HODOVNA

HRADU VILDŠTEJN

VINNÝ LIST

VÁŽENÍ HOSTÉ A PŘÁTELÉ DOBRÉHO VÍNA,
PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS ÚPLNĚ NOVÝ VINNÝ LÍSTEK.

NAJDETE V NĚM NEJEN ZAJÍMAVÁ VÍNA NAŠÍ KRÁSNÉ MORAVY,
ALE I PEČLIVĚ VYBRANÁ VÍNA ZE ZAHRANIČÍ.

V KRÁSNÉM PROSTŘEDÍ HRADNÍ HODOVNY SI TAK MŮŽETE VYCHUTNAT VÍNA
Z VYHLÁŠENÝCH OBLASTÍ NĚMECKA, RAKOUSKA, FRANCIE,

ITÁLIE A ŠPANĚLSKA.
VŠECHNA VÍNA JSOU SKLADOVÁNA V NAŠÍ HRADNÍ VINOTÉCE
PŘI OPTIMÁLNÍ TEPLOTĚ
A JEJICH KONDICE JE PRAVIDELNĚ SENZORICKY OVĚŘOVÁNA.

VĚŘÍME, ŽE SI Z NAŠÍ BOHATÉ NABÍDKY VYBERETE.
PŘEJEME VÁM KRÁSNOU ŽÍZEŇ A NA ZDRAVÍ.

TÝM HODOVNY HRADU VILDŠTEJN

A VIA VINI A.S.

ROZLÉVANÁ VÍNA
BÍLÁ, RŮŽOVÁ, ČERVENÁ - HOUSE WINE (DLE AKTUÁLNÍ NABÍDKY)
0,2 l

60,- Kč

ČESKÁ REPUBLIKA – VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
BÍLÁ VÍNA
TRAMÍN ČERVENÝ 2016 JAKOSTNÍ - VINAŘSTVÍ SKOUPIL
Velmi pěkný Tramín z řady jakostních vín vinařství Petr Skoupil z Velkých Bílovic. Víno jemně zlatožluté
barvy se zelenkavými odlesky. Ve vůni a chuti se objevují tóny lipového a akátového medu, pepře a mandle.

Víno je vhodné pro běžné pití a hodí se k paštikám, cibulovému koláči nebo k uzeným rybám.

0,75 l

220,- Kč

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2015 MZV – VINAŘSTVÍ HRDINA A DCERA
Víno má jasnou zeleno-žlutou barvu. Vůně je těžší, kořenitá s tóny zeleného jablka, pepře, bylinek a medu.

V chuti je víno plné harmonické s příjemnými kořenitými odstíny a minerálními tóny. Víno překvapí svojí
dlouhou dochutí a elegantní kyselinkou. Složitější Veltlín určený pro náročné.

Doporučujeme k těstovinám, hovězímu i vepřovému masu v lehčích úpravách, vyzrálým sýrům
a sladkovodním rybám.

0,75 l

310,- Kč

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 KABINET - VINAŘSTVÍ SKOUPIL
Víno zlatožluté barvy. Ve vůni a chuti můžeme hledat pomeranč, grapefruit, meruňky a lehce oříškové tóny
s jemnou chlebovinkou. Víno je velmi dobře pitelné.

Doporučujeme k hutným a kořeněným jídlům, rybím specialitám, těžším úpravám drůbeže nebo hustším
polévkám.

0,75 l

310,- Kč

CHARDONNAY 2016 POZDNÍ SBĚR – PELVINS – RODINNÉ VINAŘSTVÍ HRABAL
Víno má zelenožlutou až nazlátlou barvu. Ve vůni i chuti můžeme objevit tóny hrušek, banánů
a ananasu. Víno je velmi dobře strukturované a plné s máslovou dochutí.
Víno doporučujeme k rybám, mořským plodům a těstovinám.

0,75 l

350,- Kč

ČESKÁ REPUBLIKA – VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
BÍLÁ VÍNA
HIBERNAL 2016 VÝBĚR Z HROZNŮ - VINAŘSTVÍ SKOUPIL
V poslední době velmi oblíbená odrůda Hibernal byla vyšlechtěna roku 1944 v Německu, jako kříženec
odrůd Seibel 7053 a Ryzlink rýnský. Jedná se o interspecifickou moštovou odrůdu, která v našich

klimatických podmínkách velmi dobře vyzrává a dává specifická a velmi zajímavá vína. Tento výběrový
Hibernal má zelenožlutou barvu. Vůně je velmi intenzivní, příjemně ovocitá a zcela specificky kořenitá.

