“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
___________Юткін В.М.
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Ігристі вина / Шампанське
Sparkling wine / Champagne
Франція (France) Шампань (Champagne)
Brut Classic, Deutz

0,375

1200,00

0,750

2500,00

0,200

320,00

0,750

830,00

AOC
Шампанске брют біле Брют Класик, Deutz
Інтенсивне золото, покрите зверху дуже витонченим мусом.
В ароматі вино спочатку демонструє квіткові тони глоду,
білих квітів, супроводжувані нотками тосту, марципану
і зрілих фруктів. У смаку свіжість Шардоне і багатство
Піно Нуар збільшують елегантність вина, даруючи йому
точно інтегровані аромати і шовковисту структуру. Хороша
округлість з сильним фруктовим післясмаком. Підходить
як хороший аперитив, а також прекрасно пасує як до
морської їжі, так і до курки.

Brut Classic, Deutz
AOC
Шампанске брют біле Брют Класик, Deutz

Італія (Italy) Венето (Veneto)
Prosecco Villa Jolanda Spumante
DOC, Santero Просеко
Вино виноградне ігристе естра сухе біле Просеко Віла
Йоланда, Santero, Італія
Cолом’яно-жовтий
ясний
колір
з
зеленуватими
відображеннями. Бульбашки тонкі і стійкі. Характерний,
духмяний аромат, багатий квітковими і фруктовими
відтінками. Приємний, свіжий, стійкий фруктовий смак.
Підходить до багатьох закусок, особливо рибних і
вегетаріанських, супів, легких перших страв, різотто і паст.

Prosecco Villa Jolanda Spumante
DOC, Santero Просеко

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
Юткін В.М.___________
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Eмілія-Романья (Emilia-Romagna)
Lambrusso dell’Emilia Bianco

0,750

350,00

0,750

350,00

0,750

350,00

Chiarli
IGT
Вино виноградне натуральне, напівігристе, солодке, біле
Ламбруско дель’Емілія, Chiarli.
Солом’яного кольору з золотистими відблисками,
елегантним ароматом з квітково-фруктовими нотками,
приємним м’яким смаком з живою кислинкою і освіжаючою
ігристістю. Рекомендуєтьсят до пасти, легких страв,
салатів і сирів.

Lambrusso dell’Emilia Rosso
Chiarli IGT
Вино виноградне натуральне напівігристе солодке червоне
Ламбруско дель’Емілія, Chiarli
Вино має червоно-рубіновий колір, приємний смак
і
фруктові аромати,легку грайливість і приємну солодкість.
Дуже м’яке і соковите з легким поколюванням бульбашок, і
легким дотиком гіркогомигдалю на фініші. Рекомендується
подавати до пасти, легких страв і сирів.

Іспанія(Spain)
Bodegas Lopes Morenas ”Brumete
Espumoso blanco brut
Вино натуральне біле ігристе брют
Легке щоденне ігристе. Блідо-жовтого кольору.
М’який, делікатний аромат , Добре збалансований, сухий,
з делікатною кислотністю. Чудово підходить як аперитив і
до легких закусок Зміст спирту 11,5 % об

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
___________Юткін В.М.
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Білі вина / White wine
Франція (France)
Les Grands Chais de France Saint Vincent

0,750

300,00

0,750

850,00

VdT blanc dry
Вино виноградне натуральне сухе біле
Дуже легкий, ніжний, освіжаючий, витончений, чудово
збалансований і гармонійний, виражений різноманіттям
білих
фруктових
відтінків
смак.Ніжний,
тонкий,
освіжаючий, легкий, з чудовою розкішної і широкої свіжої
палітрою білих фруктів аромат.Подача здійснюється в
поєднанні з рибними стравамита білим м’ясом, молодими
сирами, овочами на грилі.

Бордо (Bordeaux)
Chateau Guirauton Blanc
AOC
Вино виноградне натуральне сухе біле, Шато Гиротон.
Чудове фруктове вино блідо-лимонного кольору з
делікатним букетом і приємним смаком, який поєднує в собі
округлість і жвавість. У букеті проявляються чудові, легкі
аромати абрикосу, лимону і гіркота апельсинової цедри. У
смаку про себе дає знати м’яка кислинка.

