Vinařství Filip Mlýnek
Dolní Dunajovice

„Filip Mlýnek - Enolog roku 2014“
Veltlínské zelené 2010

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 350,- (Kč 275,-)

Veltlínské zelené 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 335,- (Kč 260,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 4,9 g/l, kyseliny 5,2 g/l
Vynikající „veltlín“, který v sobě nabízející vše, co do vína přináší skvělá vápenitá půda Pálavy a ruce
skvělého vinaře. Ochutnejte to pravé z Pálavy.
Stříbrná medaile Vinex Brno 2012

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13,3%, zbytkový cukr 14 g/l, kyseliny 7,0 g/l
Svěží a pepřnatě pikantní „veltlínek“. Skvělé víno s vysokým potenciálem jeho růstu. Tímto vínem bylo za
osobní účasti ministra zahraničí ČR Karla Schwarzenbergra pokřtěno nové album hudební skupiny Sto
zvířat – Hraju si na klavír v bordelu.

Ryzlink vlašský sur lie 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 345,- (Kč 270,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 14%, zbytkový cukr 1,3 g/l, kyseliny 5,4 g/l
Krásně svěží a vysoce minerální vlašák, který vinař Filip Mlýnek nechal nazrávat na kvasnicích. Víno je
uzavřeno kvalitním korkovým uzávěrem a určeno k případné archivaci v délce 5 – 6 let.

Ryzlink vlašský 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 340,- (Kč 265,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: U Boží muky, vinařská obec: Perná
alkohol 13,4%, zbytkový cukr 5,3 g/l, kyseliny 5,9 g/l
Vlašák jak se patří z jedné z nejlepších pálavských viničních tratí. Pro vína z Pálavy je vlašský ryzlink to
nejvíc…..

Sauvignon 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 340,- (Kč 265,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: U Boží muky, vinařská obec: Perná
alkohol 14,6%, zbytkový cukr 4,5 g/l, kyseliny 6,5 g/l
Skvěle osvěžující představení tohoto výrazně „bonparového“ Sauvignonu, především pod velením
návykové černorybízové příchuti.

Veltlínské zelené 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 340,- (Kč 265,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13,34%, zbytkový cukr 3,2 g/l, kyseliny 5,8 g/l
Aromaticky bohatý, vysoce svěží a neopakovatelně pikantně pepřnatý „veltlín“ z výborné podpálavské
viniční trati.

Chardonnay 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 355,- (Kč 280,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: U Boží muky, vinařská obec: Perná
alkohol 13,2%, zbytkový cukr 6,8 g/l, kyseliny 6,6 g/l
Nejúspěšnější odrůda posledních let z portfolia produkce vín Filipa Mlýnka se po několika „sladkých“
ročnících představuje konečně v suchém provedení. Opět se však jedná o bohaté a vysoce ovocité víno.
Očekávají vás skvělé chuťové zážitky plné tónů manga, dýně a citrusových plodů. Ochutnejte a
objednávejte další ……… brzy bude vyprodáno

Ryzlink rýnský 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 345,- (Kč 270,-)

Ryzlink vlašský 2013

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 340,- (Kč 265,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Nad Nesytem, vinařská obec: Sedlec
alkohol 11,8%, zbytkový cukr 12 g/l, kyseliny 6,7 g/l
Pevný, bohatě minerální „rýňák“ se zdařile příjemnou kyselinkou osedlanou zbytkovým cukrem, ve kterém
převládají lahodné meruňkové tóny. Při případném využití nabízené doby k archivaci tohoto vína v rozmezí
5 – 7 let je vysoký potenciál k dosažení tolik vinaři žádaných petrolejových tónů.

