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KOHOUT NA VÍNĚ 
MALINOVSKÉHO NÁM. 652/2

Moderní a mladá restaurace s širokou na-
bídkou vín. Zajít si sem můžete jak na skvělé 
jídlo, tak na pár skleniček vína. Světová vína 
doplňují vína uznávaných moravských vinařů. 
Často se zde konají i degustační večery s vý-
borným vinným párováním či streetfoodové 
akce. Restaurace nabízí velmi klidné místo 
jak na obchodní schůzku, tak na příjem-
ný večer ve dvou. Přitom je umístěna tak-
řka v centru města s výbornou startovací 

polohou pro pokračování v brněnských ba-
rech a ulicích.

ATELIER BAR & BISTRO 
KOBLIŽNÁ 71/2

Moderní spojení výborného jídla, skvělých 
drinků a dobře poskládaného vinného listu 
nabízí Atelier Bar & Bistro. Mladý podnik sází 
na spojení tradiční české kuchyně s aktu-
álními světovými trendy, lokální suroviny 
a svěží úpravu jídel. Ve vinném listu najdete 
jak světové klasiky z Itálie či Francie, tak 
vína méně známých či naturálních vinařů. 
Obsluha vám ráda poradí či připraví skvělé 
párování k menu, vinné i koktejlové. Vůdčí 

postavou podniku je Milan Bukovský, skvě-
lý barman se zkušenostmi z celého světa. 
Neváhejte se ptát přímo po něm, neb zde 
bývá takřka denně a rád se o vás postará. 
K posezení můžete navíc využít zahrádku 
v krytém atriu, která díky tomu funguje 
takřka celý rok.

LA VIDA LOCA 
JAKUBSKÉ NÁM. 580/4

Tapas vinný bar uprostřed nejživějšího 
nočního centra Brna. Jednoduchá, ale 
účelná nabídka vín spíše pro méně nároč-
né, akcentující španělská vína a světové 
sekty. Moderní prostředí vinného baru do-
plňuje velká předzahrádka. Pokud chce-
te cítit pulz tepajícího města a popíjet 
k tomu příjemné španělské víno, je La Vida 
Loca dobrou volbou. Určitě si zde dejte 
místní španělské delikatesy, rustikálnost 

a kvalita surovin zdaleka předčí domácký 
servis.

RETRO CONSISTORIUM 
MEČOVÁ 356/4

Ristobar. Nejlepší označení pro tento podnik 
kombinující restauraci se skvělou kuchyní 
a zároveň ideální místo pro dlouhé barové ve-
čery. Široká nabídka především italských vín, 
doplněná o selekci vín vyhlášených apelací 
celé Evropy. Na své si zde přijdou především 
znalci exkluzivních značek a kvalitní mezi-
národní gastronomie. Luxusní, designové 
prostředí baru láká jak na osobní schůzky, 
tak na korporátní eventy či setkání. Můžete 

sem přijít i na výborný oběd, odpolední kávu 
s dezertem, či oslavovat do pozdních noč-
ních hodin. Retro Consistorium je oblíbeným 
místem setkávání významných brněnských 
osobností byznysu.

PAVILLON STEAK HOUSE 
JEZUITSKÁ 687/6

Nádherná funkcionalistická restaurace pod 
starými stromy klidného parku vybízí k dlou-
hému posezení i rodinným či firemním osla-
vám. Výborná kuchyně zaměřená na dobré 
maso, doplněná o kvalitně poskládaný vinný 
lístek. Užívat si můžete především klasické 
značky a regiony světa, s výborným výběrem 
tuzemských vinařů. V létě oceníte přede-
vším příjemnou stinnou a klidnou zahrádku, 
v zimě zase kryté ledové kluziště.

BARRIO GOTICO TAPAS A BUBLINY 
KOZÍ 641/12

Mladý bar na jedné z nejživějších nočních 
ulic Brna. Ondřej Nosek, dlouholetý šéf ně-
kolika špičkových restaurací na jižní Mora-
vě, si zde se svojí ženou Martinou plní sen 
o vlastním vinném baru. Sází především na 
nabídku výborných tapas a vín za velmi přá-
telskou cenu. Nečekejte vinný lístek o stov-
ce položek, ale dobře poskládaný průřez 
celým světem, ze kterého si určitě vybere-
te. Dominují samozřejmě sekty z různých 

oblastí světa a španělská červená vína. Bar 
oblíbený především studenty a mladými lid-
mi, kteří si užívají atmosféru okolních ulic 
a nekonečné ochutnávání tapas.