Долина Луари (Vallee de la Loire)

Destinea Sauvignon Blanc, Joseph
Mellot

0,750

710,00

VdP
Вино Дестінея Совіньон Блан.
Вино блідого золотого кольору, чисте й яскраве.
Витончений аромат з квітковими і фруктовими
нотками типовими для Совіньйон (цитрусовими,
грейпфрутом). Смак добре збалансований,
одночасно свіжий і округлий, еспресивний.
Це вино відрізняється ароматичним достатком
і гармонійним смаком. Воно чудово в якості
аперетиву. Свіжість і витонченність роблять
його ідеальним компаньйоном до устриць,
морепродуктів та козячих сирів.

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
Юткін В.М.___________
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Бургундія (Bourgogne)
Petit Chablis, Domaine
Du Colombier

0,750

850,00

AOC
Вино виноградне натуральне сухе біле Пті Шаблі.
Солом’яно-жовтий колір з м’якими зеленими тонами.
Вино прозоре, добре зберегло смак фруктів, сухе,
легке і свіже.

Італія (Italy) Венето (Veneto)

Chardonnay delle Venezia Essere,
Cesari

0,250

160,00

0,750

300,00

0,750

350,00

IGT
Вино виноградне натуральне сухе біле Шардоне
делле Венеція Ессері,Cesari
Свіже вино солом’яного кольору з витонченим
ароматом жовтих яблук, груші і стиглої дині, сухим,
легким смаком середньої щільності з фруктовим
характером.

Sant`Orsola Bianco Dry
DOC
Вино виноградне натуральне сухе біле
Шардоне; Гарганега; Кортезе; Требиано
Квіткове, свіже, легке вино з соковитим смаком
з присутністю білих фруктів - стиглих груш і білої
смородини. Чудовий аперитив і супровід для простих
страв і закусок.

Італія (Italy)
Венето (Veneto)
Soave, Эссере
DOC
Вино виноградне натуральне сухе біле Соаве, Уньи
Блан, Гарганега
Вино блідого солом’яного кольору з приємним букетом
спілих фруктів, смак сухий збалансований. Подавати
до легких страв, пасти, риби та птиці.

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
___________Юткін В.М.
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Фріулі-Венеція-Джулія (Friuli-Venezia Giulia)
Pinot Grigio, Valentino Butussi

0,750

830,00

Іспанія (Spain) Арагон (Aragon)
0,750
Borsao BLANCO, Bodegas Borsao

320,00

DOC
Вино виноградне натуральне сухе біле Піно Гріджіо.
Біле вино солом’яно-жовтого кольору з легкими
мідними відображенями. Типовий букет, який нагадує
квіти акації. Сухий, повний, приємно гіркуватий смак.

DOC
Вино виноградне натуральне сухе біле, Борсао, Bodegas Borsao
Макабео; Мускат;
Вино солом’яно-жовтого кольору, з яскравими нотами
цитрусових і тропічних фруктів в ароматі. У смаку
легка вершковість поряд з помірною кислотністю.

Чилі (Chile)
Майпо Велей (Maipo Valley)
Sauvignon Blanc, Tarapaca

0,750

370,00

0,500

450,00

Вино виноградне натуральне сухе біле Совіньон Блан.
Вино жовто-зеленого кольору з інтенсивним, свіжим
ароматом із цитрусовими нотками, цедрою мандарина,
трав, лічі та свіжескошеної трави. У смаку повнотіле, з
освіжаючою, але збалансованою кислотністю

Late Harvest, Tarapaca
Вино виноградне натуральне солодке біле Лейт
Харвест
Гевюрцтрамінер, Совіньон Блан
Яскравого золотого кольору з інтенсивним, свіжим,
чистим букетом з квітковими нотками троянд і
жасмину, екзотичних фруктів - папайї і сушених
персиків, складними тонами карамелі, перцю чилі та
меду. У смаку надзвичайно збалансоване, одночасно
маслянисте і свіжезі стійким, злегка пряним
післясмаком. Це солодке вино добре поєднується з
десертами з екзотичних фруктів.