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 12,2%, zbytkový cukr 8,1 g/l, kyseliny 7,4 g/l
Hodně povedený vlašák od Filipa. Bohatý na vůni, skvělý v převládající máslově – citrusové chuti, vysoce
minerální a s famózní předlouhou kyselinkou v závěru. Parádní záležitost, zaručená spokojenost.
Bronzová medaile Král vín 2014 (86,6 bodů), 86 bodů – Průvodce nejlepšími víny ČR 2014/15

Rulandské šedé 2013

Kč 325,- (Kč 250,-)

Veltlínské zelené 2013

Kč 340,- (Kč 265,-)

Sauvignon 2013

Kč 325,- (Kč 250,-)

výběr z hroznů, bílé víno suché
viniční trať: U Boží muky, vinařská obec: Perná
alkohol 14,4%, zbytkový cukr 2,4 g/l, kyseliny 7,7 g/l
Pěkně nazrálá, minerálně bohatá „Burgunda“ s trochu chlapsky tvrdším výrazem. Typickou chlebovinku ve
vůni i chuti doplňují příjemné ovocné tóny a všudypřítomná, avšak nijak rušivá, kyselinka.
84 bodů – Průvodce nejlepšími víny ČR 2014/15

kabinet, bílé víno suché
viniční trať: Dunajovický kopec, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 11,4%, zbytkový cukr 8,4 g/l, kyseliny 7,8 g/l
Exkluzivně svěží veltlín, vysoce minerální s nádherně pepřnatou aromatikou a krásně skloubenou
kyselinkou. A ta závěrečná délka …… no paráda.
Bronzová medaile Král vín 2014 (85,8 bodů), 85 bodů – Průvodce nejlepšími víny ČR 2014/15

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Valtická, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13%, zbytkový cukr 10,9 g/l, kyseliny 7,9 g/l
Nabušený Sauvignon s nádherným angreštovo rybízovým projevem. Bohatý ve vůni, krásně svěží v chuti
s pikantní kyselinkou v dochuti. Jednoznačná pálavská špička ročníku 2013 mezi Sauvignony.
87 bodů – Průvodce nejlepšími víny ČR 2014/15

Chardonnay 2013

Kč 325,- (Kč 250,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 12,6%, zbytkový cukr 10 g/l, kyseliny 8,8 g/l
Krásně vybalancovaná banánová „chardonka“, plná a zároveň tolik svěží, minerální, ale i moc pěkně
ovocná s mistrně zkrocenou kyselinkou. Každý doušek se s Vámi bude skutečně dlouho mazlit.
85 bodů – Průvodce nejlepšími víny ČR 2014/15

Ryzlink rýnský 2013

Kč 325,- (Kč 250,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Šibeniční vrch, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12,4%, zbytkový cukr 11,6 g/l, kyseliny 8,2 g/l
Nejsušší z Filipových „rýňáků“ ročníku 2013. Harmonické víno s velice vydařenou symbiózou výrazné
minerality, krásných meruňkových tónů a jemné svěží kyselinky. Skvělý společník pro každou příležitost –
osvěží a neunaví.

Ryzlink rýnský 2013

Kč 325,- (Kč 250,-)

Tramín červený 2013

Kč 325,- (Kč 250,-)

Veltlínské zelené sur lie 2013

Kč 355,- (Kč 280,-)

Pálava 2013

Kč 335,- (Kč 260,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 12,8%, zbytkový cukr 14,1 g/l, kyseliny 9 g/l
Hodně zajímavý a pro Pálavu nepříliš typický „rýňák“ alsaského typu, velice příjemné Filipovo překvapení
ročníku 2013. Víno je protknuto pikantní kyselinkou a působí velice svěže, avšak to pouze v úvodu, než se
projeví neuvěřitelná hloubka tohoto pokladu. Mineralita, která se dá kousat, hutné ovocné tóny a
předlouhá dochuť, to všechno Vás čeká, až si tuto parádní lahvičku otevřete. Stojí to za to…

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13,4%, zbytkový cukr 14,9 g/l, kyseliny 7,1 g/l
Pěkně vyvedený „tramínek“, u Filipa konečně po letech na nižších zbytkových cukrech, což jde určitě
tomuto vínu k duhu. Typické tramínové projevy doplňují klasická „plotenská“ mineralita a skvěle
zvládnutá kyselinka, prostě na Tramín krásně svěží a příjemně pitelné víno, kterému neodolá žádná
fanynka skvělých pálavských vín.