Na patře je víno ovocité s tóny černého rybízu, angrešt a grapefruitu. Víno má pikantní kyselinku je velmi
harmonické a plné s dlouhým závarem. Má výborný potenciál k delšímu ležení.
Velmi dobře se snoubí s rybami, zejména uzenými, mořskými plody a kořenitými jídly. Dobře doprovodí
také masité pokrmy.

0,75 l

360,- Kč

ČESKÁ REPUBLIKA – MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
BÍLÁ VÍNA
SAUVIGNON 2016 JAKOSTNÍ – VINAŘSTVÍ ČERVINKA
Velmi pěkný Sauvignon z řady jakostních vín Vinařství Červinka. Má světlou zelenožlutou barvou,

ve vůni a chuti lze najít tóny broskví a angreštu.

Víno doporučujeme ke studeným předkrmům, ke chřestu a kozím sýrům.

0,75 l

220,- Kč

PÁLAVA 2016 JAKOSTNÍ - VINAŘSTVÍ ČERVINKA
Svěží aromatická polosuchá Pálava z řady jakostních vín Vinařství Červinka. Má lehkou zlatožlutou
barvu, ve vůni jsou aromatické látky Tramínu, tedy růží, doplněné o vanilkové tóny, chuť je plná,
dlouhotrvající. Ve vůni a chuti můžeme hledat koření, muškát, vanilku, mandarinky a mučenku.
Víno je vhodné k silněji kořeněným jídlům, k paštikám, ke sladkým úpravám masa, k jemným ovčím
či kozím sýrům, chipsům a olivám.
0,75 l

220,- Kč

ČESKÁ REPUBLIKA – MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
BÍLÁ VÍNA
RYZLINK RÝNSKÝ „VALTICKÁ“ 2016 KABINET - VINAŘSTVÍ FILIP MLÝNEK
Víno má žlutozelenou barvu, s velmi pěkným čistě odrůdovým aroma tropického ovoce, především citrusů
a ananasu. V chuti svěží s příjemnou kyselinkou, harmonickou ovocnou chutí s minerálním podtónem
a dlouho trvajícím závěrem.

Víno se bude výborně snoubit s tučnějšími masitými pokrmy a s uzeným masem. Skvělé bude i k lehké
úpravě ryb a drůbeže. Dobře doprovodí také telecí maso a výraznější pokrmy s těstovinami.

0,75 l

360,- Kč

RYZLINK VLAŠSKÝ „VALTICKÁ“ 2016 POZDNÍ SBĚR - VINAŘSTVÍ FILIP MLÝNEK
Viniční trať "Valtická" se nachází jihovýchodně od města Mikulov v mírném svahu, v nadmořské výšce cca
230 m.n.m. Trať má jižní až jihozápadní expozici se svažitostí 5-15%. Jsou zde převážně těžší hlinité
půdy, které vznikly na hlubších vrstvách spraší a vápenitých jílů. Kamenité a vápencové podloží dává této

lokalitě předpoklad pro vysoký obsah aromatických složek především u bílých vín. Víno má výraznou
zlatožlutou barvu. Vůně je intenzivní a můžeme v ní najít tóny rozkvetlé louky, bílého grepu, medu

a koření. Chuť je velmi bohatá s tóny zralých hroznů a ovoce. Víno je dobře strukturované s příjemným
minerálním závěrem.

Víno dobře doprovodí zeleninová jídla, bílé sýry a jemné paštiky. Skvělé je k lehkým úpravám ryb,
ale i k šunce a vepřové pečeni. Dobře vychlazený se hodí také jako aperitiv.

0,75 l

420,- Kč

ČESKÁ REPUBLIKA – MIKULOVSKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
BÍLÁ VÍNA
SAUVIGNON „VALTICKÁ“ 2016 POZDNÍ SBĚR - VINAŘSTVÍ FILIP MLÝNEK
Krásně svěží a velmi příjemně pitelný suchý Sauvignon je určen především pro milovníky této odrůdy,

kterým poskytne to pravé potěšení. Má lehce zelenožlutou barvu. Ve vůni a chuti můžeme najít aroma
zelené papriky a černého rybízu s lehkým dotekem zralého banánu. Víno je plné s pěkným závěrem.

