Vinařství Tanzberg
Mikulov

Ryzlink rýnský 2008

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 435,- (Kč 360,-)

Ryzlink vlašský 2010

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 345,- (Kč 275,-)

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Slunečná, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12,5% , zbytkový cukr 12,2 g/l, kyseliny 8 g/l
Skvěle nazrálý, komplexně bohatý a vysoce ovocitý ryzlink s tolik požadovanými rozvinutými
petrolejovými tóny. Skvělé víno na vrcholu….
Stříbrná medaile Král vín 2010

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Goldhamer, vinařská obec: Perná
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 5,0 g/l, kyseliny 8,9 g/l
Skvěle naležený bohatě minerální „vlašák“ z jedné z nejcennějších pálavských tratí.

Ryzlink rýnský 2010

Kč 410,- (Kč 340,-)

Pinot gris 2010

Kč 355,- (Kč 285,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Slunečná, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12,5% , zbytkový cukr 5,1 g/l, kyseliny 8,9 g/l
Plný, chuťově bohatý, hluboce minerální ryzlink s počínajícími petrolejovými tóny a vysokým
potencionálem k archivaci. Skvělé víno pro dlouhé večery.

Rulandské šedé, pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12,5% , zbytkový cukr 4,1 g/l, kyseliny 8,6 g/l
Plné, vysoce extraktivní, nazrálé víno s lehce marcipánovými a lískooříškový mi tóny zdařile doplněné
pikantní kyselinkou v dlouhé dochuti.

Chardonnay 2010

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 420,- (Kč 350,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12%, zbytkový cukr 7,3 g/l, kyseliny 9,1 g/l
Skvěle nazrálá, plná, hluboce minerální „chardonka“ v plné kondici. Hutné tóny tropického ovoce a rozinek
v chuti i vůni potrhuje příjemná kyselinka.

Sauvignon 2010

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 425,- (Kč 355,-)

Veltlínské zelené 2010

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 285,- (Kč 220,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13%, zbytkový cukr 3,5 g/l, kyseliny 8,9 g/l
Bohaté a řádně naležené víno s výraznými minerálními a černorybízovými tóny. Ochutnejte nazrálý
Sauvignon….

jakostní víno, bílé víno suché
viniční trať: Slunečná, vinařská obec: Bavory
alkohol 12%, zbytkový cukr 5,0 g/l, kyseliny 8,1 g/l
Vysoce kořenité a drsně minerální víno. Důkaz toho, že i na masivu Pálavy lze pěstovat slušné Veltlínské.. .

Chardonnay barrique 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 420,-

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Anenský vrch, vinařská obec: Bavory
alkohol 13%, zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 4,7 g/l
Exclusivní víno, chlouba vinařství, která se ladila 5 měsíců na originálních barriqueových sudech Merciér.
V chuti najdete krom výjimečné sametové chuti především tóny lískového oříšku, vanilky a kávy. Skvělé
zážitky s tímto vínem zaručeny ……….
Bronzová medaile Král vín 2013

Chardonnay 2011

Kč 240,- (Kč 175,-)

pozdní sběr, bílé víno suc hé
viniční trať: Valtická, vinařská obec: Mikulov
alkohol 14%, zbytkový cukr 0,6 g/l, kyseliny 7,2 g/l
Příjemná, nazrálá minerální „chardonka“ francouzského typu s podařenou dochutí vlašských ořechů.

Sauvignon 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 425,- (Kč 355,-)

Ryzlink rýnský 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 410,- (Kč 340,-)

Sauvignon 2011

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 355,- (Kč 285,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 14%, zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 6,4 g/l
Výrazný, vyzrálý plný sauvignon s vůní černého rybízu a angreštu a intenzivní chutí přezrálého peckového
ovoce.

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Slunečná, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13%, zbytkový cukr 9,1 g/l, kyseliny 7,4 g/l
Bohatý, aromaticky a chuťově nádherně vyvážený plný ryzlink s příjemnou výraznou kyselinkou v dochuti.
Pokračování tradice kvalitních ryzlinků z Tanzbergu.

pozdní sběr, bílé víno polosuché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13,5% , zbytkový cukr 10,2 g/l, kyseliny 6,7 g/l
Velice příjemný pálavský sauvignon z výborné viniční trati s výraznou vůní tropického ovoce, ale i
travnatých a kopřivových tónů, s pěknou broskvovou dochutí a jemnou kyselinkou.

