Vinařství Kamil Prokeš

RYZLINK VLAŠSKÝ - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2018
Květinově-medová vůně jarní louky, lípy a cibébou nádech vyzrálých hroznů je protkána
okouzlující ovocností. Exkluzivitu tohoto vína podtrhuje neobyčejně svůdná jemnost a
harmonie lehkého zbytkového cukru se svěžími a dynamickými kyselinami. Toto víno je
výborné v kombinaci s prosciutem či k tygřím krevetám na roštu s marinovanou zeleninou,
vynikne se smetanovými krémy s exotickým ovocem. Vhodný také k polotvrdým sýrům
holandského typu – Gouda, Eidam.
cena: 175,-

SAUVIGNON - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2016
Podoblast velkopavlovická, Vinařská obec Velké Pavlovice, Viniční trať Nadzahrady. Výrazná
odrůdová vůně připomínající výhonky černého rybízu a angrešt s lehce exotickým tónem s elegantní
citrusově ovocnou kompozicí v chuti, kterou uzavírají svěží kyseliny. K jemnému tuňáku s olivami, k
pikantním úpravám bílého masa s orientálním kořením, překvapí chuťová harmonie s čerstvými
kozími sýry.
cena: 175,-

RYZLINK RÝNSKÝ - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2016
Podoblast velkopavlovická, Vinařská obec Velké Němčice, Viniční trať Punty. Květinově-medová
vůně jarní louky, lípy a cibébou nádech vyzrálých hroznů je protkána okouzlující ovocností.
Exkluzivitu tohoto vína podtrhuje neobyčejně svůdná jemnost a harmonie lehkého zbytkového cukru
se svěžími a dynamickými kyselinami. Toto víno je výborné v kombinaci s prosciutem či k tygřím
krevetám na roštu s marinovanou zeleninou, vynikne se smetanovými krémy s exotickým ovocem.
Vhodný také k polotvrdým sýrům holandského typu – Gouda, Eidam
cena: 175,-

TRAMÍN ČERVENÝ Výběr z hroznů, sladké, 0, 75 l, 2018
Impozantní aroma čerstvě odtržených okvětních plátků růží přechází do nazrálého buketu
kandovaného tropického ovoce. Chuť je plná a příjemně medově kořenitá s vanilkovoskořicovým nádechem.
Ke sladkým dezertům, ovocným a smetanovým pohárům. Harmonii kontrastu dosáhneme
kombinací se sýry s modrou plísní.
cena: 249,-
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TRAMÍN ČERVENÝ - Botritický sběr, Výběr z hroznů, polosuché, 0, 75 l, 2017
Originální vůně přezrálých hroznů, okvětních plátků čajové růže, kompotovaného lyči a
včelích plástů je doprovázena nenapodobitelnou bohatě kořenitou chutí s působivým
projevem cibéb a kandovaného tropického ovoce. Ke sladkým dezertům, ovocným a
smetanovým pohárům. Harmonii kontrastu dosáhneme kombinací se sýry s modrou plísní.
Vhodným doplňkem jsou i sýry pařené a uzené – Kaškaval, Koliba, Mozzarella.
cena: 249,-

MERLOT - Výběr z hroznů, suché, 0, 75 l, 2017
Okouzlující aroma borůvek, ostružin, drobného lesního ovoce a strouhané čokolády dodávají
vínu neopakovatelný rozměr. V chuti je víno bohatě strukturované, s doteky vařeného ovoce v
čokoládě a s příjemně hlubokou elagotaninovou dochutí.
Okouzlí při podávání s grilovanými jehněčími motýlky nebo zvěřinovými steaky na pepři.
Výborně doplňuje sýry s modrou plísní – Gorgonzolla, Saint – Agur, Roquefort
cena: 249,-

RULANDSKÉ MODRÉ - Výběr z hroznů, suché, 0, 75 l, 2016-17
Nádherné ovocné tóny přezrálých cibebových bobulí a kandovaných jahod jsou harmonicky
doplněny jemnou medově – punčovou vůní. V chuti je víno nazrálé, ovocně povidlové s
příjemně vyváženými tříslovinami a jemnou čokoládovou dochutí. K jemným drůbežím
paštikám s lanýži, výborně doprovází zvěřinové bifteky na roštu. Vynikne s měkkými sýry s
bílou plísní – Brie, Kamadet
cena: 249,-

LEGENDA: ČERVENÉ VÍNO
BÍLÉ VÍNO
RŮŢOVÉ VÍNO
ŠUMIVÉ VÍNO
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