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KOLEKCE CH. C. ANDRÉ
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ– Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2017
Víno žlutozelené barvy s olivovým odleskem má aroma lipového medu a slaměnek. Mohutná chuť
tohoto suchého vína působí sladkým dojmem. Můžeme zde najít sušené meruňky, lipový květ,
kořenitost pepře i sušené seno spolu s lučními bylinami. Rmut pro tento nezvykle extraktivní Veltlín
byl 5 dnů macerován při teplotě 5°C.Podáváme k pečením, drůbeži a k jemným dezertům.
cena: 139,-

NEUBURSKÉ – Pozdní sběr, suché 0,75 l 2016
Víno se zlatou barvou má krásnou vůni sušených broskví a meruněk. V chuti se odráží výrazné sušené
meruňky a přezrálá broskve, doplněná o šťavnatou kyselinu s vyrovnaným obsahem zbytkového
cukru. Víno je velmi svěží a pitelné. Neuburské se může snoubit se sladkovodními rybami či
delikátními drůbežími paštikami.
cena: 139,-

AURELIUS- Pozdní sběr, polosuché, 0, 75 l, 2016

DOPORUČUJEME

Šlechtění odrůdy Aurelius bylo započato na naší Šlechtitelské stanici a dokončeno v Perné. Jde o
křížení odrůd Neuburské a Ryzlink rýnský. Víno světle zlaté barvy má bohatou aromatiku
meruňkového kompotu a lipového květu. V plné chuti najdeme broskve, meruňku a výrazný zelený
čaj. Víno je harmonické a velmi osvěžující. Výborně se hodí ke studeným předkrmům, lehká úprava
ryb, jemné paštiky, zeleninová jídla, polévky a tvrdé sýry ( typ Čedar )
cena: 199,-

RULANDSKÉ ŠEDÉ- Výběr z hroznů, suché, 0, 75 l, 2015

DOPORUČUJEME

Rulandské šedé má charakteristickou odrůdovou barvu starého zlata. Víno z přezrálých hroznů
výjimečného ročníku má hebké aroma lískového oříšku a biscuitu. Chuť je velmi dlouhá s výraznou
sušenou meruňkou. Víno je předurčeno k delšímu ležení na lahvi a lety bude přibývat na kvalitě a
odrůdovém charakteru.
cena: 189,-

RULANDSKÉ MODRÉ– Výběr z hroznů, suché, 0, 75 l, 2013

DOPORUČUJEME

Víno z hroznů vypěstovaných v našich vinících, s půdami bohatých na vápník a mangan. V kombinaci
s výbornými klimatickými podmínkami a redukovanou sklizní má víno typicky odrůdový projev. Jak
v barvě tak v ovocito minerální vůni s tóny kandovaného pomeranče a v harmonicky taninové chuti,
která příjemně nasládla zráním v dubovém sudě. Hodí se k pikantním úpravám srnčího na švestkách se
šalvějí.
cena: 224,-
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RULANDSKÉ MODRÉ– Pozdní sběr Barrique, suché, 0, 75 l, 2011
Víno vzniklo z hroznů vypěstovaných ve vinicích s hlinitopísčitou půdou bohatou na obsah vápníku a
manganu. V kombinaci s výbornými klimatickými podmínkami a cíleně redukovanou sklizní (1
kg/keř) má víno typický odrůdový projev. Jak v barvě, tak v ovocito – minerální vůni s tóny
kandovaného pomeranče a v harmonicky taninové chuti, která příjemně nasládla zráním v dubovém
sudě. Hodí se k pikantní úpravě srnčího na švestkách se šalvějí.
cena: 299,-

CABERNET SAUVIGNON– Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2013
Víno bohaté ve vůni na jasně rozeznatelné tóny černého rybízu a ostružin. Víno pochází převážně z
mladých vinic. Výborné půdní a klimatické podmínky a cíleně redukovaná sklizeň (24 hl/ha) zaručují
optimální dozrávání hroznů, co se projevuje ve výrazné ovocité vůni i v mohutné konstruktivní chuti.
Dalším zráním na láhvi může přecházet do elegantní sametovosti. Hodí se k pikantním jídlům ze
zvěřiny a k hovězím biftekům.
cena: 189,-

