂО/ 

Суво бело вино жутозеленкасте боје, са пуним мирисом барика. 

Сочан, добро уравнотежен укус са пријатним аромама. 

Ерго црвени…………………………………………. 
/МЕРЛО, КАБЕРНЕ СОВИЊОН, КАБЕРНЕ ФРАНК/ 

Суво црвено вино сортног мириса, добро уравнотежено.  

Пуног укуса са аромама јагодастог воћа. 

 

Винарија Рај – Рајац, Србија 
Сова 0,75 ……….......................................................... 1.400 
/СОВИЊОН БЛАН/ 

Суво бело вино сламасто жуте боје одлежало у акацији.  

Сортног мириса са аромама брескве и дуње. 

 

Гаме 0,75 ………......................................................... 1.700 
/ГАМЕ/ 

Тамне рубин боје, сортног мириса и воћног карактера. 

Црна тамјаника 0,75 ……….................................... 
/ ЦРНА ТАМЈАНИКА/ 

Црвено суво вино од древне сорте грожђа карактеристичне за источну Србију. 

Интензивно мускатног мириса, пуног и уравнотеженог укуса. 

Винарија Спасић – Жупа, Србија 
Тамјаника 0,75 …….................................................. 1.600 
/ ТАМЈАНИКА / 

Суво бело вино које одликује снажан укус изворне  

тамјанке са аромама егзотичног воћа. 

Лекција  0,75 …….................................................. 
/ТАМЈАНИКА / 

Вино је компактног укуса са доста сласти која није нападна.  

Ова жупска тамјаника је воћна, делом цветна и благо зачинска.  

Деспот 0,75 …….................................................. 
/ПРОКУПАЦ, МЕРЛО, КАБЕРНЕ / 

Суво срвено вино. Боје старе вишњеваче која је одлежала у барику. 

Игра сласти и киселина на непцу прожета је трешњама,  

чоколадом и шљивама али уз фини трун мунералности. 

 

Винарија Будимир – Жупа, Србија 
Margvs Margi 0,75 …….................................................. 
/РАЈНСКИ РИЗЛИНГ/ 

Суво бело вино са бојом старог злата и зеленкастим одсјајем. 

Истакнута арома петролеја уз додир зелених маслина и печених јабука. 

Хармоничан укус солидног тела са цитруним аромама и аромам планинског цвећа. 

Пројекат Х  0,75 …….................................................. 
/ПРОКУПАЦ, МЕРЛО, КАБЕРНЕ СОВИЊОН, ПИНО НОАР/ 

Ово суво вино је рубин црвене боје са нотама и аромама које  

даје грожђе прокупац. Садржи ароме црвеног воћа, дивље трешње,  

а укус је мекан и баршунаст. 

Прокупац  Боје лила 0,75 …….................................................. 1.500 
/ ПРОКУПАЦ / 

Суво црвено вино које потиче из винограда старог 120 година.  

Укус је воћан помало зачински, јако елегантан и кремаст. 

 



Винарија Минић – Жупа, Србија 
Стота суза 0,75 ….............................................…….. 1.600 
/ ТАМЈАНИКА / 

Суво бело вино раскођног букеа и изузетно пријатне  

ароме тропског воћа. 

Barrique  0,75 …….................................................. 1.500 
/ ТАМЈАНИКА/ 

Суво бело вино одлежало у барик бурадима. Поред препознатљивог  

мириса тамјана и босиљка обогаћено је мирисом ваниле. 

Због специфичности сорте и начина одлежавања  

производи се у ограниченим количинама. 

 
 

Винарија Ивановић – Александровац, Србија 
Прокупац  0,75 ………..............................................  1.700 
/ ПРОКУПАЦ / 

Суво црвено вино од истоимене аутохтоне сорте,  

тамно црвене боје комплексне ароме и пуног тела. 
 

Винарија Александровић – Топола, Србија 
Тријумф селекција 0,75 ….................................….. 2.300 
/СОВИЊОН БЛАН, РИЗЛИНГ/ 

Суво бело вино снажне и кремасте структуре воћног минералног карактера. 

Харизма 0,75 ….................................................……  2.200 
/ШАРДОНЕ/ 

Суво бело вино, кристално чисте златно жуте боје префињених  

арома ананаса, лимете и свежаг залинског биља. 