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Pod Reistnou, vinařská obec: Valtice
alkohol 12%, zbytkový cukr 18,3 g/l, kyseliny 11,3 g/l
Totálně nabušený, extrémně hutný, ale projevem hodně netradiční veltlín, který je určen i k případné
archivaci. Nádherné tóny, které vycházejí z poctivého zpracování hroznů původní francouzskou metodou
sur lie doplňují vysoká mineralita, nepřehlédnutelné citrusové, lipové a pepřové podkreslení a výrazná,
avšak plně zvládnutá kyselinka. Takový veltlín jinde neochutnáte…..

pozdní sběr, bílé víno polosladké
viniční trať: Kraví hora, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13%, zbytkový cukr 24,5 g/l, kyseliny 7,7 g/l
Ochutnejte poprvé Pálavu z Filipových vlastních hroznů. Krásné víno z tzv. mandarinkového klonu Pálavy,
ve kterém převažuje svěží, avšak velice bohatá ovocná vůně a chuť nad těžkými kořenitými projevy.
Prostě parádní svěží Pálava………

Ryzlink rýnský 2013

Kč 355,- (Kč 280,-)

Pálava 2013

Kč 395,- (Kč 310,-)

Extra Edition Filip Mlýnek, pozdní sběr, bílé víno polosladké
viniční trať: Šibeniční vrch, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12,2%, zbytkový cukr 20,4 g/l, kyseliny 8,4 g/l
Krásný, plný a bohatý ryzlink, který Vás zaručeně nezklame. Mohutné a skvostně harmonické skloubení
meruněk, lípy, pálavského minerálu, zbytkového cukru a vinařským umem precizně zvládnuté kyselinky,
to je tento „rýňák“ z Filipovy Top edice. Ryzlink pro zvláštní příležitost, jednoznačně zážitkové víno.
87 bodů – Průvodce nejlepšími víny ČR 2014/15

Extra Edition Filip Mlýnek, výběr z bobulí, 0,75l, bílé víno sladké
viniční trať: Dunajovický kopec, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12,2%, zbytkový cukr 73,4 g/l, kyseliny 7 g/l
Nadupaný „bobuláč“, Pálava pro milovníky sladkých vín v nelakomě standardní „sedmičce“. Opravdu
hutná záležitost – mohutné ovocné tóny, těžká kořenitost, ale pak přijde velké překvapení. I při tak
vysokém zbytkovém cukru Vás šokuje až neuvěřitelně příjemná svěží kyselinka v v dlouhé dochuti, která
dodá tomuto pálavskému nektaru nečekaný a skvělý šmrnc. Když Pálavu, tak jedině od Filipa Mlýnka.
84 bodů – Průvodce nejlepšími víny ČR 2014/15

Rulandské modré 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 425,- (Kč 345,-)

Svatovavřinecké 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 420,- (Kč 345,-)

výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Pod Sv. kopečkem, vinařská obec: Mikulov
alkohol 15,62%, zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 5,6 g/l
Skvěle vyvedený moravský pinot. V jeho intenzivní vůni se střídá celá škála červeného ovoce s výraznou
švestkou, v chuti pak nabídne maximální plnost a dlouhou dochuť. A pak že na Moravě nejde vyrobit
pořádné červené víno…..

výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 14,15%, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 6 g/l
Hodně podařený Vavřinec se naležel do parádní kondice. Hluboké ovocné tóny, bohatost a plnost v chuti a
pěkná tříslovinka v dochuti šperkují tento Filipův skvost, který lze bez bázně zařadit mezi absolutní
republikovou špičku.