CABERNET SAUVIGNON- Výběr z hroznů Barrique, suché, 0, 75 l, 2013
Hrozny z vlastních vinic a vynikající ročník daly vzniknout výjimečnému vínu. Kvašení a macerování
hroznů probíhalo 3 týdny ve vinifikátorech a následné zrání v dřevěných sudech po dobu 12 měsíců
dodalo vínu robustní tělo. Barva vína tmavě rubínová. Vůně vína této odrůdy je silná černorybízová a
k ní se pak druží vůně tmavých třešní, ostružin, tabáku případně marmelády. Tyto vůně přecházejí i do
chuti. Doporučujeme podávat k masitým jídlům, jehněčí pečeni, biftekům, krůtímu masu a jídlům s
kořenitými omáčkami
cena: 299,-

GRAND CUVEÉ ANDRÉ Barrigue- Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2013
Mohutné červené víno vzniklo doplněním konstruktivního, taninového André s aromatickým Cabernet
Sauvignonem. Po spojení víno zrálo na barrikových sudech různých typů a různého stáří po dobu 9
měsíců. Tímto víno získalo specifické aroma s tóny ostružin a harmonickou dochuť kakaa. Velké víno
s potenciálem k zrání. Hodí se ke grilovaným masům, pečeným hovězím biftekům nebo ke zvěřině.
cena: 399,-

KOLEKCE STARÁ RÉVA
Označení stará réva (ang. Old Vines, něm. Alte Reben, fr. Vieilles Vignes) je
přisuzováno vinicím, které dosahují stáří minimálně 35 let. Můžeme se pochlubit
odrůdami se stářím keřů až 45 let. Jedná se o odrůdy André, Pálava, Ryzlink rýnský a
Tramín červený, které rostou ve viniční trati Nadzahrady, konkrétně v lokalitě Poštory.
Výjimečné půdní a klimatické podmínky této lokality s jihozápadní orientací vinic
dokáží starší keře s mohutnějším kořenovým systémem přenést do mimořádné chuti
vína, u bílých minerální a kořenité, u červených pak do vysokého extraktu a barvy.
RYZLINK RÝNSKÝ- STARÁ RÉVA, výběr z hroznů, polosladké, 0, 75 l, 2015
Viniční trať NADZAHRADY
Vinice Ryzlinku rýnského je vysázena směsí 25 klonů z Německa, Itálie, Rakouska a České republiky.
Víno se slámovou barvou má vůni lučních květin, zeleného čaje, sušených meruněk s nádechem
lipového květu. Vysoká extraktivnost je nosným prvkem tohoto velkého vína. V chuti se mísí
kandované ovoce, datle, rozinky spolu s přezrálými broskvemi a lipovým medem v dochuti. Víno je
připraveno na delší ležení.
cena: 599,-
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PÁLAVA- STARÁ RÉVA, výběr z hroznů, polosladké, 0, 75 l, 2015
Viniční trať NADZAHRADY
Počátky šlechtění odrůdy Pálava započali na naší Šlechtitelské stanici. Víno má jasně zlatou až
medovou barvu. Vůně je kořenitá až dezertní s nádechem čajové růže a sušených květů slaměnek.
Chuť je uhlazená a velmi jemná. Lehký náznak manga a cukrového melounu doplňuje zbytkový cukr.
Víno dlouze odeznívá a v ústech zůstává příjemná chuť kandovaného ovoce.
cena: 599,-

TRAMÍN ČERVENÝ- STARÁ RÉVA, výběr z hroznů polosuché, 0, 75 l, 2015
Viniční trať NADZAHRADY
DOPORUČUJEME
Víno se sytě zlatou barvou má jemnou vůni rozkvétajících růží a lučního kvítí. V elegantní chuti
najdeme hrozinky, vanilkový lusk, liči a citrónovou kůru. Víno má široké tělo a vysoký extrakt, který
předurčuje víno k delšímu ležení na lahvi a k archivaci.
cena: 599,-