01 VINNÉ RESTAURACE

03

05

02

04

06

Skvělé jídlo a prvotřídní světová 
i moravská vína.

www.kohout-na-vine.cz

Harmonické spojení dobrého jídla, 
kvalitního servisu a skvělého vína.

www.retroconsistorium.cz

Perfektní kombinace moderního jídla, 
drinků a zajímavých vín.

www.atelierbar.cz

Atmosféra tepajícího nočního 
Jakubského náměstí a energického 
baru.

 lavidalocabrno

Vyladěné tapas, výtečná španělská 
CAVA na skleničku a pulzující prostředí 
centra noční zábavy.

www.barriogotico.cz

Kvalitně poskládaný vinný lístek 
a nádherné prostředí funkcionalistické 
restaurace.

www.pavillonsteakhouse.cz
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DON PINTXOS 
DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 197/3

Vyhlášený vinný bar ve španělském stylu na 
klidném místě v centru, kousek od parko-
vacího domu. Čerstvé španělské „chlebíčky“ 
pintxos, grilované krevety či velký výběr 
sýrů a uzenin a spousta dalších delikates. 
Nebo je libo výtečný steak? A k tomu přes 
200 výborných vín ve stálé nabídce. Základ 
tvoří španělská vína, najdete zde ale i vína 
z dalších slavných regionů Evropy. Z bílých 
vín pak vzhledem k preferenci majitelů baru 

můžete vybírat také z široké nabídky ně-
meckých a rakouských Rieslingů. Určitě se 
zeptejte i na vína mimo běžnou vinnou kar-
tu, z archivu majitelů zde mnohdy vytáhnou 
úžasné kousky.

VINOTÉKA U TŘÍ KNÍŽAT 
JÁNSKÁ 449/12

Velmi dobře situovaná, stylová a malá vino-
téka. Pokud hledáte osobní přístup a rádi 
objevujete malé vinaře, je tato vinotéka ide-
álním místem pro váš nákup. Osobní přístup, 
mnohdy přímo samotného majitele Pavla Ne-
špůrka, zajímavá vína na skleničku i velký 
výběr lahví. Stylové posezení v prostoru his-
torického sklepa, skromný výběr delikates 
k vínu. Bonusem může pro vás být i rozšířený 
výběr sektů, Champagne a netypických či 

přírodních vín tuzemských vinařů. Jedno 
z klasických míst setkávání brněnských 
milovníků vína.

VICINO DI VINO 
ZA DIVADLEM 586/2

Vinný bar, který ve svých útrobách skrývá 
stoprocentně největší nabídku vín z ital-
ského Piemontu a Toskánska v Brně. Kromě 
toho zde najdete i další vína z italských 
vinařských regionů, italské delikatesy a vel-
mi kvalitní servis. V širokých regálech se 
skrývá i množství unikátních vín starších 
ročníků od nejvyhlášenějších vinařských 
jmen Itálie. Určitě zde ochutnejte vína z vi-
nařství Réva či Cascina Ebreo, která sídlí 

v piemontském Monforte a patří stejnému 
majiteli jako tento vinný bar. Nebudete lito-
vat, neb tato vinařství jsou tamní špičkou.

VINDOM – DEGUSTAČNÍ ENOTÉKA 
SMETANOVA 757/17

Zajímavý koncept degustační enotéky za-
ložený na unikátním degustačním zařízení, 
umožňujícím mít v ochranné atmosféře ote-
vřeno množství vín najednou. Ochutnávat 
můžete dle svých představ a preferova-
ného množství, vše velmi jednoduše a po-
hodlně. V případě zájmu si můžete nechat 
i otevřít další víno z široké nabídky enotéky, 
ať již moravských či zahraničních, větši-
nou přímo dovážených vín. Prostor baru je 

svým provedením a konceptem zaměřený 
na skupiny přátel toužící po sdílení zážit-
ků s ochutnáváním různých vín. K vínu si 
můžete dát drobné občerstvení, paštiky, 
sýry apod.

JUSTWINE KOTLÁŘSKÁ 
KOTLÁŘSKÁ 665/26

Oblíbený, univerzální vinný bar stranou nej-
užšího centra města. Ať odborník či lajk, zde 
si vybere opravdu každý. Přes 150 různých 
vín, od široké nabídky moravských vinařů 
až po světová esa z Francie či Itálie. Útulné 
a světlé prostředí láká milovníky vína jakého-
koliv stáří, jak na rychlou odpolední sklenič-
ku dobrého vína, tak na dlouhý degustační 
večer. Kromě klasických vín zde najdete i vý-
běr naturálních vín a širokou nabídku sektů. 

