Vinná karta
Vinařství Mlýnek

Enolog roku 2014

Dolní Dunajovice
1. 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

2. 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

3. Rulandské šedé 2016

245,-

pozdní sběr, polosladké, viniční trať: Valtická, vinařská obec: Mikulov
alkohol 13,0%, zbytkový cukr 30,9 g/l, kyseliny 7,1 g/l
Impozantní Rulandské šedé s příkladnou barvou přezrálých hroznů této odrůdy. Ve vůni
nádherná chlebovinka s meruňkovým podtónem a v chuti pomerančové minerální. Vhodné
na ležení ve sklepě až sedm let, ale kdo z nás to zvládne?

4. Pálava 2016

275,-

výběr z hroznů, polosladké, viniční trať: U Venuše, vinařská obec: Horní Věstonice
alkohol 14,0%, zbytkový cukr 31 g/l, kyseliny 6,8 g/l
Lahodná meruňková Pálava od Filipa plná rozmanitých chutí a vůní ovoce. Ve vůni
převládají broskve, meruňky, pečený ananas, angrešt, hrozinky a v chuti lahodně ovocné
s meruňkami a zralými pomeranči

5. Ryzlink vlašský 2017
kabinet, polosuché, viniční trať: Liščí vrch - vinařská obec: Březí
alkohol 11,50%, zbytkový cukr 9,7 g/l, kyseliny 6,5 g/l
Krásný vlašák k polednímu menu pro svou hebkost a nenáročnou pitelnost. Pro svůj nižší
obsah alkoholu velice zajímavé víno pro každodenní napití a uvolnění. Lehce máslový s aroma
posečené louky a chutí po lehce slaném pískovci vás opravdu dostatečně uspokojí.

245,-

Vinná karta
Vinařství Šoman
Dolní Dunajovice
6. Ryzlink rýnský 2016

270,-

pozdní sběr, bílé víno suché, viniční trať: Štumberk vinařská obec: Blučina
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 1,1 g/l, kyseliny 7,4 g/l
A pak že to nepůjde. Topové lahodné víno takřka bez cukru a přitom s nádherným aroma
po meruňkách a dřevu z velkého francouzského dubu, kde leželo 5 měsíců, po předešlém
míchání a zrání 12 měsíců na jemných kvasničných kalech. V chuti velice řízné, sametově
ovocné s již nastupující úžasnou petrolejovou nazrálostí. PECKA!!!

7. M üller thurgau 2017
kabinet, bílé víno suché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12,0%, zbytkový cukr 5,2 g/l, kyseliny 6,0 g/l
Příjemné lehce pitelné víno světle žluté barvy s nádechem citrónu s aroma máslové
hrušky a bezinek. Chutná jako čerstvě mačkané hrozny s mandlí a šťávy z bezinkových
květů. Hezké nenáročné víno na pochopení, přitom velice lahodné.

220,-

8. Muškát moravský 2017

260,-

kabinet, bílé víno polosuché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 11,0%, zbytkový cukr 10,3 g/l, kyseliny 6,2 g/l
Aromatický ušlechtile zpracovaný "kousek" z kolekce povedeného ročníku 2017 od Šomanů.
Lahodné víno s výraznou vůní citronové kůry, květu muškátu a černého bezu. Chuť opulentní,
šťavnatá, svěží po citrusech a máslové sušenky. Šup s ním do bříška.

9. Neuburské 2017

280,-

pozdní sběr, bílé víno suché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 5,7 g/l, kyseliny 6,8 g/l
Původ odrůdy je neznámý, ale podle jejího charakteru se usuzuje na příbuznost s
Ryzlinkem rýnským. Dle mého je toto Neuburské ročníku 2017 vrcholným zážitkem při
degustacích pro jeho plnost, vyváženou nazrálost s dokonalou mineralitou. Sklenička vám
bude připomínat plné aroma po květu akátu, medových pláství a čerstvé broskve.
Tleskáme bratrům Šomanům.

10. Zweigeltrebe 2017 rosé
pozdní sběr, rosé víno suché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 4,5 g/l, kyseliny 5,7 g/l
Odrůda Zweigeltrebe byla vyšlechtěna v roce 1922 křížením odrůd Svatovavřinecké a
Frankovka v Rakousku. Vyniká zajímavou krémovou vůní jahod se smetanou a chutí po
lesním ovoci a šlehačce. Opravdu pohodové víno, které ve spojení s jahodou, ledem a
naperlenou vodou může pít na litry a přesto vás neomrzí.

