Mikros - vín

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ - Jakostní, suché, STANDART LINE, 0,75 l, 2013
Víno jemně zlatavé barvy se zelenkavými odlesky. Ve vůni svěží ovoce s minerálním podtónem. Na dochuti se snoubí
svěží ovocnost s ušlechtilostí zeleného pepře. Doporučujeme k drůbežímu masu, těstovinám a k jemným úpravám
sladkovodních ryb.
cena: 119,-

SAUVIGNON - Jakostní, suché, STANDART LINE, 0,75 l, 2015
Svěží víno se světle žlutou barvou. Vůně je odrůdová a široce vyzrálá. Můžete zde najít tóny angreštu a broskví. Chuť
je svěží a příjemně vyvážená. Výborné víno k mnoha příležitostem.
Vhodný k mořským rybám a kozímu sýru.
cena: 138,-

RYZLINK VLAŠSKÝ - Jakostní, suché, STANDART LINE, 0,75 l, 2018
Víno barvy poledního slunce Vás jistě oslní. Jako ve velkých Ryzlincích vlašských, i zde můžete najít typické
pálavské rysy. Ve vůni najdete oříšky ve spojení s medem. V chuti potom najdete šťavnatost mladého vína s lehkou
minerální strukturou. Doporučujeme k vepřovému a drůbežímu masu, pikantním omáčkám a salátům.
cena: 129,-

RYZLINK RÝNSKÝ - Jakostní, suché, STANDART LINE, 0,75 l, 2017
Víno zelenkavé barvy. Jemné bylinné aroma je podtrženo svěží meruňkovou slupkou. Chuť je šťavnatá a ovocná
s příjemnou odrůdovou kyselinkou.
cena: 129,-

TRAMÍN ČERVENÝ - Jakostní, polosuché, STANDART LINE, 0,75 l, 2016
Víno světlejší zlaté barvy s příjemnou viskozitou. Po přivonění s vůní květů růže, citrusů a náznakem zázvoru. Chuť je
harmonická, s jemným zbytkovým cukrem, šťavnatou kyselinkou a jemnou kořenitostí v závěru.
Výborně se hodí k pikantním a kořenitým pokrmům.
cena: 138,-

SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ - Jakostní, suché, STANDART LINE, 0,75 l, 2018
Víno malinové barvy. Vůně borůvek a malin. Chuť je sťavnatá a dlouhá. Lehký zbytkový cukr je příjemně
sladěný a dělá dlouhý ovocný dojem. Vhodné k jemně kořeněným masům, drůbeži, těstovinám a k jemným
tvrdým sýrům.
cena: 119,-

RULANDSKÉ MODRÉ - Jakostní, suché, 0,75 l, 2016
Víno rubínové barvy Vás příjemně překvapí svou vůní i chutí. Ve vůni ucítíte sušené švestky s příměsí
čerstvých brusinek. Chuť je plná a odrůdová. Zakulacená kyselinka s jemným sladkým taninem je
příjemným akcentem pálavského červeného vína.
cena: 119,-
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RYZLINK VLAŠSKÝ - Pozdní sběr, FLOWER LINE, suché, 0,75 l, 2017
SALÓN VÍN 2019
Říká se, a je často dokazovanou skutečností, že nejlepší "vlašák" se rodí právě na Mikulovsku. Nejlepší expozice
svahů a půdy s vysokým obsahem vápníku produkují víno Ryzlinku vlašského intenzivní barevnosti, jemné
kořenitosti, hlubokého dojmu a okouzlující pitelnosti. Právě pro dostatečný obsah kyselin si dlouho uchovává
mladistvý dojem. Doporučujeme k vepřovému a drůbežímu masu, pikantním omáčkám a salátům.
cena: 199,-

