Vinná karta
Vinařství Mlýnek
Dolní Dunajovice
1. Ryzlink vlašský 2012

235,-

pozdní sběr, suché, U Boží muky - 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…. Doporučujeme jako vhodného společníka do manželské poradny, pro
nápomoc při vyřešení manželské krize.

2. Veltlínské zelené 2013

245,-

kabinet, 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

3. Chardonnay 2013

245,-

pozdní sběr, 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

4. Rulandské šedé 2013

245,-

výběr z hroznů, 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. Doporučujeme pro maminky na zpříjemnění odpoledne s dětmi
v zábavním parku, či lehké procházce třešňovou alejí.
84 bodů – Průvodce nejlepšími víny ČR 2014/15

5. Ryzlink rýnský 2013

245,-

pozdní sběr, 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.

6.

Ryzlink vlašský 2016

245,-

pozdní sběr, polosladké, viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 13%, zbytkový cukr 18,8 g/l, kyseliny 6,5 g/l
Nebojte se ochutnat tento vlašák. Sice patří do kategorie polosladkých vín, ale po napití se nebudete
chtít podělit ani o hlt tohoto vína. Je nádherně uhlazené s příjemnou kyselinkou a voní po
oříškách s máslem. V chuti příjemně ovocný a nadvládou angreštu. Doporučujeme.

Vinná karta
Vinařství Mlýnek
Dolní Dunajovice
7. Rulandské šedé 2016

245,-

pozdní sběr, polosladké, viniční trať: Valtická, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13%, zbytkový cukr 30,9 g/l, kyseliny 7,1 g/l
Impozantní Rulandské šedé s příkladnou barvou přezrálých hroznů této odrůdy. V chuti nádherná
chlebovinka s meruňkovým podtónem a v chuti pomerančové a minerální. Vhodné na ležení
ve sklepě až sedm let, ale kdo z nás to zvládne?

8. Pálava 2016

285,-

výběr z hroznů, polosladké, viniční trať: U Venuše, vinařská obec: Horní Věstonice
alkohol 14%, zbytkový cukr 31g/l, kyseliny 6,8 g/l
Lahodná meruňková Pálava od Filipa, plná rozmanitých chutí a vůní ovoce. Ve vůni převládají
meruňky, broskve, pečený ananas, angrešt, hrozinky a v chuti lahodně ovocné s meruňkami a
zralými pomeranči.

Vinařství Šoman
Dolní Dunajovice
9. Zweigeltrebe 2015 rosé

210,-

pozdní sběr, rosé víno suché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 8,5 g/l, kyseliny 6,5 g/l
Nádherné svěží roséčko v chuti plné lesního ovoce se smetanou, umocněné jemnou kyselinkou
Ve vůni dominují jahody s vanilkou a červený pepř jen lehce zvýší intenzitu vína. Toto Zweigeltrebe
doporučujeme našim manželkám a milenkám k žehlení a lehčím domácím pracím.

10. Svatovavřinecké 2015

260,-

pozdní sběr, červené víno suché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12%, zbytkový cukr 4,8 g/l, kyseliny 4,7 g/l
Velice zdařilé víno z kolekce „Šomanparády“ za rok 2015. Nádherně skloubené, kulaté, plné
lesního ovoce a peckoviny. Vůně dlouhá, neagresivní, plná povidel s nádechem medu.
Doporučujeme jako společníka při delším cestování autobusem, nebo lanovkou.

Vinařství Kadrnka
Březí
11. Ryzlink rýnský II 2015

320,-

výběr z hroznů, bílé víno polosuché, viniční trať: Pod Svatým kopečkem, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 14,6 g/l, kyseliny 7,8 g/l
Krásný plný ovocný ryzlink. Ve vůni je plný lipového medu, přezrálých meruněk a grepu.
V chuti minerální, šťavnatý po ovoci máčeném v lehce karamelizovaném medu.

Vinná karta
Vinařství Baláž
Dolní Dunajovice
12. Aurelius 2016

220,-

pozdní sběr, polosuché, viniční trať: Výsluní, vinařská obec: Drnholec
11,5,% alkoholu, zbytkový cukr 10,5g/l, kyseliny 6,6 g/l
Původem moravská odrůda Aurelius byla vyšlechtěna ve Šlechtitelské stanici vinařské
v Perné křížením Neuburského a Ryzlinku rýnského. Vůní je podobné Ryzlinku rýnskému.
Víno jiskrné a ovocné, krásně vyvážené. Středně dlouhá dochuť po limetkách a nedozrálých meruňkách.

13. Hibernal 2016

230,-

pozdní sběr, suché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
13,5% alkoholu, zbytkový cukr 6,6 g/l, kyseliny 6,3 g/l
Hibernal je bílá interspecifická moštová odrůda vzniklá mezidruhovým křížením odrůd
Seibel 7053 x Ryzlink rýnský. Do Státní odrůdové knihy byla zapsaná v r. 2004.. Atraktivní
aromatické víno s vyváženým patrem a příjemnou svěží a neagresivní citrusovou kyselinkou.
Ve vůni převažují citrusové plody a v chuti minerálně plné, mandarinkové a hezky svěží.

