Vinařství Gotberg

MUŠKÁT MORAVSKÝ - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2017
DOPORUČUJEME
Tradiční moravská odrůda má podobu svěžího vína, které se vyznačuje světle zelenožlutou
barvou, příjemnou květinovo – muškátovou vůní s jemnými tóny lékořice a šťavnatou chutí,
tolik typickou pro mladé muškáty z Popic.
akce sleva:
cena: 149,-

RULANDSKÉ ŠEDÉ - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2015
Rulandské šedé z Gotbergu je příjemně harmonické víno, které se vyznačuje barvou bílého
zlata a ovocnou vůní s medovými tóny. Chuť je plná, hebká s vysokým extraktem. Je to
ideální víno k archivaci, jehož vlastnosti se ležením na lahvi ještě zvýrazní.
cena: 220,-

RYZLINK RÝNSKÝ - Pozdní sběr, Akátový sud, suché, 0, 75 l, 2015
Přitažlivá citronově žlutá barva s výraznými zelenkavými reflexy, je umocněna dlouhým
zráním vína na jemných kalech ve velkém akátovém sudu. To vše dává tomuto ryzlinku
specifickou vůni i chuť, která je výrazně ovocná, velmi plná a čistá. Prostě boží víno.
cena: 265,-

PÁLAVA - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2015
Pálava je jednou z vlajkových lodí vinařství Gotberg. Pálava z Gotbergu, ročník 2015, se
vyznačuje atraktivní medově žlutou barvou, vůní tropického ovoce a typickou,
nezaměnitelnou kořenitou chutí. Víno vzniklo fermentací na slupkách a ročním zráním na
jemných kalech.
cena: 265,-

MERLOT ROSÉ - Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2016
Růžový Merlot patří v chuti k těm plnějším rosé, je velmi šťavnaté, osvěžující a v závěru
krásně harmonické svěží víno, v němž se snoubí výrazná vůně černého rybízu a lesních jahod.
S dominantní ovocnou vůní koresponduje i plná chuť vína.
cena: 220,-

FRANKOVKA - Výběr z hroznů, suché, 0, 75 l, 2015
Tradiční odrůda se v našem podání vyznačuje neproniknutelnou, temně rubínově červenou
barvou, která se snoubí s příjemně, ovocnou vůní a chutí ostružin a sušených švestek.
V dochuti převládá sametová tříslovina a skořice. Základem byly zdravé hrozny a jejich
šetrné zpracování. Při výrobě této Frankovky jsme měli k dispozici, vyzrálé a maximálně
zdravé hrozny. Snažili jsme se postupovat velmi citlivě, abychom zachovali výraznou
ovocitost a terroir. Naším záměrem bylo vyrobit plnou, ovocnou Frankovku, která bude
určena jak k okamžité konzumaci, tak i k archivaci. To se nám, myslím, podařilo. Věřím, že
toto víno dokáže oslovit milovníky moravských červených vín.
cena: 265,-

RULANDSKÉ MODRÉ - Výběr z hroznů, suché, 0, 75 l, 2015
Rulandské modré má temně rubínovou barvu. Ve velmi bohaté vůni tohoto vína Vynikají
ostružiny, lesní maliny a kouř hořícího dřeva. Chuť je mohutná, minerální, kde
v jejím závěru je patrná višeň v hořké čokoládě. Velmi jemné a přitažlivé taniny ve spojitosti
s nízkým obsahem kyselin toto víno předurčují pro velmi dlouhé zrání na lahvi.
cena: 265,-

LEGENDA: ČERVENÉ VÍNO
BÍLÉ VÍNO
RŮŽOVÉ VÍNO
ŠUMIVÉ VÍNO