Doporučujeme k vařené šunce, bílým masům se smetanovými omáčkami, k rybám s výraznější úpravou
či k rybám uzeným.

0,75 l

420,- Kč

PÁLAVA „U VENUŠE“ 2016 VÝBĚR Z HROZNŮ - VINAŘSTVÍ FILIP MLÝNEK
Slunce Pálavy v každé láhvi. Hrozny pro toto excelentní polosladké víno pochází z viniční tratě "U Venuše"
v Horních Věstonicích. Nadmořská výška 230 m.n.m., jihozápadní orientace viniční tratě a jílovité,

kamenité podloží s vysokým obsahem vápence dává vínům nezaměnitelný charakter. Intenzivní zlatožlutá
barva, podmanivá vůně přezrálých mandarinek a medu. Na patře mandarinkovo-medové tóny
s výrazným moštovým nádechem. Plné víno s dlouhým závěrem.

Velmi dobře se bude snoubit s dezerty, sýry, pokrmy asijské kuchyně nebo ho můžete použít jako výborný
digestiv.

0,75 l

470,- Kč

ČESKÁ REPUBLIKA – VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
ČERVENÁ VÍNA
MODRÝ PORTUGAL 2016 JAKOSTNÍ - VINAŘSTVÍ PETR SKOUPIL, VELKÉ BÍLOVICE
Modrý Portugal z řady jakostních vín z Vinařství Petr Skoupil. Má lehce rubínovou barvu. Ve vůni
výrazné třešňové tóny s lehkým náznakem květin. V chuti příjemně třešňové a rybízové se sladkými taniny.
Víno se bude velmi dobře snoubit s pokrmy z drůbeže, velmi dobře doprovodí také různé úpravy bažanta,
kachny a husy, skvělé je k šunce a sýrovému nářezu.

0,75 l

220,- Kč

NERONET 2013 JAKOSTNÍ – PELVINS - RODINNÉ VINAŘSTVÍ HRABAL
Neronet je středně pozdní až pozdní moštová odrůda révy vinné vyšlechtěná v Československu v roce 1965,
Prof. Ing. V. Krausem, CSc. Jedná se o křížence odrůd Svatovavřinecké x Modrý Portugal a Alibernet.
Víno výrazné tmavé barvy, které je plné chuti černého rybízu, sladké kořenitosti, pepřů a nasládlých
taninů.

Velmi dobře doprovodí kořenité úpravy mas, grilovaná masa a steaky.
0,75 l

350,- Kč

FRANKOVKA 2015 MZV - VINAŘSTVÍ HRDINA A DCERA
Ukázková Frankovka z Vinařství Hrdina a dcera. Víno bylo zpracováno metodou samotoku bez použití
filtrace. Má tmavě rubínovou barvu s typickými fialovými odlesky. Vůně nabízí ostružiny a černé třešně
spolu s tóny koření. V chuti je víno plné, dobře strukturované a můžeme v ní najít třešně, ostružiny
a švestky. Víno je harmonické a sametově hladké.

Doporučujeme k pečeným masům, zvěřině a kachně či huse. Velmi dobře se také hodí k bílým sýrům.
0,75 l

490,- Kč

ČESKÁ REPUBLIKA – VELKOPAVLOVICKÁ VINAŘSKÁ PODOBLAST
ČERVENÁ VÍNA
CUVÉE TRICOLOR BARRIQUE 2015 POZDNÍ SBĚR – VINAŘSTVÍ SKOUPIL
Víno složené ze tří odrůd – Svatovavřinecké, Zweigeltrebe a Dornfelder Ve vinici se vrství vinice na tři
různé barevné kombinace při opadání listů, proto právě Tricolor. Stáří vinic se odhaduje až na 50 let.
Víno leželo 24 měsíců v dubovém sudu Doreau. Ve vůni čerství hřebíček s lékořicí a v chuti černorybízová
remuláda.

Doporučujeme k pokrmům z jehněčího masa, vyzrálým sýrům a paštikám.

0,75 l

450,- Kč

RŮŽOVÁ VÍNA
ZWEIGELTREBE ROSÉ 2016 KABINET – VINAŘSTVÍ SKOUPIL
Víno lehce růžové barvy s oranžovými odlesky. Podmanivá vůně jahod, malin a ostružin, v chuti lehká
pikantní citrusová kyselinka a příjemná jogurtová dochuť.