Варијанта 0,75 ………...........................................… 2.000 
/МУСКАТ ХАМБУРГ/ 

Суво розе вино са упечатљивим мирисом шумских јагода. 

Регент 0,75 ……….....................................................  3.000 
/КАБЕРНЕ СОВИЊОН, МЕРЛО/ 

Суво црвено вино одлежало у барику. Тамно црвена боја  

са пурпурним одсјајем, изражене ароме купине и боровнице. 
 

Винарија Пик – Опленац, Србија 
Вила Куве 0,75 …..........................................………........ 1.300 
/ ШАРДОНЕ, МУСКАТ ОТОНЕЛ, ИТАЛИЈАНСКИ РИЗЛИНГ, РАЈНСКИ РИЗЛИНГ/  

Суво бело вино, сламасто жуте боје развијеног воћног мириса  

са мускатним тоном. Пуног укуса солидне равнотеже. 

Вила Траминац 0,75 …..........................................……… 1.800 
/ТРАМИНАЦ /  

Вино интензивног сортног мириса, воћног карактера са доминацијом  

цвета руже. Пуног и снажног укуса са постојаном аромом. 

Монарх Куве 0,75 …...............................................……… 1.600 
/ КАБЕРНЕ СОВИЊОН, МЕРЛО, ВРАНАЦ /  

Суво црвено вино тамне боје, сложеног мириса са интензивним  

воћним аромама и изванредне равнотеже. 
Монарх Каберне 0,75 ….........................................……… 1.600 
/КАБЕРНЕ СОВИЊОН /  

Суво црвено вино интензивног мириса, воћног карактера са тоновима  

црвеног бобичастог воћа. Пуног укуса и веома добре равнотеже. 

 

Винарија Радовановић – Крњево, Србија 
Шардоне 0,75 ……….......................................................… 1.800 
/ШАРДОНЕ/ 

Суво бело вино свежих елегантних тонова цитрусног воћа. 

Каберне Совињон  0,75 …………...................................... 1.800 



/КАБЕРНЕ СОВИЊОН/ 

Суво црвено вино рубин црвене боје. Изражен сортни мирис  

са додатним нотама зреле вишње, трешње и купине. 

Винарија Ковачевић – Ириг, Србија 
Шардоне 0,75 …….........................................................….. 1.800 
/ШАРДОНЕ/ 

Суво бело вино оригиналног стила. Препознатљив по аромама  

тропског воћа и елегантним тоновима цитруса. 

Куве Пикант 0,75 …….................................................….. 1.400 
/ТРАМИНАЦ, МУСКАТ ОТОНЕЛ, СОВИЊОН БЕЛИ/ 

Овај специјални куве у себи обједињује ароматичност траминца и  

мускат отонела, са лепршавом свежином совињон блана. 

Аурелијус 0,75 ……......................................................…..  1.900 
/КАБЕРНЕ СОВИЊОН, МЕРЛО/ 

Суво црвено вино тамно црвене боје и густе структуре.  

Изузетно комплексно са израженим мирисом храста,  

благих киселина и усклађених танина. 

Rosetto 0.75………………………………………………….1400 

 

Винарија Звонко Богдан – Палић, Србија 
8 тамбураша  0,75 ……....................................................… 1.600 
/СОВИЊОН БЕЛИ, ШАРДОНЕ, ПИНО БЕЛИ, МУСКАТ / 

Ово суво бело вино представља јединствену купажу раскошног  

букеа са израженим аромам брескве и дуње. 

Розе 0,75 ……..................................................................….. 1.600 
/МЕРЛО, КАБЕРНЕ ФРАНК, ФРАНКОВКА/ 

Полуслатко розе вино. Одликује га нежно ружичаста боја и  

очаравајућа свежина са аромама јагоде и малине. 

Живот тече 0,75 ….......................................................…… 2.200 
/МЕРЛО, КАБЕРНЕ ФРАНК, ФРАНКОВКА/ 

Суво црвено вино, рубин црвене боје  ипрефињене структуре. 

У чаши се постепено развијају ароме зреле купине и вишње  

обогаћене нежним минералним и зачинским нотама. 

