U Urbana v Mikulově nabízejí stejnojmenné víno – Miroslav Ševčík
Máme u nás mnoho krásných měst, v některých z nich se cítíte jako v pohádce, Mikulov mezi
ně rozhodně patří. Dominantní zámek, přímo pohádková kostelní věž, opravené historické
centrum a v neposlední řadě zrenovovaná křížová cesta s kaplí na Svatém kopečku. To všechno
dodává Mikulovu punc nevšednosti, nevšednosti, která ve vás vyvolává zvláštní chvění.
Míst, jako je Pálava a její okolí, kam patří i Mikulov, není na světě mnoho. Nejlepším dokladem
toho je fakt, že v roce 1986 zařadilo UNESCO přes 80 čtverečních kilometrů zdejší chráněné
krajinné oblasti na svůj seznam biosférických rezervací po bok takových klenotů, jako je
Yellowstonský národní park. Přestože je na zdejší počasí většinou spolehnutí, přežene se někdy
sprška, zahřmí a zableskne se. To je ten pravý okamžik pro návštěvu některé místní hospůdky,
kde se právě nabyté dojmy nevytratí, nýbrž znásobí. Například restaurace u svatého Urbana.
Jsme ve vinařském kraji, proto se restaurace jmenuje po svatém Urbanovi, který krom toho že
byl římským papežem, se stal patronem vinařů, vína a vinohradů. Narodil se ve druhém století a
podle jedné z legend obrátil prý Valeriána, ženicha Ceciliina, na křesťanství a pokřtil ho.
Zemřel v roce 230. Jeho hrob byl při vykopávkách roku 1854 nalezen na Via Apia v Římě.
Ale vrátíme se na jih Moravy, kde dva roky prosperuje zmiňovaná restaurace U svatého Urbana.
Její poloha, přímo pod Turoldem, což je vápencový útvar se středověkou tvrzí, velmi atraktivní
vzhled i vybavení všech prostor restaurace vyvolává romantickou náladu. Je jako stvořená pro
návštěvy rodin s dětmi. Mimo ně jsou zde častými návštěvníky účastníci zájezdů, směřujících
přes celnici v Mikulově na jih, oblíbili si ji zahraniční turisté.
Koleno na prkýnku
Objekt restaurace je poměrně rozsáhlý. V hlavní budově se nachází v podkroví salonek pro 12
hostů, v přízemí je restaurace a v suterénu najdete vchod do vinného sklepa. Celé restauraci
vévodí mohutná terasa, z které je neopakovatelný výhled na Svatý kopeček. Terasa je ukryta
pod pergolou, po níž se plazí vinná réva.
Jídelní lístek je velmi obsáhlý, specialitou kuchyně je nakládané vařeno ovarové koleno dle
místního receptu, které se podává na prkýnku. Velmi zajímavě to vypadá a ta vůně… V tomto
případě působí Pavlovův reflex na 100 procent.
Položíte-li svým přátelům otázku, co se jim vybaví, řekne-li se Mikulov, v jednom bodě
odpovědí se budou shodovat: Mikulov no přece víno! Jaké tajemství skrývá jihomoravské víno,
že se stalo synonymem svého kraje, Pomohou vám je odkrýt U svatého Urbana. Zde totiž
podávají víno, co se urodilo na zdejších vinicích a dozrálo ve sklepích v Mikulově a okolí.
Takže budete popíjet stejné víno, co bylo v obřím sudu, umístěném v mikulovském zámku. A
víte jak se víno jmenuje? Přece Svatý Urban.