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
Юткін В.М.___________
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Chardonnay Sarmientos, Tarapaca

0,750

320,00

0,750

520,00

Вино виноградне натуральне сухе біле Cармієнтос
Шардоне,Tarapaca,Чилі.
Вино яскраво жовтого кольору. Інтенсивний аромат
з нотками свіжих фруктів, бананів та персиків.
Допускається незначне помутніння чи осад у вигляді
винного каменю, що не впливає на смакові властивості
вина.

Австралія (Australia)
Stump Jump Lightly
Wooded Chardonnay. d’Arenberg
Вино виноградне натуральне сухе біле, Штамп Джамп
Шардоне
Чудовий аромат білих персиків і дині, меду, яблука і
легкого пряного дуба на задньому плані. Солодкі персики
вступають в партію смаку з вапняною кислотністю і
прекрасним заварним кремом. Вино є прекрасним
аперетивом, добре поєднується з рибою, устрицями,
морськими гребінцями, грибними стравами, домашньою
птицею під гостирими і пряними соусами, овочевим рагу.

Нова Зеландія (New Zealand)
Мальборо (Marlborough)
Sauvignon Blanc, Saint Claire

0,750

Вино виноградне натуральне сухе біле. Совіньон
Блан, Сент Клер.
Совіньон блан
Оптимальна стиглість Совіньйон Блана проявляється
у виразному, пишному ароматі маракуї, агрусу, листі
чорної смородини в обрамлені тонких цитрусових
тонів рожевого грейпфрута і жимолості. У смаку вино
пронизливо свіже, має збалансовану кислотність і
витончену мінеральність. Смак приємний, освіжаючий.
Відмінно поєднується зі свіжими морепродуктими,
овочами гриль і білим м’ясом.

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

650,00

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
___________Юткін В.М.
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Австрія (Austria)
Baxay (Wachau)
Riasling Federspiel Terrassen

0,750

750,00

0,750

370,00

Рислінг Вино виноградне натуральне сухе біле.
Яскраве солом’яно-жовтого кольору з золотистими
відливами. Концентроване і глибоке яскравими
ароматами, кісточками фруктів, персиків, абрикос,
манго, з димними нотками. Маслянистого і глибокогу
смаку, з живою кислотністю, яка додає витонченість.
Вино з хорошим потенціалом, який складе 8-10 років.
Вино стане гарним супроводом до складних страв
з морепродуктів, риби, до традиційної австрійської
запеченої телятини, смаженої качки або гусака.

Аргентина (Argentina)
Torrontes Callia Alta
Вино виноградне натуральне сухе біле Торонтес Калія
Альта, Salentein Торонтес
Блідо-жовтий колір, з оливковими відтінками. Дуже
інтенсивний аромат, з помітними фруктовими тонами,
що нагадують про ананаси і тропічні фрукти. Добре
врівноважене. Фруктова присутність в ароматі, також
відчувається в смаку, залишаючи свіжий і приємний
післясмак.

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
Юткін В.М.___________
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Червоне вино / Red wine
Франція (France)
Les Grands Chais de France
Saint Vincent

0,750

300,00

0,750

550,00

0,375

320,00

VdT rouge dry
Вино виноградне натуральне сухе червоне,
Дуже легкий, ніжний, освіжаючий, витончений, чудово
збалансований і гармонійний, виражений різноманіттям
червоних фруктових відтінків. Ніжний, тонкий, освіжаючий,
легкий, з чудовою розкішної і широкою палітрою червоних
фруктів, в якій особливо виразно виступають ноти гранат
Подача здійснюється в поєднанні з м’ясними стравами,
сирами, попередньо охолодивши

Бордо (Bordeaux)
Chateau Gillet
AOC
Вино виноградне натуральне сухе червоне, Шато Жилє 2010.
Каберне Фран; Каберне Совіньйон; Мерло;
Глибокого темно-червоного кольору з гранатовими
півтонами. Фруктове молоде вино зі свіжим букетом
лісових ягід і білого перцю. У смаку м’яке, питке, доступне
з танинною структурою, яка надає вину гармонію. М’який
харатер вина робить його доступним самим по собі або в
супроводі смаженої курки, свинини червоного м’яса, ковбас
і сирної випічки.

