
 

 

  



Přívlastková vína 

 

       1dl         2,5dl  

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 

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

 

Polosladká vína 

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

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

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

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

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

 

Frizzante  

Sarah (2021) polosladké, rosé    40,-  80,- 

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

  



Degustační sety 

 

Jestli nevíte, jaké víno si vybrat, tak je degustační set právě pro Vás. Vyberte si jednu ze dvou 

variant a můžete ochutnat až 6 vzorků našich vín, a to jen za 100 Kč. 

 

Suchý set (6x0,5dl)      100 Kč 

Ryzlink vlašský (2020) pozdní sběr, bílé, suché  

Tento typický suchý vlašák z Mikulovska s vůní lipového květu je perfektní na 

delší večerní popíjení. V chuti tohoto vína najdete minerální tóny.   

 

Veltlínské zelené (2020) pozdní sběr, bílé, suché  

Víno se vyznačuje ovocnými tóny s příjemně minerální chutí. 

 

Rulandské šedé (2021) výběr z hroznů, bílé, suché  

Víno s vůní lučních květů a v chuti naleznete kompotované hrušky s kapkou 

limetky. 

 

Chardonnay (2021) pozdní sběr, bílé, suché 

Toto svěží mladé víno Vás osloví svojí typickou vůní citrusů a banánů.  

 

Müller Thurgau (2021), MZV, bílé, suché 

Ovocité víno ve kterém se snoubí chuť citrusů a broskví, zakončená pikantní 

kyselinkou. 

 

Dornfelder (2021) MZV, červené, suché  

 Svěží víno tmavé barvy, ucítíte ovocné tóny a ořechy. 



Degustační sety 

 

Jestli nevíte, jaké víno si vybrat, tak je degustační set právě pro Vás. Vyberte si jednu ze dvou 

variant a můžete ochutnat až 6 vzorků našich vín, a to jen za 100 Kč. 

 

Sladký set (6x0,5dl)       100 Kč 

Pálava (2021) výběr z hroznů, bílé, polosladké   

Naše Pálava nádherně voní rozkvetlou loukou a najdete v ní i tropické ovoce. 

 

Hibernal (2021) výběr z hroznů, bílé, polosladké  

 Víno krásně voní po angreštu, broskvi a černém rybízu. 

 

Sauvignon (2020) pozdní sběr, bílé, polosladké  

Víno s vůní broskví a rybízu a v jeho chuti objevíte meruňky a tropické ovoce. 

 

Tramín červený (2020) pozdní sběr, bílé, polosladké 

V tomto vínu krásně dominují květy bílé růže a v chuti najdete mandarinky a 

kořenitě medovitou dochuť. 

 

Müller Thurgau (2021), MZV, bílé, polosladké 

Ovocité víno ve kterém se snoubí chuť citrusů a broskví, zakončená pikantní 

kyselinkou. 

 

Cabernet Sauvignon (2021) MZV, rosé, polosuché 

Víno atraktivní růžové barvy, vůně připomínající lesní plody s převahou malin a 

jahod. 



Nabídka stáčených vín 

 

 

Vína do džbánku 

1 dl  20,- 

2,25 dl 35,- 

0,5 l 60,- 

1 l  100,- 

 

Ryzlink vlašský, zemské, suché, bílé 

Tramín červený, zemské, polosuché, bílé 

Rulandské šedé, zemské, polosladké, bílé 

Svatovavřinecké, zemské, suché, červené 

 

Obsahuje oxid siřičitý 

Výrobce: Ing. Hynek Holánek, Ivaň 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nápojový lístek 

 

 

Nealko

Kofola (0,5l)       30,- 

Vinea (0,5l) bílá/červená      30,- 

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

Targa Florio (0,33 l) pomeranč/citrón/krvavý pomeranč 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,- 

Vepřová krkovička na grilu (200 g)    200,- 

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)      180,- 

Kapří filet (200 g)       190,- 

 

 



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)    150,- 

Škvarkové sádlo (110 g)  80,- 

Krajíc chleba    5,- 

Brambůrky     30,- 

Tyčinky      30,- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Sýry a klobásy 

 

 

Alpský horský sýr s medem a jetelem (100 g, dopočet ceny dle váhy)  87,- 

Uleželý kravský sýr, který se vyznačuje neodolatelnou máslovou chutí s tóny bylinek, 

jetele a medu. 

 

Gouda zahradní bylinky (100 g, dopočet ceny dle váhy)    57,- 

Základem je vždy Gouda. Holandští mistři sýraři pak do sýrového těsta vkládají různé 

příchutě. V tomto případě použili zahradní bylinky. 

 

Sedurre (100 g, dopočet ceny dle váhy)       82,- 

Je vyroben v Holandsku, ovšem podle tradičních italských receptur. Je to holandský, 

farmářský sýr, kterého jsou přidány tradiční italské suroviny, jako je bazalka, česnek, 

sušená rajčata, lanýže a olivy. 

 

Gouda pistácie (100 g, dopočet ceny dle váhy)       65,- 

Ochucená holandská gouda s pistácií. Mladý sýr je pistácií dochucen a dostává krásně 

lahodnou chuť. 

 

Gouda chorizo (100 g, dopočet ceny dle váhy)       57,- 

Mladá uleželá Gouda s chutí salámu chorizo.  

 

Gouda vlašský ořech (100 g, dopočet ceny dle váhy)     65,- 

Gouda Vlašský ořech, mění obyčejnou Goudu v něco fantastického. Sýr budete chtít do 

nekonečna. Ořechová Gouda je prostě vše, co můžete od sýru chtít. 

 



Gouda italské bylinky (100 g, dopočet ceny dle váhy)    62,- 

Základem je vždy Gouda. Holandští mistři sýraři pak do sýrového těsta vkládají různé 

příchutě. V tomto případě použili italské koření. 

 

Gouda tricolore (100 g, dopočet ceny dle váhy)      46,- 

Sýr má tři barvy. Je vyroben z poloviny z kravského a z poloviny z kozího mléka. Červené 

části jsou s příchutí chilli papriček, zelené ze zelených paprik a bílé z kozího sýru. 

 

Suchá klobása s Parmazánem (100 g, dopočet ceny dle váhy)   52,- 

Maso pro klobásy je vybíráno velmi pečlivě. Doba sušení je přísně dodržována a přidané 

suroviny, jako Parmazán, jsou pouze originálem – Parmigiano-Reggiano.  

 

Suchá maďarská klobása (100 g, 

dopočet ceny dle váhy)  52,- 

Kvalitní výběrové maso, slanina, 

sůl a sladká maďarská paprika. Nic víc není 

potřeba. 

 

Suchá klobása s pepřem (100 g, 

dopočet ceny dle váhy)  52,- 

Zajímavá klobása, kde se na konci 

pěkně projeví chuť pikantního pepře. 

 

Suchá klobása s Čedarem (100 g, 

dopočet ceny dle váhy)  52,- 

Sušená klobása s intenzivní chutí 

sýru. 

      



 

 

 

 

 

 

 

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. 



 

 

 

 

 

 

Zabavte své milované ratolesti, než si vypijete skleničku či 

dvě       

 

Tužky Vám rádi půjčíme na grilu. 

 