Винарија Бјелица – Нови Сад, Србија 
Бабарога 0,75 ……….. 
/ ШАРДОНЕ / 

Суво бело вино одлежало у барику, снажне ароме ваниле,  

цветних и цитрусних избалансираних укуса. Врхунска елеганција,  

због које је неко изјавио: „Ово је вино без мане.“ 

Сага 0,75 ……............. 
/ СОВИЊОН БЕЛИ, СЕМИЈОН/ 

Суво бело вино светло жуте боје са зеленкастим одсјајем.  

Избалансираних сортних укуса. 

 

 

Винарија Чока – Војводина, Србија 
Сангрија  0,75 …….......................................................…  600 

Комбинација сувог вина и воћних арома чини је неизбежном  

и заводљивом. 

 

Тиквеш- Македонија 
Тамјаника  0,75 …............................................................ 1.000 
/ТАМЈАНИКА/ 

Полусуво бело вино са интензивном мускатном аромом. 

Розе  0,75…….......................................................................  900 
/КРАТОШИЈА/ 

Полуслатко розе вино са мирисима ситног црвеног цвећа. 



 

Стоби- Македонија 
Мускат Отонел  0,75 …...................................................  1.000 
/ МУСКАТ ОТОНЕЛ/  

Бело вино интензивног мускатног мириса са аромама босиљка,  

кајсије и брескве. Одлична равнотежа и веома постојане ароме. 

Тамјаника  0,75 …............................................................ 1.000 
/ТАМЈАНИКА/ 

Полусуво бело вино са интензивном мускатном аромом. 

 

 

Плантаже - Црна Гора 
Шардоне 0,75 ......................................................................  1000 
/ШАРДОНЕ/ 

Суво бело вино. Светло сламасте жуте боје, препознатљив по  

свежим воћним аромама зелене ја буке и ананаса. 

Крстач 0,75 ........................................................................... 900 
/ КРСТАЧ / 

Суво бело вино са комплексним мирисом, воћног карактера  

са аромама брескве и крушке.  

Вранац 0,75 ........................................................................... 900 
/ВРАНАЦ/ 

Суво црвено вино тамно рубин црвене боје са љубичастим одсјајем.  

Мирис и укус подсећа на зреле вишње и тамно шумско воће. 

Вранац Про Корде 0,75 ..................................................... 1.400 
/ВРАНАЦ/ 

Суво црвено вино тамне црвене боје са изражени  

мирисима црног бобичастог воћа. 

 

Страна врхунска вина 

Италија 
Марина ЦветићШардоне 0,75 ...................................................... 
/ШАРДОНЕ/  

Суво бело вино одлежало у барику. Јасно златножута боја. Воћних и  

цветних арома зреле мушмуле, печених лешника и банана. 

Edicione Cinque 
/ MONTEPULCIANO, PRIMITIVO, SANGIOVESE, MALVASIA NERA, NEGROAMARO/ 

Полусуво црвено вино тамно рубин боје. Воћног мириса са нотама купине,  

трешње и аромама цимета и какао-а, веома уравнотеженог свежег укуса.  

Хрватска 
КозловићМалвазија 0,75 ....................................................... 
/МАЛВАЗИЈА/ 

Суво бело вино бледолимунске готово златне боје. Мирис је умереног  

интензитета са аромама зрелог жутог воћа попут брескви и лимуна.  

Умереног тела и избалансираног свежег укуса. 

 

Пенушавa винa 
De GiustiProsecco 0,75 …………………………….. 2.200 

Don Perignon0,75  ……………………………..… 

Moet& Chandon brut  0,75  ……………………… 

 

 

 

Вина мала флашица  0,187 

Винарија Минић 
Тамјаника ……......... 300 



13.Јул плантаже 

Клуб Крстач ……….. 230 

Клуб Розе  ………...... 230 

Клуб Вранац  ………. 230 

Вранац Про Корде .... 300 

Винарија Чока – Војводина, Србија 
Сангрија  0,75 ....…… 200   

 

 

 

 

 

Вина - 1 литар 

Рубин 
Грашевина …… 600 

Розе ………......  600 

 

Винарија Тиквеш – Македoпнија 
Смедеревка....... 600 

Розе................... 600 

 

Винарија Стоби– Македoпнија 
Смедеревка....... 600 

Грашевина ....... 600 

Розе  .................. 600 

Вранац  Виларов .... 600 

 

Плантаже 13. Јул – Црна Гора 
Крстач......... 600 

 

 

 