K vínu vám nabídnou dobré sýry, paštiky či 
uzeniny a další. Součástí podniku je i velká 
zahrádka a letní venkovní bar.

BORGO SHOP 
KOPEČNÁ 980/43

Příjemný obchůdek především s italským 
zbožím kombinující v sobě přednosti útul-
ného bistra s širokou nabídkou vín jak na 
skleničku, tak ke koupi domů. Podobně 
zde můžete ochutnat množství delikates 
a pochutin, případně si vše nechat zabalit 
domů. V sortimentu naleznete snad vše, co 
italská kuchyně nabízí. Vybrané maso, moř-
ské plody, sýry, salámy a uzeniny. Postará 
se o vás velmi precizně vyškolená a znalá 

obsluha. Shop je součástí jedné z nejlepších 
restaurací v Brně, Borgo Agnese, která je 
svou nabídkou vín rovněž vyhlášená. Místo 
ideální na rychlý oběd, schůzku se sklenič-
kou vína či dobrou kávu.

GARAGE WINE 
ÚDOLNÍ 222/5

Elegantní bar jako stvořený pro dlouhé ve-
čery u skleničky vína. Pokud hledáte klid 
pro dlouhé rozpravy či přemýšlení nad kaž- 
dým jemným zákoutím dobrého vína, je pro 
vás Garage Wine ideálním místem. Najdete 
zde výběr výtečných Champagne, širokou 
nabídku Rieslingů a Veltlínů z vyhlášených 
oblastí a vinařů Německa a Rakouska či 
sofistikovaná francouzská vína. Interié-
ru vévodí velký prosklený humidor, který 

nenechá chladným žádného opravdového 
milovníka vína. Téměř vždy se zde navíc 
můžete setkat i se someliérem a majitelem 
Viktorem Volným, který patří mezi největší 
vinařské odborníky v Brně a na jehož dopo-
ručení se můžete vždy spolehnout.

ROCK WINE 
VÍDEŇSKÁ 1018/18

Trochu netradiční, moderní vinárna, kde mů-
žete víno vychutnávat za poslechu té nejlep-
ší rockové klasiky z celého světa. Nabídku 
vín asi deseti tuzemských vinařství doplňuje 
selekce několika vín ze zahraničí. Vždy je zde 
co ochutnat po skleničce a v případě chuti 
doplnit o talířek sýrů či pečiva. Kromě běž-
ných vinných zážitků a degustací zde často 
probíhají i vernisáže, výstavy nebo koncerty, 
kde se setkávají přátelé dobré hudby s jejími 

interprety. Zajímavostí, díky částečně pro-
sklené podlaze i dobře viditelnou, je umístění 
prostoru vinárny přímo nad historickým ob-
jektem sakrální rotundy z 11. století, objeve-
né při rekonstrukcích objektu.

JUSTWINE DVOŘÁKOVA 
DVOŘÁKOVA 24/1

Z tohoto baru se za posledních několik 
let stala mekka milovníků naturálních vín. 
V obrovské vinné knihovně najdete více než 
250 různých etiket s dominancí přírodních 
vín z celého světa. Vedle sebe tu stojí tra-
diční gruzinská vína z hliněných qvevri, nej-
lepší naturální Champagne či biodynamický 
Malbec z Argentiny. Největší zastoupení zde 
mají kromě moravských především rakou-
ští, slovinští a němečtí vinaři. Kromě vín si 

zde můžete dát pár drobných delikates či 
ochutnat špičkové olivové oleje. Nabídka 
tuzemských vín, jak naturálních, tak klasic-
kých, je již pouhou třešinkou na dortu. Mimo 
naturální vína se můžete těšit i na klasiku 
v podobě německých Rieslingů, rakouských 
Veltlínů či velkých vín Itálie a Francie.

VINNÁ GALERIE 
LUŽÁNECKÁ 1891/16

Jedna z nejdéle působících vinoték v Brně 
s velmi stabilní a spokojenou klientelou. Ač 
vzdálenější od samotného centra Brna, vy-
platí se sem zajít na skleničku vína či dvě. 
Široká nabídka vín známých vinařů z Moravy 
i ze světa, množství delikates včetně sýrů 
z vlastní sýrárny a farmy. Časté degustační 
večery, příjemná atmosféra i ochotná obslu-
ha. Suterénní prostor vinotéky působí velmi 
tradičně, přitom moderně a vzdušně zároveň.

