Vinařství Kolby

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ - Jakostní, polosuché, 0, 75 l, 2016

DOPORUČUJEME

Vůně čistá, odrůdová, jemné aroma mandlí, v chuti kořenité, s velmi příjemnou dochutí. Toto
polosuché víno, s chutí zeleného pepře se bude výborně hodit k nejrůznějším kanapkám, či k
pokrmům ze zeleného chřestu.
cena: 125,-

RYZLINK VLAŠSKÝ- Pozdní sběr, polosuché, 0, 75 l, 2015

DOPORUČUJEME

Barva zlatavá se zelenými odlesky. Ve vůni i chuti minerální s tóny zeleného jablka, kiwi. Svěží
ryzlink vlašský s příjemně dlouhou dochutí, který má velký potenciál pro dlouhé zrání v lahvi.
Doporučujeme k jemným pokrmům, jako je tuňáková majonéza se zelenými olivami nebo drůbeží
paštiky s provensálským kořením, stylově doprovází také gratinovanou brokolici s těstovinami.
cena: 139,-

RYZLINK RÝNSKÝ- Pozdní sběr, suché, 0, 75 l, 2016
Barva vína je světle zlatá, ve vůni najdeme citrusy, nejvýrazněji grep, lehký medový podtón. V chuti
osvěží pikantní kyselina. Hodí se k pstruhům i jiným rybám v různých úpravách. Opravdu dobře si
porozumí s mořskými plody.
cena: 159,-

RULANDSKÉ BÍLÉ - Výběr z hroznů, suché, 0, 75 l, 2010

DOPORUČUJEME

Tento Pinot je stále ve skvělé kondici. Degustováno leden 2019.
Víno žlutozlaté barvy, v jehož paletě vůní najdeme kompotovanou hrušku, mateří kašičku, banány.
Chuť provází příjemná tříslovina, typická pro Pinot Blanc, lehce svíravá, připomínající mirabelky či
plané trnky, vyvážená sametovou strukturou.
cena: 139,-

SAUVIGNON - Výběr z hroznů, polosuché, 0, 75 l, 2013

DOPORUČUJEME

Ochutnali jsme v lednu 2019.
Velmi dobrý a zajímavý Sauvignon s krásným projevem odrůdovosti.
Vůně je příjemně intenzivní a výrazná. Víno charakterizuje vůně angreštu, černého bezu a černého
rybízu. Chuť je šťavnatá, osvěžující, minerální, s typickými znaky Sauvignonu. Kopíruje vjem z vůně.
cena: 159,-

SAUVIGNON - Výběr z hroznů, polosladké, 0, 75 l, 2015

DOPORUČUJEME

Sauvignon světlezelené barvy s výraznou vůní černého rybízu. Chuť je plná, letní, ovocná, dochuť
dlouhá, rozeznáme angrešt či stejně jako ve vůni černý rybíz.
Tento aromaticky bohatý Sauvignon doporučujeme podávat k pikantním pokrmům thajské kuchyně či
k japonskému sushi
cena: 159,-

CHARDONNAY- Pozdní sběr, polosladké, 0, 75 l, 2016

DOPORUČUJEME

Harmonické a plné víno s vůní i chutí exotického, žlutého ovoce. Příjemný soulad zbytkového cukru a
kyselin, dlouhá persistence s minerálním pozadím. Velmi vhodné pro delší archivaci. Hodí se k
výraznějším úpravám drůbeže, grilované zelenině i zralým jemným sýrům.
cena: 159,-
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