Ryzlink vlašský 2012

Kč 295,- (Kč 225,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Železná, vinařská obec: Perná
alkohol 12,5% , zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 4,7 g/l
Jiskřivý vlašák z kultovní pálavské trati se svěžími tóny jabloňového květu, zralých banánů a citrusových
plodů. Perfektní víno pro každou příležitost. Nejlepší vlašáky najdete jenom na Pálavě…..

Ryzlink vlašský 2012

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 345,- (Kč 275,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Goldhamer, vinařská obec: Perná
alkohol 13%, zbytkový cukr 0,6 g/l, kyseliny 6,3 g/l
Nádherně minerálně svěží, vysoce ovocitý a netypicky bohatě travnatý vlašák z jedné z nejlepších
pálavských tratí. Krásně „frešové“ víno z dílny sklepmistra Zdeňka Tréška.

Sauvignon 2012

Kč 410,- (Kč 340,-)

pozdní sběr, bílé víno suché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 5,9 g/l, kyseliny 7,1 g/l
Bohatý a skvěle šťavnatý Sauvignon, v němž naleznete snad vše, co od této odrůdy můžete očekávat. Od
jemné kopřivy přes závany černého rybízu až po u nás ne příliš časté angreštové tóny. Skvělé víno pro
dlouhé večery.
Stříbrná medaile Král vín 2013

Frankovka rosé 2012

Kč 270,- (Kč 205,-)

pozdní sběr, růžové víno polosuché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12%, zbytkový cukr 8,5 g/l, kyseliny 4,5 g/l
Vydařené růžové víno intenzivní vůně s výraznými tóny peckového ovoce, jemné a hladké ovocné chuti
s příjemnou dochutí červeného letního ovoce.

Ryzlink vlašský 2009

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 845,- (Kč 695,-)

ledové víno bílé, 0,375l
viniční trať: Železná, vinařská obec: Perná
alkohol 6,42%, zbytkový cukr 250 g/l, kyseliny 11,4 g/l
Luxusní a jedinečné ledové víno z Vinařství Tanzberg oceněné na mnoha soutěžích. Ledovka výrazně
medové barvy se zlatavými odlesky. Ve vůni je velmi výrazné , plné medových tónů a nazrálého jádrového
ovoce. V intenzivní plné chuti si vychutnáte skvělou harmonii dominantního hruškového kompotu a
příjemnou kyselinkou. Víno na ten nejdůležitější den, na tu neopakovatelnou chvíli…
Šampion Vinař roku 2013, Stříbrná medaile Král vín 2012

Sekt Chardonnay/Ryzlink rýnský 2008
POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 440,- (Kč 365,-)

Sekt Chardonnay/Ryzlink vlašský 2010
POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 440,- (Kč 365,-)

sekt suchý
alkohol 12%, zbytkový cukr 3,9 g/l, kyseliny 7,5 g/l
Skvělý suchý sekt francouzského střihu s vysokou mineralitou a jemnými ovocnými tóny a předlouhou
dochutí. Ochutnejte Francii na Pálavě……
Stříbrná medaile Král vín 2012

sekt suchý
alkohol 12,5% , zbytkový cukr 8,5 g/l, kyseliny 8,0 g/l
Skvělý suchý sekt s maximálně bohatým nazrálým aroma, vůní čajového pečiva, chutí chlebové kůrky a
skvěle dlouhou dochutí. Bez přípitku tímto skvostem nebude žádná oslava kompletní …….
Zlatá medaile Král vín 2013

Cabernet Sauvignon 2006

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 435,- (Kč 360,-)