Doporučujeme k bílému masu, lehkým jídlům salátům nebo prostě samotné jen tak pro radost.

0,75 l

310,- Kč

NĚMECKO - VINAŘSKÁ OBLAST FRANKEN
BÍLÁ VÍNA
SILVANER QBA 2014 – WEINGUT JOHANN RUCK
Silvaner (Sylvánké zelené) je starobylá moštová odrůda révy vinné, která vznikla samovolným křížením
odrůd Rakouské bílé a Tramín červený. Silvaner od Johanna Rucka je vínem zcela typickým pro oblast

Franken (Franky). Má pěknou jiskrnou zelenožlutou barvu, vůně je lehce kořenitá s tóny květin a ovoce.

V chuti je víno svěží a harmonické s elegantní chutí zralých hroznů, kůry grepu a citrusu. Má dobře
vyváženou kyselinku a jemný kořenitý závěr.

Víno dobře doprovodí pokrmy z králíka nebo drůbeže. Skvělé je také k vepřovému masu, předkrmům
a smetanovým omáčkám.

0,75 l

569,- Kč

NĚMECKO - VINAŘSKÁ OBLAST NAHE
BÍLÁ VÍNA
RIESLING KABINETT 2014 VDP DORSHEIM – SCHLOSSGUT DIEL
Skvělý Riesling z produkce Schlossgut Diel. Riesling je vyroben z hroznů, které zrály na viniční trati

Dorsheimer. Sběr hroznů byl ruční s následným šetrným lisováním. Vinifikace a macerace s přírodními
kvasinkami v nerezových tancích. Víno dále zrálo v dubových sudech z místních lesů. Víno má světlou

zelenožlutou barvu. Ve vůni upoutá aroma broskve a meruňky s lehkým dotekem kouře. Víno je suché,
elegantní s ovocným projevem a příjemnou mineralitou. Riesling plně odráží místní terroir a splní nároky
všech příznivců této královské odrůdy.

Dobře se snoubí s předkrmy, pokrmy z ryb, drůbeže a telecího masa. Dobře vychlazené bude ideálním
aperitivem.

0,75 l

879,- Kč

RAKOUSKO – VINAŘSKÁ OBLAST WEINVIERTEL
BÍLÁ VÍNA
GRÜNER VELTLINER 2016 VIER GARTEN – WEINGUT SCHWARZBÖCK
Tento velmi svěží "Veltlínek" prezentuje pikantní černý pepř, jemné náznaky angreštu a příjemnou chuť
a vůni zeleného jablka. Má téměř svůdnou a příjemnou kyselinku. Velmi dobře pitelné víno, které potěší
každého milovníka Veltlínského zeleného.

Skvěle doprovodí studené předkrmy, pokrmy s chřestem a parmskou šunkou, hodí se výborně také k terinám.
0,75 l

419,- Kč

RAKOUSKO – VINAŘSKÁ OBLAST MITTELBURGENLAND
ČERVENÁ VÍNA
ZWEIGELT CLASSIC 2015 – WEINGUT STREHN

Elegantní víno, hluboké tmavě červené barvy. Zweigeltrebe s fantastickou vůní třešní a ostružin. V chuti
najdete vše, co slibovala vůně. Víno je velmi ovocné s pěkným dlouhým závěrem. Úspěšné a velmi
populární víno od proslulé vinařky Moniky Strehn.

Doporučujeme k masitým pokrmům a vydatným sýrům. Vhodné i k těstovinám, kořenitým masům,
biftekům a k bažantovi.

0,75 l

419,- Kč

FRANCIE - VINAŘSKÁ OBLAST ALSASKO
BÍLÁ VÍNA
PINOT BLANC TRADITION 2015 AOC - DOMAINE BOTT FRÈRES
Nesmírně lahodný Pinot Blanc má krásnou zlatožlutou barvu se zelenkavými odstíny. Víno ohromuje
bohatou vůní zralých plodů a bílých květů. Víno je elegantní, plné a dobře vyvážené s hladkou strukturou.
V chuti náznak melounu a zeleného jablka. Stylové a dobře pitelné víno.

Velmi dobře doprovodí pokrmy z drůbeže, sýry, vynikající je k uzeným rybám a k alsaské specialitě
Choucroute.