Dornfelder 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 440,- (Kč 360,-)

výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 14,85%, zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 5,3 g/l
Temně červené víno od Filipa Mlýnka přináší skvělý vinařský zážitek. Maximálně hutný Dornfelder je plný
hlubokých ovocných tónů, které rámují ve vůni i chuti lahodné projevy čokolády, vanilky a kvalitní
arabské kávy s neuvěřitelně dlouhou dochutí. Jedinečný zážitek s moravským červeným vínem…..

Zweigeltrebe 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 350,- (Kč 270,-)

moravské zemské víno, červené víno polosuché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 13%, zbytkový cukr 9 g/l, kyseliny 4,8 g/l
Poctivě vytvořený harmonický, lehounce polosuchý „zweigl“ s příjemnými a intenzivními višňovými tóny a
příjemnou lehkou tříslovinkou. Vysoce kvalitní společník k večernímu TV seriálu…………, nebo radši ne, na
to je toho vína škoda 

Rulandské modré 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 350,- (Kč 270,-)

výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 1,8 g/l, kyseliny 5,2 g/l
Poctivá „Burgunda“ po moravsku. Ovocné tóny ve vůni i chuti zastupují třešně, višně i červený rybíz,
nechybí ani příjemná plnost a dlouhá dochuť. Příjemné červené vínko od Filipa Mlýnka.

Svatovavřinecké 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 360,- (Kč 280,-)

Extra Edition Filip Mlýnek, výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 1,2 g/l, kyseliny 5,3 g/l
Nejplnější Filipovo červené víno ročníku 2012 naležené do parádní kondice. Mohutné ovocné projevy
v chuti a vůni podpořilo 6 měsíční ležení v dubovém sudu, v závěru Vám pak čeká příjemná tříslovinka.
Prostě pěkný Vavřinec.

Blauburger 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 330,- (Kč 250,-)

pozdní sběr, červené víno polosuché
viniční trať: Železná, vinařská obec: Perná
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 4,6 g/l
Filipova novinka mezi červenými odrůdami, původně rakouská odrůda Blauburger. Hluboce červené
sametové svěží víno s výraznými tóny červeného bobulového ovoce. Příjemné pohodové pití, zkuste něco
nového…..

Ryzlink vlašský 2015

Kč 345,- (Kč 270,-)

výběr z hroznů, bílé víno suché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 5 g/l, kyseliny 8,1 g/l

Sauvignon 2015

Kč 340,- (Kč 265,-)

Hibernal 2015

Kč 345,- (Kč 270,-)

Ryzlink vlašský 2015

Kč 345,- (Kč 270,-)

Veltlínské zelené 2015

Kč 340,- (Kč 265,-)

Rulandské šedé 2015, orange wine

Kč 370,- (Kč 295,-)

Ryzlink rýnský 2015

Kč 355,- (Kč 280,-)

Ryzlink vlašský 2015

Kč 345,- (Kč 270,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Levá Klentická, vinařská obec: Perná
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 6,7 g/l, kyseliny 7,8 g/l

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 3,5 g/l, kyseliny 8,9 g/l

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 12 g/l, kyseliny 8,3 g/l

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Dunajovický kopec, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13%, zbytkový cukr 10,1 g/l, kyseliny 7,8 g/l

výběr z hroznů, bílé víno polosuché
viniční trať: Valtická, vinařská obec: Mikulov
alkohol 15%, zbytkový cukr 12,6 g/l, kyseliny 7,3 g/l

pozdní sběr, bílé víno polosladké
viniční trať: Dunajovický kopec, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 14%, zbytkový cukr 16 g/l, kyseliny 8,5 g/l

výběr z hroznů, bílé víno polosladké
viniční trať: Valtická, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 32,6 g/l, kyseliny 7,8 g/l

Chardonnay 2015

Kč 340,- (Kč 265,-)

výběr z hroznů, bílé víno polosladké
viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 33,2 g/l, kyseliny 7,1 g/l

Pálava 2015

výběr z hroznů, bílé víno polosladké
viniční trať: Dunajovický kopec, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13%, zbytkový cukr 44,2 g/l, kyseliny 7,5 g/l

Kč 370,- (Kč 295,-)