ANDRÉ- STARÁ RÉVA, pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2013
Viniční trať NADZAHRADY
Odrůda vyšlechtěná naší šlechtitelskou stanicí získává stále více na oblibě. Jde o křížence Frankovky
a Svatovavřineckého, přebírajícího nejlepší vlastnosti rodičů. Hrozny, sklizeny z prvních vinic na
světě, které byli odrůdou André vysázeny a to roku 1977 a 1978. Víno charakterizuje sytě rubínová
barva s vysokou viskozitou. Velmi výrazná vůně ostružin přechází i do chuti, kde sladkou ostružinu
doprovází přezrálá višeň a jemné borůvky. Mohutnou chuť doplňuje sladký tanin, z dubových sudů,
kde víno zrálo 16 měsíců.
cena: 599,-

KOLEKCE SVATÝ FLORIÁNEK
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ– Jakostní, suché, 0, 75 l 2017
Typický delikátní Veltlínek. Suché víno se vyznačuje typickým odrůdovým charakterem, což je vůně
broskvové a mandlové kostky s jemnou svěží kyselinou. Víno je vhodné podávat k těstovinám, rýži
s drůbežím a k rybám.
cena: 105,-

MUŠKÁT MORAVSKÝ– Jakostní, polosuché, 0, 75 l, 2017

DOPORUČUJEME

Barva vína je světle zlatá, se žlutými odlesky na okraji. Bohatá vůně je příjemná, intenzivní, typicky
muškátová, plná nektaru z drobných kvítků. Nabízí květový med a zralý pomeranč. Chuť je
harmonická, plná a svěží. Limetkové tóny se prolínají s jemnou mineralitou.
cena: 105,-

TRAMÍN ČERVENÝ– Jakostní, polosladké, 0, 75 l, 2017

DOPORUČUJEME

Intenzivní aroma s jasným odrůdovým charakterem čajové růže a jemné fialky. Chuť je lehce nasládlá
kořenitá. Plná s jemnou dochutí po přezrálých rozinkách. Výborně doprovodí více kořenitá jídla a
kuchyni asijského typu.
cena: 105,-

SAUVIGNON– Jakostní, polosuché, 0, 75 l, 2016
Polosuché víno s elegantní vůní s tóny bylinek a angreštového kompotu, která se přenáší i do výrazné
chutě příjemně zakončené zbytkem cukru. Hodí se také k rybím specialitám a k drůbeži s pikantní
omáčkou.
cena: 105,-
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ANDRÉ– Jakostní, suché, 0, 75 l, 2015

DOPORUČUJEME

Víno intenzivní červené barvy s vůní červeného bobulového ovoce a povidel. Chuť je plná, v závěru
s příjemnými tříslovinami. Sametová dochuť je dosažena díky zrání v dubovém sudu. Výtečně doplní
pečená a grilovaná masa. Skvěle se snoubí s aromatickými sýry.
cena: 115,-

CABERNET SAUVIGNON– Jakostní, suché, 0, 75 l, 2015
Víno bohaté ve vůni na jasně rozeznatelné tóny černého rybízu a ostružin. Víno zrálo rok a půl
v dubovém sudu. V chuti je výrazně sametové a dlouhé harmonické dochuti. Výtečně doplní zvěřinové
a hovězí steaky. Skvěle se snoubí se sýry s modrou plísní aromatickými sýry
cena: 105,-

FRANKOVKA– Jakostní, polosuché, 0, 75 l, 2015
Víno je rubínové barvy, s výrazem páleného dřeva, Chuť je pikantní, plná s taninovou dochutí. Víno
zrálo v dubovém sudu. Vhodné k letnímu grilování. Podává se ke zvěřině, výrazným kořeněným
tmavým masům a sýrům s ušlechtilou plísní.
cena: 105,--

LEGENDA: ČERVENÉ VÍNO
BÍLÉ VÍNO
RŮŽOVÉ VÍNO
ŠUMIVÉ VÍNO
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