0,75 l

419,- Kč

GEWÜRZTRAMINER TRADITION 2015 AOC - DOMAINE BOTT FRÈRES
Hrozny tohoto ušlechtilého vína zrály na viničních tratích s křídovo-jílovitým podložím. Hrozny byly
sklízeny ručně a lisovány velmi šetrným způsobem v pneumatickém lisu. Tento alsaský Tramín má

výraznou zlatožlutou barvu. Víno je velmi aromatické s tóny zralé mandarinky a orientálního ovoce liči.
Je bohaté a komplexní. V chuti je víno svůdně sladké, současně však svěží a harmonické. Můžeme zde najít
citrusové tóny pomeranče s jemnou kořenitostí a příjemnou mineralitou.

Doporučujeme k husím játrům, zvěřinovým paštikám, sýrům typu Munster, Romadour, ale i k dezertům
a jako digestiv.

0,75 l

639,- Kč

FRANCIE - VINAŘSKÁ OBLAST BOURGOGNE, CHABLIS
BÍLÁ VÍNA
CHABLIS 2016 AOC – DOMAINE GÉRARD TREMBLAY
Lahodné a minerální Chardonnay má světlejší barvu bílého zlata se zelenými odlesky. V podmanivé
a intenzivní vůni můžeme najít lehké květinové tóny a tóny hrušek, smetany a typické minerální tóny.
Chuť je plná, svěží, s tóny zelených jablek, čerstvých bylin, bílých broskví a nektarinek. Víno má velmi
pěkný minerální závěr.

Doporučujeme k tučnějším rybám, plodům moře a francouzským měkkým sýrům.
0,75 l

859,- Kč

FRANCIE - VINAŘSKÁ OBLAST BORDEAUX
BÍLÁ VÍNA
CHATEAU LANDEREAU BLANC 2016 AOC ENTRE-DEUX-MERS - CHATEAU

LANDEREAU

Velmi pěkné bílé "bordó" pochází z oblasti Entre-Deux-Mers. Je to krásná kopcovitá oblast
nedaleko Bordeaux a Saint-Emilion. Cuvée je složeno z odrůd Sémillon, Sauvignon Blanc, Sauvignon

Gris a Muscadelle. Podloží vinic, na kterých hrozny zrály, je tvořeno silty (nezpevněná usazená hornina),
jíly a štěrkopísky. Má svůdnou světle zlatou barvu. Vůně nabízí kombinaci bílého ovoce a citrusů s dotykem
květin. V chuti je víno plné, krásně svěží s tóny přezrálého ovoce a pěknou dochutí.

Víno se bude skvěle hodit k asijské kuchyni. Snoubí se výborně s rybími pokrmy, uzenými rybami nebo
korýši. Vhodné je také jako aperitiv. Delikatesa ke kozím sýrům.
0,75 l

589,- Kč

FRANCIE - VINAŘSKÁ OBLAST - CÔTES DU RHÔNE
ČERVENÁ VÍNA
SABLET CÔTES DU RHÔNE VILLAGES AOC 2014 - DOMAINE DE BOISSAN
Toto víno pochází z malebné vesničky Sablet. Cuvée je tvořeno z klasických odrůd Grenache 80%
a Syrah 20%. Stáří vinic z nichž hrozny pocházejí je kolem 30 let. Víno má tmavě rubínovou barvu.
Ve vůni můžeme najít tóny fialek a černého rybízu. V chuti výrazné tóny malin, jahod a černého rybízu.
Víno je plné s dlouhým závěrem. Typický zástupce vín z jižní Rhôny.

Doporučujeme k výrazným masitým pokrmům, hovězímu masu na bylinkách, špízům, ale i kachně nebo
huse. Dobře doprovodí také kozí sýry.

0,75 l

559,- Kč

FRANCIE - VINAŘSKÁ OBLAST BORDEAUX
ČERVENÁ VÍNA
CHÂTEAU LA ROSE PINEY 2012 ST.EMILION GRAND CRU - CHÂTEAU LA ROSE PINEY
Skvělé "bordó" v klasifikaci Grand Cru. Vinař Pierre Lavau zde opět ukázal, co umí a proč jsou jeho vína

tak oblíbená. Château La Rose Piney 2012 St-Emilion Grand cru Rouge je klasická kupáž odrůd

Merlot 80%, Cabernet Franc 12% a Cabernet Sauvignon 8%. Vinice Château La Rose Piney mají
rozlohu pouhých 2,15 ha. Půdy jsou zde kamenité s podílem vápenitých jílů. Půdu obohatila i zemina
ze staletých naplavenin řeky Garony. Sběr hroznů je prováděn zásadně ručně. Víno má intenzivní barvu

černého rybízu. Vůně připomíná delikátní peckovité ovoce, zralé třešně s lehkým náznakem máty, čokolády
a květin. V chuti je víno plné, hladké s tóny marmelády z lesního ovoce. Víno má pěkné sametové taniny,
dlouhou dochuť a celkově působí šarmantně.