Cabernet Sauvignon 2007

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 435,- (Kč 360,-)

výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Turold, vinařská obec:Mikulov
alkohol 14,5%, zbytkový cukr 1,9 g/l, kyseliny 4,1 g/l
Absolutní špička mezi pálavskými červenými víny. Plná a bohatá vůně i chuť černého rybízu, vanilky a
čokolády a výrazná tříslovina. Víno leželo 12 měsíců v dvouletém barrique sudu. Pravá volba pro
milovníky červeného vína.
Stříbrná medaile Král vín 2010

pozdní sběr, červené víno suché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 14%, zbytkový cukr 0,7 g/l, kyseliny 4,5 g/l
Vydařený nástupce svého ročníkového předchůdce (CS 2006) z Vinařství Tanzberg. Plné a bohaté víno
s příjemnou tříslovinkou uspokojí i náročné milovníky červeného vína.
Zlatá medaile IV. Výstava vín LVA, Cena ministra ČR – Víno a delikatesy 2012
Bronzová medaile Král vín 2012

Cabernet Sauvignon 2008

Kč 435,- (Kč 360,-)

pozdní sběr, červené víno suché
viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13%, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 4,9 g/l.
Skvělý Cabernet s velmi intenzivní a bohatou vůní s tóny švestek, čokolády a tabáku. V plné, extraktivní a
sametové chuti dominuje peckové ovoce a kvalitní káva. Vše pak podtrhuje krásná tříslovinka v závěru .
Špička červených vín České republiky
Bronzová medaile Král vín 2013

Pinot noir 2006

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 435,- (Kč 360,-)

Rulandské modré, výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Anenský vrch, vinařská obec: Bavory
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 1,6 g/l, kyseliny 4,1 g/l
Krásný a bohatý moravský pinot s delikátní vůní i chutí, které se plně rozvinou během delší dekantace do
nádherných a rozmanitých tónů.

Pinot noir 2006

Kč 355,- (Kč 285,-)

Rulandské modré, výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Pod Svatým kopečkem, vinařská obec:Mikulov
alkohol 13%, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 4,9 g/l
Příjemně ovocité rulandské s výraznou peckovinou ve vůni i chuti, kterou zdařile doplňují tóny lesního
ovoce.

Pinot noir 2007

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 435,- (Kč 360,-)

Rulandské modré, výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Anenský vrch, vinařská obec: Bavory
alkohol 14,5%, zbytkový cukr 2,4 g/l, kyseliny 6 g/l
Skvěle bohaté víno s vůní po černých třešních a plnou, nazrálou chutí s dominancí sušené švestky.

Merlot 2008

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 415,- (Kč 340,-)

pozdní sběr, červené víno suché
viniční trať: Pod Pálavou, vinařská obec: Bavory
alkohol 13%, zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 4,5 g/l
Povedené víno s výraznou odrůdovou vůní černých třešní, švestek a vanilky, plnou a bohatou chutí
zakončenou výraznými čokoládovými tóny.

Merlot 2009

Kč 415,- (Kč 340,-)

výběr z hroznů, červené víno suché
viniční trať: Pod Pálavou, vinařská obec: Bavory
alkohol 14%, zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 4,6 g/l
Skvělý, jemný, ale zároveň velice plný Merlot z produkce toho nejlepšího zpracovatele červených vín na
Pálavě. Třešně, švestky, vanilka i čokoláda – tolik dobrot v jediné lahvi…..
Stříbrná medaile Král vín 2013

Frankovka/Merlot 2007

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 335,- (Kč 265,-)

Frankovka/Merlot 2008

POSLEDNÍ LAHVE!!!

Kč 325,- (Kč 255,-)

jakostní coupage, červené víno suché
viniční trati: Věstoňsko/Pod Pálavou, vinařské obce: Perná/Bavory
alkohol 13%, zbytkový cukr 1,5 g/l, kyseliny 8,9 g/l
Povedená lehoučká, avšak ve vůni a chuti excelentní coupage červených odrůd z dílny Vinařství Tanzberg.
jakostní coupage, červené víno suché
viniční trati: Věstoňsko/Pod Pálavou, vinařské obce: Perná/Bavory
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,8 g/l
Krásně ovocité, lehčí červené víno s bohatou vůní podpořenou hladkostí višní v čokoládě a jemnou, přesto
však velice výraznou chutí višní a třesní.