KLÁRABÁRA WINE CAFÉ 
ČÁPKOVA 11

Klára a Bára, dvě sestry a zároveň dce-
ry vinaře, které láska k vínu přivedla až 
k vlastnímu vinnému baru. Klidné místo 
zaměřené na stálou mladší klientelu s vý-
běrem malých, především moravských vi-
nařství. Přes den si tu dáte dobrou kávu 
i něco malého k snědku, večer se atmo-
sféra kavárny postupně změní v útulný 
vinný bar s domáckou klientelou. Pokud 
hledáte příjemné, až domácké nenucené 

prostředí, je tento bar mimo centrum ideální 
volbou.

NATURAL WINE SHOP 
PEKAŘSKÁ 409/40

Malý vinný obchod zaměřený pouze na na-
turální vína tuzemských i zahraničních vinařů. 
Ve skromném prostoru najdete spoustu zají-
mavých vín od mladých a takřka neznámých 
vinařů až po vína zvučných jmen od nejlep-
ších zástupců tohoto vinařského směru. Dva 
mladí someliéři, Adam a Tomáš, dokáží jak 
výborně poradit s výběrem vína, tak dodat 
spoustu konkrétních informací o jejich výrobě 
a příběhu, neb většinu vinařů znají osobně.
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Perfektní nabídka vín, klasická barová 
atmosféra a praktická lokace baru.

www.donpintxos.cz

Naprosto excelentní nabídka vín pro 
milovníky Piemontu a Toskánska.

www.vicinodivino.cz

Univerzální podnik mimo rušné centrum 
města s pestrou nabídkou vín za 
rozumné ceny.

www.justwine.cz

Decentní a klidné prostředí ideální pro 
vychutnání špičkových vín.

www.garagewine.cz

Stylová vinotéka, osobní přístup.

www.vinotekautriknizat.cz

Zajímavý koncept s unikátním 
degustačním zařízením.

www.vindom.cz

Vína a delikatesy k ochutnávání jak na 
místě, tak i ke koupi domů.

www.borgoshop.cz

Příjemná atmosféra a široká 
nabídka vín.

www.vinnagalerie.cz

Obchod zaměřený na naturální vína 
tuzemských i zahraničních vinařů.

www.naturalwineshop.cz

Moderní vinárna, kromě vinných 
zážitků nabízí i koncerty nebo 
výstavy.

www.rockwine.cz

Nejširší nabídka naturálních vín v Brně 
v energickém baru s až punkovou 
atmosférou.

www.justwine.cz

Domácí, klidná atmosféra a příjemná 
obsluha.

 kbwinecafe

VINÁRNY / VINOTÉKY
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KOHOUT NA VÍNĚ 
MALINOVSKÉHO NÁM. 652/2

Moderní a mladá restaurace s širokou na-
bídkou vín. Zajít si sem můžete jak na skvělé 
jídlo, tak na pár skleniček vína. Světová vína 
doplňují vína uznávaných moravských vinařů. 
Často se zde konají i degustační večery s vý-
borným vinným párováním či streetfoodové 
akce. Restaurace nabízí velmi klidné místo 
jak na obchodní schůzku, tak na příjem-
ný večer ve dvou. Přitom je umístěna tak-
řka v centru města s výbornou startovací 

polohou pro pokračování v brněnských ba-
rech a ulicích.

ATELIER BAR & BISTRO 
KOBLIŽNÁ 71/2

Moderní spojení výborného jídla, skvělých 
drinků a dobře poskládaného vinného listu 
nabízí Atelier Bar & Bistro. Mladý podnik sází 
na spojení tradiční české kuchyně s aktu-
álními světovými trendy, lokální suroviny 
a svěží úpravu jídel. Ve vinném listu najdete 
jak světové klasiky z Itálie či Francie, tak 
vína méně známých či naturálních vinařů. 
Obsluha vám ráda poradí či připraví skvělé 
párování k menu, vinné i koktejlové. Vůdčí 

postavou podniku je Milan Bukovský, skvě-
lý barman se zkušenostmi z celého světa. 
Neváhejte se ptát přímo po něm, neb zde 
bývá takřka denně a rád se o vás postará. 
K posezení můžete navíc využít zahrádku 
v krytém atriu, která díky tomu funguje 
takřka celý rok.