Víno se skvěle hodí k výrazným pokrmům z tmavých mas, ke steakům, zvěřině a pernaté zvěři.
0,75 l

759,- Kč

ITÁLIE - VINAŘSKÁ OBLAST PUGLIA
ČERVENÁ VÍNA
PRIMITIVO 2015 IGT PUGLIA - 47 ANNO DOMINI – PIANTAFERRO
Odrůda Primitivo je rozšířena hlavně v oblasti Puglia (Apulie). Jedná se o odrůdu, která je podle
nejnovějších genetických analýz příbuzná odrůdě Zinfandel. Název odrůdy je odvozen od italského "primo",

což znamená první. Jedná se totiž o rannou odrůdu, která dozrává jako první. Víno má intenzivní temně
rubínovou barvu Nabízí bohaté ovocné aroma s tóny exotického koření, pepře, vanilky a tmavého ovoce.

V chuti opět tóny bobulového ovoce, černého rybízu, rozmarýnu a kávy. Je příjemně plné s komplexní
strukturou a pozvolným hřejivým dozvukem.

Výborně doprovodí masité pokrmy z červeného masa a zvěřiny. Doporučujeme zejména ke grilovaným
masům a steakům.

0,75 l

359,- Kč

ITÁLIE - VINAŘSKÁ OBLAST SICÍLIE
ČERVENÁ VÍNA
SYRAH 2015 IGT TERRE SICILIANE - 47 ANNO DOMINI – PIANTAFERRO
Syrah (Shiraz) je odrůda révy vinné určená pro výrobu červených vín. Pěstuje se především v severní části
údolí řeky Rhôny ve Francii. Následně se rozšířila do teplých vinařských oblastí celého světa. Pěstuje se

v Austrálii, Novém Zélandu, USA, Chile, Argentině, Španělsku, Švýcarsku, Řecku a Itálii. Barva vína je

intenzivní purpurová s delikátními hnědými odstíny. Ve vůni kořenité tóny zelené papriky a červeného
ovoce, malin a ostružin. Vyzrálejší pak s tóny vanilky a tabáku. Chuť je působivě elegantní s jemnou
tříslovinou.

Výborně se hodí k tmavým grilovaným masům, pečenému jehněčímu nebo k filetu z tuňáka.
0,75 l

359,- Kč

ITÁLIE - VINAŘSKÁ OBLAST PIEMONTE
ČERVENÁ VÍNA
BARBERA D´ ASTI 2015 DOCG - LUCA BOSIO
Víno vyrobené z 100% z hroznů odrůdy Barbera. Viniční tratě se nacházejí v blízkosti městečka

Castagnole Lanze a Costigliole d’Asti. Leží v nadmořské výšce 200-300 m.n.m. a mají vápenito-jílovité
podloží. Macerace a fermentace probíhá po dobu 6 dnů při teplotách 31-33°C, vinifikace pak probíhá

v nerezových tancích. Vína následně zrají po 6 měsíců na láhvi. Víno má tmavě rubínovou barvu, ve vůni
můžeme objevit tóny třešní a višní s dotekem hořké čokolády. V chuti je víno překvapivě plné a šťavnaté,
připomíná bobulové ovoce s trochou kořenitosti. Víno má velmi pěknou strukturu, která se bude rozvíjet
zráním vína.

