
 

 

  



Přívlastková vína 

 

       1dl       2,25dl  

Suchá vína 

Ryzlink vlašský (2020) pozdní sběr, bílé   30,-  60,-   

Veltlínské zelené (2020) pozdní sběr, bílé  30,-  60,- 

Rulandské šedé (2021) výběr z hroznů, bílé  30,-  60,- 

Chardonnay (2021) pozdní sběr, bílé   30,-  60,- 

Dornfelder (2021) MZV, červené    30,-  60,- 

 

Polosuchá vína 

Rulandské bílé (2020) pozdní sběr, bílé   30,-  60,- 

Cabernet Sauvignon (2021) MZV, rosé   30,-  60,- 

 

Polosladká vína 

Pálava (2021) výběr z hroznů, bílé    40,-  80,- 

Hibernal (2020) výběr z hroznů, bílé   40,-  80,- 

Sauvignon (2020) pozdní sběr, bílé    30,-  60,- 

Tramín červený (2020) pozdní sběr, bílé   30,-  60,- 

 

Frizzante  

Sarah (2019) polosladké, rosé    40,-  80,- 

Laura (2019) polosladké, bílé     40,-  80,- 

  



 

Nabídka stáčených vín 

 

 

Vína do džbánku 

1 dl  20,- 

2,25 dl 35,- 

0,5 l 60,- 

1 l  100,- 

 

Müller Thurgau, zemské, suché, bílé 

Cabernet Sauvignon, zemské, polosuché, rosé 

Rulandské šedé, zemské, polosladké, bílé 

Svatovavřinecké, zemské, suché, červené 

 

Obsahuje oxid siřičitý 

Výrobce: Ing. Hynek Holánek, Ivaň 

 

 

 

 

 

 

 



Nápojový lístek 

 

 

Nealko 

Vinea bílá/červená (0,5l)     30,- 

Kofola (0,5l)       30,- 

Rajec jemně sycený/nesycený/kyslík (0,75 l)  30,- 

Tonic Chito (0,25 l)      35,- 

Džbán vody (1 l)       30,- 

 

Pivo (lahvové) 

Pilsner Urquell (0,5l)      50,- 

Birell nealko (0,5l)       35,- 

 

Káva 

Espresso        40,- 

Espresso lungo       40,- 

Espresso tonic       70,- 

 

 

 

 

 



Něco na osvěžení 

 

 

Ledňáčci 

Míša      20,- 

Mrož      20,- 

Pastelka     10,- 

 

Domácí limonády (dle nabídky)   

0,5 l      50,- 

1 l       80,- 

 

  



Gril 

 

Všechna jídla jsou podávána se zeleninovým salátem a pečivem 

 

Maso 

Na výběru masa si dáváme obzvlášť záležet 

Kuřecí steak na grilu (200 g)     200,- 

Kotleta na grilu (200 g)      200,- 

Uzená žebra (100 g, dopočet ceny dle váhy)  45,- 

Salát s kuřecím masem (100 g)    170,- 

 

 

Ryby 

Naše ryby pocházejí z nedalekého rybníkářství Pohořelice, odkud jsou k nám dováženy 

v té nejlepší kvalitě 

Pstruh na grilu (100 g, dopočet ceny dle váhy)  80,- 

Kapří hranolky (150 g)      160,- 

Kapří filet (200 g)       180,- 

 

 



Gril 

 

 

 

Vegetarián 

Hermelím s cibulovým chutney (120 g)   145,- 

Míchaný zeleninový salát (300 g)    140,- 

 

 

Dodatečná příloha 

Hranolky (150 g)       40,- 

Kečup, tatarka        15,- 

 

 

 

 

 

 

Dobrou chuť! 

  



Něco k vínu 

 

 

Farská paštika (200 g)    120,- 

Krajíc chleba    5,- 

Brambůrky     30,- 

Tyčinky      30,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Naše rodinné vinařství sídlí v malebné vesničce Ivaň, nedaleko 

Novomlýnských nádrží, Pasohlávek a Aqualandu Moravia. K výrobě vín 

využíváme kvalitní hrozny z vlastních vinic obhospodařovaných 

ekologickou cestou. Celá plocha 25 hektarů se rozkládá ve viniční trati 

Aeibis, náležící do mikulovské vinařské podoblasti. 

V nejvyšší možné míře respektujeme přírodu a podporujeme vlastní 

obranné mechanismy ekosystému vinohradu. Naše vína proto dozrávají 

přirozenou cestou a bez jakýchkoli chemických zásahů. 

Výsledkem naší snahy jsou pak zdravá, vysokojakostní přírodní vína, 

zrající v historickém klenutém sklepě s velkými dřevěnými sudy. 

 

Vinařský dvůr na faře v Ivani – to je příjemné prostředí ve dvoře 

historické barokní fary. Otevřeno denně, ochutnávka vín z celé naší 

produkce, domácí občerstvení, blízké cyklostezky (Brno-Vídeň, 

Mikulovská vinařská stezka), parkoviště pro kola, prodej vín. Areál 

zahrnuje zrekonstruovaný vinný sklep, starý přes 200 let. 

V našem Vinařském dvoře na faře v Ivani, naleznete veškeré zázemí pro 

pořádání oslav, svateb, výročí a firemních akcí. Zajistíme občerstvení, 

veškerý servis a degustace nejkvalitnějších vín z našeho vinařství. Našim 

zákazníkům nabízíme komfort, kvalitní servis, pečlivost a férové jednání. 

Chceme, abyste se k nám vždy vraceli rádi a odnesli si ty nejkrásnější 

vzpomínky z kraje pod Pálavou. 