14. Kerner 2016

240,-

pozdní sběr, suché, viniční trať: Zimní vrch, vinařská obec: Dolní Dunajovice
13,% alkoholu, zbytkový cukr 0,9 g/l, kyseliny 6,0 g/l
Kerner je německá odrůda vzniklá křížením Trolínské & Ryzlink rýnský.V krásné kompozici se
zde snoubí ušlechtilost ryzlinku rýnského a jemně muškátové až kořenité tóny Trolínského.
Líbivé a osvěžující, na nose citrusové. V chuti nalezneme tropické ovoce.

15. Zweigeltrebe 2016 rosé

220,-

pozdní sběr, polosladké, viniční trať: Mlýnská, vinařská obec: Dolní Dunajovice
12,5% alkoholu, zbytkový cukr 17,7 g/l, kyseliny 6,8 g/l
Plný růžový ovocný „zweigl“ s lahodnou ovocnou dochutí. Na nose úžasně svěží a bohatý po
lesním ovoci. V chuti vyvážený v poměru cukr/kyselinka a po provzdušnění nádherně ovocný,
zejména po malinách s dotekem lesních jahod.

16. FreshSecco 2016 Muškát moravský, perlivé víno

235,-

zemské, polosladké, viniční trať: Zimní vrch, vinařská obec: Dolní Dunajovice
11,5% alkoholu, zbytkový cukr: 17,0 g/l, kyseliny: 5,1 g/l
Moderní svěží aromatické, subtilní víno s tóny pomerančové a mandarinkové kůry. V chuti
osvěžující, muškátové a citrusové. Vhodné jako aperitiv.

17. FreshSecco 2016 Zweigeltrebe rosé, perlivé víno
zemské, polosladké, viniční trať: Mlýnská, vinařská obec: Dolní Dunajovice
12,5% alkoholu, zbytkový cukr: 18,5 g/l, kyseliny: 6,6 g/l
Hezké vyvážené perlivé víno s kupou ovoce. Po přivonění zbystříte a lesní bobulové
ovoce jako-by vám přilnulo k nosu. V chuti limetkové a lahodné po červeném grepu.
Atraktivní způsob úpravy vína. Vhodný jako welcome drink, nebo aperitiv.

235,-

Vinná karta
Vinařství Tanzberg
Bavory u Mikulova
18. Merlot rosé 2015

299,-

výběr z hroznů, růžové sladké, viniční trať: Pod Pálavou, vinařská obec: Bavory
10,5% alkoholu, zbytkový cukr 76 g/l, kyseliny 6,9 g/l
Růžové víno pro milovníky sladkých vín. Ve vůni ovocné, smetanové s příjemnou lesní jahodou
v závěru. V chuti plné, hladké po jahodách se smetanou a lehkým nádechem zázvoru.

19. Pinot Noir 2010

320,-

pozdní sběr, červené suché, viniční trať: Anenský vrch, vinařská obec: Bavory
12,5% alkoholu, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 6,0 g/l
Tento Cabernet je v poměru cena/ kvalita naprosto úžasný a nepotřebuje prostě žádný
komentář. Opravdu doporučujeme.

20. Cabernet Sauvignon 2011

350,-

výběr z hroznů, červené suché, viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
13,5% alkoholu, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,2 g/l
Nefiltrované víno v chuti bohaté a plné po černé čokoládě a doutníku. Ve vůni dokonale ovocné
po černém lesním ovoci, čokoládě a bílé kávě.

21. Frankovka 2009 řada Nikolsburg

260,-

pozdní sběr, červené suché, viniční trať: Věstonsko, vinařská obec: Perná
12,5% alkoholu, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,7 g/l
Příjemná třešňová Frankovka pro každodenní pití. Ve vůní ovocná se stopami lesního
ovoce a v chuti nádherně klouzavá po třešních a čaje z jehličí. Doporučujeme dekantaci.

22. Sekt Chardonnay 2011

420,-

12,5% alkoholu, suchý, zbytkový cukr 6,6 g/l, kyseliny 5,5 g/l
Mimořádná lahodnost tohoto sektu, která je dána unikátní technologií, kdy se po druhotném
kvašení v láhvi vůbec neužívá dotace cukru, ale kvašení probíhá výhradně na přírodním
hroznovém cukru. Lahodná ovocná chuť s ovocným tónem a minerálním zakončením.
Řízná kyselinka a dlouhá dochuť.

23. Sekt Chardonnay/Ryzlink vlašský 2012 Speciální edice sektu.

420,-

12% alkoholu, suchý
Tento sekt byl vyroben k oslavě patnáctého výročí Vinařství Tanzberg. Hodnocení tohoto
skvostu přenechám na každého z vás. Jenom malá rada- neotálejte s jeho koupí a pár lahví
uschovejte na tu nejbáječnější oslavu.