210,-

Vinná karta
Vinařství Baláž
Dolní Dunajovice
11. Aurelius 2016

220,-

pozdní sběr, polosuché, viniční trať: Výsluní, vinařská obec: Drnholec
11,5% alkoholu, zbytkový cukr 10,5 g/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 je jiskrné a ovocné, krásně vyvážené. Středně dlouhá dochuť po limetách a
nedozrálých meruňkách.

12. Irsai Oliver 2017

220,-

pozdní sběr, suché, viniční trať: Mlýnská, vinařská obec: Dolní Dunajovice
12,% alkoholu, zbytkový cukr 4,9 g/l, kyseliny 5,5 g/l
Odrůda Irsai Oliver byla vyšlechtěna v roce 1930 v Maďarsku. Toto víno má zejména
velký úspěch u lidí, kteří mají rádi aromatická a lehká vína. Ve vůni vyzrálé ovoce, květy
bílých růží a žlutý meloun. V chuti lehké a příjemně ovocně elegantní.

13. Sylvánské zelené 2017

240,-

pozdní sběr, suché, viniční trať: Pod slunným vrchem, vinařská obec: Dolní Dunajovice
11,5% alkoholu, zbytkový cukr 4,4 g/l, kyseliny 5,7 g/l
Sylvánské zelené patří mezi nejstarší odrůdy v Evropě a ještě počátkem 20. století patřila mezi
nejrozšířenější. Vznikla samovolným křížením odrůd Rakouské bílé a Tramín červený. Na vůni
příjemné po citrusech s nezralých zelených jablkách. V chuti působí vyšší mineralita s dochutí
po rozkvetlé louce a citrusovém ovoci.

14. FreshSecco 2017

Zweigeltrebe rosé, perlivé víno

220,-

zemské, polosladké, viniční trať: Mlýnská, vinařská obec: Dolní Dunajovice
12,0% alkoholu, zbytkový cukr 17,8 g/l, kyseliny 6,4 g/l
Příjemné perlivé víno s napečeným ovocem a příjemnou kyselinkou. Vhodné jako aperitiv, nebo
s jahodou na ledu jako bezvadný společník k hezkému večerní atmosféře. Krásně vyvážené a
opravdu hezky pitelné.

15. FreshSecco 2017

Muškát Moravský, perlivé víno

zemské, polosuché, viniční trať: Zimní vrch, vinařská obec: Dolní Dunajovice
12,5% alkoholu, zbytkový cukr 14,0 g/l, kyseliny 5,4 g/l
Lahodné perlivé víno s aroma kandované pomerančové a mandarinkové kůry, muškátovým
aroma s nádechem limetky. V chuti jemně perlivé, vyvážené a citrusové.
Perfektní k celoročnímu pití.

220,-

Vinná karta
Vinařství Reisten
Pavlov
16. Riesling Classic 2015

270,-

pozdní sběr, suché, viniční trať: Valtická - vinařská obec: Mikulov
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 8,2 g/l, kyseliny 8,4 g/l
Ryzlink rýnský plný minerální vůně s jemnými tóny jablka a limety. V pozadí můžeme
vnímat jemné aroma lipových květů a meruněk. Pikantní pevná chuť opět po zeleném
jablku a nezralém angreštu. V tomto víně už nemusíte hledat petrolejové tóny, jsou tam
už totiž nádherně rozpoznatelné.

Vinařství Volařík
Mikulov
17. Ryzlink vlašský 2016

360,-

pozdní sběr, bílé víno suché, viniční trať: Purmice, vinařská obec: Perná
alkohol 13,0%, zbytkový cukr 2,6 g/l, kyseliny 6,7 g/l
Vlašák z ceněné pálavské trati se v ročníku 2016 projevuje nádhernou kovovostí a vyvážeností.
Vinařství Volařík je specialista na kvalitní vlašáky, proto opravdu ochutnejte víno na nose bohaté
plné minerálů, máslovosti a hebkosti. V chuti plné minerální, kovové, arašídové a mírně ovocné.