LA VIDA LOCA 
JAKUBSKÉ NÁM. 580/4

Tapas vinný bar uprostřed nejživějšího 
nočního centra Brna. Jednoduchá, ale 
účelná nabídka vín spíše pro méně nároč-
né, akcentující španělská vína a světové 
sekty. Moderní prostředí vinného baru do-
plňuje velká předzahrádka. Pokud chce-
te cítit pulz tepajícího města a popíjet 
k tomu příjemné španělské víno, je La Vida 
Loca dobrou volbou. Určitě si zde dejte 
místní španělské delikatesy, rustikálnost 

a kvalita surovin zdaleka předčí domácký 
servis.

RETRO CONSISTORIUM 
MEČOVÁ 356/4

Ristobar. Nejlepší označení pro tento podnik 
kombinující restauraci se skvělou kuchyní 
a zároveň ideální místo pro dlouhé barové ve-
čery. Široká nabídka především italských vín, 
doplněná o selekci vín vyhlášených apelací 
celé Evropy. Na své si zde přijdou především 
znalci exkluzivních značek a kvalitní mezi-
národní gastronomie. Luxusní, designové 
prostředí baru láká jak na osobní schůzky, 
tak na korporátní eventy či setkání. Můžete 

sem přijít i na výborný oběd, odpolední kávu 
s dezertem, či oslavovat do pozdních noč-
ních hodin. Retro Consistorium je oblíbeným 
místem setkávání významných brněnských 
osobností byznysu.

PAVILLON STEAK HOUSE 
JEZUITSKÁ 687/6

Nádherná funkcionalistická restaurace pod 
starými stromy klidného parku vybízí k dlou-
hému posezení i rodinným či firemním osla-
vám. Výborná kuchyně zaměřená na dobré 
maso, doplněná o kvalitně poskládaný vinný 
lístek. Užívat si můžete především klasické 
značky a regiony světa, s výborným výběrem 
tuzemských vinařů. V létě oceníte přede-
vším příjemnou stinnou a klidnou zahrádku, 
v zimě zase kryté ledové kluziště.

BARRIO GOTICO TAPAS A BUBLINY 
KOZÍ 641/12

Mladý bar na jedné z nejživějších nočních 
ulic Brna. Ondřej Nosek, dlouholetý šéf ně-
kolika špičkových restaurací na jižní Mora-
vě, si zde se svojí ženou Martinou plní sen 
o vlastním vinném baru. Sází především na 
nabídku výborných tapas a vín za velmi přá-
telskou cenu. Nečekejte vinný lístek o stov-
ce položek, ale dobře poskládaný průřez 
celým světem, ze kterého si určitě vybere-
te. Dominují samozřejmě sekty z různých 

oblastí světa a španělská červená vína. Bar 
oblíbený především studenty a mladými lid-
mi, kteří si užívají atmosféru okolních ulic 
a nekonečné ochutnávání tapas.

01 VINNÉ RESTAURACE

03

05

02

04

06

Skvělé jídlo a prvotřídní světová 
i moravská vína.

www.kohout-na-vine.cz

Harmonické spojení dobrého jídla, 
kvalitního servisu a skvělého vína.

www.retroconsistorium.cz

Perfektní kombinace moderního jídla, 
drinků a zajímavých vín.

www.atelierbar.cz

Atmosféra tepajícího nočního 
Jakubského náměstí a energického 
baru.

 lavidalocabrno

Vyladěné tapas, výtečná španělská 
CAVA na skleničku a pulzující prostředí 
centra noční zábavy.

www.barriogotico.cz

Kvalitně poskládaný vinný lístek 
a nádherné prostředí funkcionalistické 
restaurace.

www.pavillonsteakhouse.cz

VINNÉ BARY
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KOHOUT NA VÍNĚ 
MALINOVSKÉHO NÁM. 652/2

Moderní a mladá restaurace s širokou na-
bídkou vín. Zajít si sem můžete jak na skvělé 
jídlo, tak na pár skleniček vína. Světová vína 
doplňují vína uznávaných moravských vinařů. 
Často se zde konají i degustační večery s vý-
borným vinným párováním či streetfoodové 
akce. Restaurace nabízí velmi klidné místo 
jak na obchodní schůzku, tak na příjem-
ný večer ve dvou. Přitom je umístěna tak-
řka v centru města s výbornou startovací 

polohou pro pokračování v brněnských ba-
rech a ulicích.