RYZLINK RÝNSKÝ - Pozdní sběr, FLOWER LINE, suché, 0,75 l, 2017
Víno světle žluté barvy se zelenkavým lomem. Vůně spojuje zralé sadové ovoce, čerstvé meruňky a
jemnější minerální tón. Chuť je šťavnatá a bohatá na limetkovou kyselinku, s decentní kořenitostí. Podobně
jako ve vůni i chuť protíná typický minerální podtón, který víno provází až do jemně slané dochuti. Hodí se
k vepřové pečeni, telecímu masu a k těstovinám.
cena: 199,-

CHARDONNAY - Pozdní sběr, FLOWER LINE, suché, 0,75 l, 2017
Víno zlato-žluté barvy. Vůně se projevuje tóny zralých hrušek máslovek, pomerančové kůry a směsí
sušených bylin. Chuť je čistá, s příjemnou šťavnatostí i plností. Ucítíte živou kyselinku, která je umocněna
tóny citrusů a lehce minerálním závěrem. Skvěle se hodí k pokrmům s mořskými plody a k rybám.
cena: 199,-

KERNER - Pozdní sběr, FLOWER LINE, suché, 0,75 l, 2017
Víno světlejší žluto-zelené barvy. Ve vůni se projevuje zralými broskvemi, nektarinkami a meruňkami,
spolu s jemnou kořenitostí. Ovocný charakter pokračuje i v chuti, která nabídne šťavnatost a svěžest. Závěr
se nese v jemně mandlové dochuti. Skvěle se hodí k pokrmům z drůbeže a k rybám.
cena: 199,-

MUŠKÁT MORAVSKÝ - Pozdní sběr, FLOWER LINE, polosuché, 0,75 l, 2017
Víno světlejší zlaté barvy se stříbrnými odlesky. Čistá vůně citrusových plodů jako jsou limetky či
bergamot, se spojuje s muškátovou kořenitostí. V chuti pokračuje velmi příjemná citrusová svěžest. Na patře
se rozvíjí tóny zralých hroznů. Chuť umocňuje lahodný zbytkový cukr, v závěru s delší dochutí.
cena: 199,-

TRAMÍN ČERVENÝ - Pozdní sběr, FLOWER LINE, polosladké, 0,75 l, 2015
Víno zlatavé barvy. Nádherná vůně šípkové růže vás uchvátí. Víno je už ve vůni robustní a plné rozličných
nepatrných tónů, které je třeba teprve objevit. Chuť plně podtrhuje výborné aroma. Šťavnatá, plná proporce
tohoto tramínu s chutí fíků a pomeranče nenechá nikoho na pochybách, že se jedná o velké víno z kvalitního
ročníku. Hodí se k vepřové pečeni, telecímu masu a k těstovinám.
cena: 209,-

STAVTRANS, spol. s r.o., Tiskařská 617/4a, 108 00 Praha 10

baravin@baravin.cz

RULANDSKÉ MODRÉ - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2016
Už na první pohled můžete ocenit odrůdovou cihlovou barvu. Velmi nazrálá, marmeládová vůně s příměsí
čerstvě opečeného toustu, kombinovaná s tóny kakaa, lesních malin a ostružin. Všechny tyto příjemně
sladěné vůně vystupují z Vaší skleničky. V ústech se Vám rozvine nádherná jahodově-čokoládová chuť, jež
obalí celý Váš jazyk. Příjemná a dlouhá šťavnatá dochuť Vás vybídne k dalším douškům.
cena: 219,-

MERLOT - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2016
Víno granátové barvy. Vůně je podmanivá, s tóny přezrálých višní a švestek, stopou toastů a linkou hořké
čokolády. Chuť je vyvážená zpočátku jemně višňová a postupně přechází až do černých moruší. Třísloviny
jsou krásně uhlazené, sametové a utváří velmi příjemnou strukturu tohoto vína.
cena: 239,-

LEGENDA: ČERVENÉ VÍNO
BÍLÉ VÍNO
RŮŽOVÉ VÍNO
ŠUMIVÉ VÍNO
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