Víno doporučujeme k pernaté zvěři a tmavým masům.
0,75 l

639,- Kč

ŠPANĚLSKO - VINAŘSKÁ OBLAST CAMPO DE BORJA
ČERVENÁ VÍNA
CRIANZA SELECCIÓN 2012 - BODEGAS BORSAO
Crianza Selección je kupáž odrůd 60% Grenache, 20% Merlot a 20% Tempranillo. Hrozny pro toto skvělé
víno zrály na horských vinicích ve stáří 20 až 40 let, které se nachází v nadmořské výšce 500-700 metrů,

na kamenitých půdách, s podílem jílu a vápence. Fermentace hroznů proběhla pro každou odrůdu
samostatně v nerezových tancích. Víno zrálo 10 měsíců v sudech z francouzského dubu (90%) a amerického
dubu (10%). Víno má elegantní rubínovou a granátovou barvu s tmavě třešňovými odlesky. Ve vůni
můžeme objevit vanilku s intenzivními ovocnými tóny a jemnými taniny pocházející ze dřeva. Má
dlouhou a příjemnou velmi harmonickou chuť, je dokonale strukturované a plné. Má dobrý potenciál

k delšímu zrání.

Doporučujeme k výrazným úpravám hovězího masa a ke zvěřině.
0,75 l

699,- Kč

SEKT, PROSECCO, CHAMPAGNE
HRABAL SEKT BRUT - METHODE CLASSIC – RODINNÉ VINAŘSTVÍ HRABAL
Tento Hrabalův sekt je vyroben klasickou metodou kvašení v láhvi. Je vyroben z odrůd Ryzlink rýnský
a Ryzlink vlašský, což mu dává krásnou ovocitost a svěžest. Sekt zraje na láhvi obvykle 9-18 měsíců.

Víno má krásné a jemné perlení. Ve vůni i chuti dominuje Ryzlink rýnský. Sekt má květinovo-meruňkové
aroma, které pozvolna přechází až k minerálním tónům.

Doporučujeme jako aperitiv, k rybám nebo slavnostní příležitosti.

0,75 l

450,- Kč

ZANATTA PROSECCO BRUT DOC – VIGNETI ZANATTA
Lahodné Prosecco z produkce Vigneti Zanatta. Víno bylo vyrobenou metodou pomalé fermentace při
nízkých teplotách. Barva vína je slámově žlutá se zelenkavými odlesky. Víno je velmi elegantní s jemným
perlením a můžeme v něm rozpoznat tóny jablek, svěžích citrusů spolu s příjemným náznakem chlebové
kůrky.

Doporučujeme podávat dobře vychlazené jako aperitiv, výborně se hodí k lehkým předkrmům, mořským
rybám a risottu nebo samotné, při posezení s přáteli.
0,75 l

479,- Kč

SEKT, PROSECCO, CHAMPAGNE
CHAMPAGNE GUYARD-LEBLANC BRUT – GUYARD_LEBLANC
Velmi pěkné šampaňské z produkce malého rodinného vinařství Guyard-Leblanc. Jedná se o asambláž

(z francouzského ASSEMBLAGE) odrůd Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay. Odrůdy jsou
v šampaňském zastoupeny rovným dílem. Víno je svěží s jemným perlením s tóny bílých květů a citrusových
plodů. Velmi dobrá kvalita za dobrou cenu.

Doporučujeme jako luxusní aperitiv nebo skvěle doprovodí mořské plody a jemné pokrmy z drůbeže.
0,75 l

1.299,- Kč

PŘÍRODNĚ SLADKÁ VÍNA
PÁLAVA „U VENUŠE“ 2015 VÝBĚR Z CIBÉB - VINAŘSTVÍ FILIP MLÝNEK
Hrozny pro tento excelentní výběr z cibéb pochází z viniční tratě "U Venuše" v Horních Věstonicích.
Nadmořská výška 230 m.n.m., jihozápadní orientace viniční tratě a jílovité, kamenité podloží s vysokým
obsahem vápence dává vínům nezaměnitelný charakter. Intenzivní zlatožlutá barva, ve vůni je

dominantní projev po ušlechtilé plísni "Botrytis cinerea", kterou doplňuje podmanivá vůně přezrálých

mandarinek a medu. Na patře mandarinkovo-medové tóny s výrazným moštovým nádechem. Plné víno
s nepřekonatelně dlouhým závěrem.

Velmi dobře se bude snoubit s dezerty, sýry, pokrmy asijské kuchyně nebo ho můžete použít jako výborný
digestiv.

0,375 l

710,- Kč

Vína exkluzivně dodává:
VIA VINI a.s.
Bořetická 2668/1, 193 00 Praha 9
www.viavini.shop; e-mail: simek@viavini.cz
telefon: +420 774 181 626