Італія (Italy) Тоскана (Tuscany)
Chianti Ruffino
DOCG
Вино виноградне натуральне сухе червоне К’янті 2009.
Санджовезе
Колір рубіново-червоний. Букет розкриває вплив тонких,
але стійких квіткових відтінків з фіалками на передньому
плані. Букет характеризується фруктовими нотками слив, які
призводять
до пряного фіналу. Вино приємно фруктове, гармонійне
і стійке. Прекрасний супровід до м’яса, приготовленого
на грилі і овочів. Добре поєднується з легкими стравами,
салатами і сирами.

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
___________Юткін В.М.
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Венето (Veneto)
Merlot delle Venezia Essere,Cesari

0,250

160,00

0,750

540,00

0,750

300,00

Іспанія (Spain) Кастилія (Castilla)
0,750
Mano a Mano

550,00

IGT
Вино виноградне натуральне сухе черовне Мерло
делле Венеція Ессере, Cesari
Соковите, м’яке, легке вино з тонами вишні, фіалки,
спецій в ароматі, має м’який смак з тонами темної
вишні і ванілі. Післясмак чистий та стійкий.

Вальполічелла Ессере
(Valpolicella Essere)
DOC
Вино червоне сухе.
Корвина, Роднінела, Малинара
Вино насиченого червоного кольору з фіолетовими
відблисками. Смак теплий, з тонами вишні, збалансованою
кислотністю і приємним післясмаком.

Sant`Orsola Rosso Dry
DOC
Виноградне вино натуральне сухе червоне Барбера;
Санджовезе; Негроамаро;
Делікатне, легке вино з тонами червоних ягід і трав, м’яким,
соковитим смаком. Відмінне молоде вино на кожен день,
доповнить смак простих страв, м’ясних нарізок, ковбас.

VdT
Вино виноградне натуральне сухе червоне, Мано а Мано.
Темпранільо
Колір темно-рубіновий. В ароматі домінують стиглі лісові
ягоди, чорна смородина, какао, фіалки і димні нотки.
Щільне, пишне і солодке, з потужним смаком темних ягід і
гіркої вишні. Тривалий пряний присмак і бархатисті таніни.
Свіже, м’ясисте і збаласоване вино. Вино доповнить
різноманітні м’ясні пироги, м’ясне барбекю, стейк на грилі,
каре ягняти з травами.

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

“Затверджую”
Директор
ТОВ «Парк-Готель «Київ»
Юткін В.М.___________
Назва

Ємкість, мл Ціна, грн
(Volume, ml) (Price, UAH)

Чилі (Chile)
Майпо Велей (Maipo Valley)
Cabernet Sauvignon Sarmientos, Tarapaca

0,750

330,00

0,750

390,00

Вино виноградне науральне сухе червоне Сармієнтос
Каберне Совіньон, Tarapaca,Чилі Каберне Совіньйон
Вино рубінового кольору та пурпуровими відтінками.
Фруктовий букет з домінуванням стиглих темних ягід і легкими
пряними тонами. Свіже, добротне вино з м’якими танинами
і приємною кислотністю, дуже питке і доступне з приємним
ягідним смаком.

Чилі (Chile)
Сarmenere Leon de Tarapaca, Tarapaca
Вино виноградне науральне сухе червоне. Карменере Леон
де Тарапака, Tarapaca
Глибокого рубіново-пурпурного кольору зі свіжими
ароматами червоних ягід, слив і чорного перцю, доповненими
дотиком солодких трав, ванілі, гіркого шоколаду і диму. У
смаку з м’якими танинами і приємним післясмаком.

Аргентина (Argentina) Мендоза Долина Уко (Mendoza - UCO Valley)
Portillo, Cabernet Sauvignon

0,750

Вино виноградне науральне сухе червоне, Портіло Каберне
Совіньон 2010.
Чарівне вино, інтенсивного червоного кольору
з
привабливими ароматами чорних фруктів і нотками
чорного перцю пряного. Врівноважена структура створює
фруктове відчуття.

Головний бухгалтер
Керівник служби
ресторанного господарства

Банга І.А.
Седюк Г.О.

460,00