ATELIER BAR & BISTRO 
KOBLIŽNÁ 71/2

Moderní spojení výborného jídla, skvělých 
drinků a dobře poskládaného vinného listu 
nabízí Atelier Bar & Bistro. Mladý podnik sází 
na spojení tradiční české kuchyně s aktu-
álními světovými trendy, lokální suroviny 
a svěží úpravu jídel. Ve vinném listu najdete 
jak světové klasiky z Itálie či Francie, tak 
vína méně známých či naturálních vinařů. 
Obsluha vám ráda poradí či připraví skvělé 
párování k menu, vinné i koktejlové. Vůdčí 

postavou podniku je Milan Bukovský, skvě-
lý barman se zkušenostmi z celého světa. 
Neváhejte se ptát přímo po něm, neb zde 
bývá takřka denně a rád se o vás postará. 
K posezení můžete navíc využít zahrádku 
v krytém atriu, která díky tomu funguje 
takřka celý rok.

LA VIDA LOCA 
JAKUBSKÉ NÁM. 580/4

Tapas vinný bar uprostřed nejživějšího 
nočního centra Brna. Jednoduchá, ale 
účelná nabídka vín spíše pro méně nároč-
né, akcentující španělská vína a světové 
sekty. Moderní prostředí vinného baru do-
plňuje velká předzahrádka. Pokud chce-
te cítit pulz tepajícího města a popíjet 
k tomu příjemné španělské víno, je La Vida 
Loca dobrou volbou. Určitě si zde dejte 
místní španělské delikatesy, rustikálnost 

a kvalita surovin zdaleka předčí domácký 
servis.

RETRO CONSISTORIUM 
MEČOVÁ 356/4

Ristobar. Nejlepší označení pro tento podnik 
kombinující restauraci se skvělou kuchyní 
a zároveň ideální místo pro dlouhé barové ve-
čery. Široká nabídka především italských vín, 
doplněná o selekci vín vyhlášených apelací 
celé Evropy. Na své si zde přijdou především 
znalci exkluzivních značek a kvalitní mezi-
národní gastronomie. Luxusní, designové 
prostředí baru láká jak na osobní schůzky, 
tak na korporátní eventy či setkání. Můžete 

sem přijít i na výborný oběd, odpolední kávu 
s dezertem, či oslavovat do pozdních noč-
ních hodin. Retro Consistorium je oblíbeným 
místem setkávání významných brněnských 
osobností byznysu.

PAVILLON STEAK HOUSE 
JEZUITSKÁ 687/6

Nádherná funkcionalistická restaurace pod 
starými stromy klidného parku vybízí k dlou-
hému posezení i rodinným či firemním osla-
vám. Výborná kuchyně zaměřená na dobré 
maso, doplněná o kvalitně poskládaný vinný 
lístek. Užívat si můžete především klasické 
značky a regiony světa, s výborným výběrem 
tuzemských vinařů. V létě oceníte přede-
vším příjemnou stinnou a klidnou zahrádku, 
v zimě zase kryté ledové kluziště.

BARRIO GOTICO TAPAS A BUBLINY 
KOZÍ 641/12

Mladý bar na jedné z nejživějších nočních 
ulic Brna. Ondřej Nosek, dlouholetý šéf ně-
kolika špičkových restaurací na jižní Mora-
vě, si zde se svojí ženou Martinou plní sen 
o vlastním vinném baru. Sází především na 
nabídku výborných tapas a vín za velmi přá-
telskou cenu. Nečekejte vinný lístek o stov-
ce položek, ale dobře poskládaný průřez 
celým světem, ze kterého si určitě vybere-
te. Dominují samozřejmě sekty z různých 

oblastí světa a španělská červená vína. Bar 
oblíbený především studenty a mladými lid-
mi, kteří si užívají atmosféru okolních ulic 
a nekonečné ochutnávání tapas.
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Skvělé jídlo a prvotřídní světová 
i moravská vína.

www.kohout-na-vine.cz

Harmonické spojení dobrého jídla, 
kvalitního servisu a skvělého vína.

www.retroconsistorium.cz

Perfektní kombinace moderního jídla, 
drinků a zajímavých vín.

www.atelierbar.cz

Atmosféra tepajícího nočního 
Jakubského náměstí a energického 
baru.

 lavidalocabrno

Vyladěné tapas, výtečná španělská 
CAVA na skleničku a pulzující prostředí 
centra noční zábavy.

www.barriogotico.cz

Kvalitně poskládaný vinný lístek 
a nádherné prostředí funkcionalistické 
restaurace.

www.pavillonsteakhouse.cz
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