Vinařství Tanzberg
Bavory z Mikulova
18. Ryzlink vlašský 2015 řada Nikolsburg

230,-

pozdní sběr, suché, viniční trať: Železná, vinařská obec: Perná
12,5% alkoholu, zbytkový cukr 0,2 g/l, kyseliny 6,3 g/l
Velké překvapení v soutěži Král vín 2017. Hezký velice suchý, slaný a ukázkový vlašák, který
je pro svou suchost a zvláštní slanost vhodný pro znalce a již zkušené "pijany degustátory".
Za tuto cenu je hřích nevypít pár lahví a ještě si neodnést domů. Minerální, slaný, náročný.
Zlatá medaile Král vín 2017

19. Sauvignon 2016
pozdní sběr, suché, viniční trať: Turold, vinařská obec: Mikulov
13,5% alkoholu, zbytkový cukr 5,5 g/l, kyseliny 6,8 g/l
Komplexní silné a nádherně žluté víno. Je vhodné jak do gastronomie, tak k posezení u televize,
nebo ve sklepě. Ve vůni bylinné s dominancí pupenů černého rybízu, angreštu, bílého
rybízu a broskve. V chuti lahodně šťavnaté, vyzrálé a bohaté na angrešt, hluchavky a lehkou
grepovou příjemnou hořkost.

350,-

Vinná karta
Vinařství Tanzberg
Bavory z Mikulova
20. Pinot Noir 2010

330,-

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
Hezký, nazrálý pinot cihlové barvy s odlesky. Ve vůni ovocný po ostružinách a marmeládě.
V chuti jemný, uhlazený a plný lesního ovoce. Tajný favorit. Doporučujeme dekantaci.

21. Cabernet Sauvignon 2011

360,-

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, ve vůni dokonale ovocné po černém lesním ovoci,
čokoládě a bílé kávě. Netřeba další chvály, dekantujte a vychutnávejte.

22. Cuvée Frankovka/Merlot 2008

230,-

jakostní, červené suché, 70% Frankovky a 30% Merlotu
12,5% alkoholu, zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,8 g/l
Lahodné víno rybízové barvy s rubínovými odlesky. V chuti lehké s ovocitostí třešní a višní.
Ve vůní uhlazené a lahodné po višních v čokoládě. Dekantace velice prospěje.

23. Cuvée Maharal 2015

370,-

pozdní sběr, červené suché, 45% Cabernet Sauvignon, 45% Merlot, 10% Frankovka
13,5% alkoholu, zbytkový cukr 0,5 g/l, kyseliny 4,9 g/l
Styl tohoto vína je blízký vínům z francouzské oblasti Bordeaux. Proč Maharal? Rádi čerpáme
z mikulovské historie, proto jsme se rozhodli uvést na etiketu našeho nejlepšího cuvée jméno
učence, jenžpůsobil jako vrchní moravský zemský rabín v Mikulově a později jako vrchní rabín
v Praze za vlády Rudolfa II. Jedná se o slavného Rabi Juheda Löwy ben Bacelel, tvůrce Golema.
Cuvée Maharal 2015 má lehce nasládlé aroma po vanicle, které přechází do vůně kávy a čokolády.
V chuti dominuje višňová pecka s hořkou čokoládou, jalovcem a dochutí lékořice. Dekantace nutná.

24. Sekt Chardonnay 2011
12,5% alkoholu, suchý, zbytkový cukr 6,6 g/l, kyseliny 5,5 g/l
Mimořádná lahodnost tohoto sektu, která je dána unikátní technologii, 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.

440,-

Vinná karta
Vinařství Kadrnka
Březí
25. Ryzlink vlašský 2016

200,-

zemské, bílé víno suché, vinařská obec: Březí
alkohol 13,0%, zbytkový cukr 3,8g/l, kyseliny 6,7 g/l
Hezký uhlazený vlašák plný minerality a ovoce. Na nose meruňkové tóny s limetkou
a květinovým závěrem. V chuti ovocný po meruňkách, jablku a hezkou uhlazenou mineralitou.
Poměr cena/kvalita - se asi opijeme.

26. Veltlínské zelené 2016

230,-

pozdní sběr, bílé víno suché, viniční trať: Liščí vrch, vinařská obec: Březí
alkohol 13,0%, zbytkový cukr 1,7 g/l, kyseliny 6,8 g/l
Zelenkavý veltlín, krásně kořenitý, krémovitý s žádoucími pepřnatými tóny na nose,
doplněné zeleným jablkem. V chuti minerální, kořenité, ovocné s výraznou mandlovou dochutí.

Vinařství Carl Loewen
Mosela, Německo
27. Riesling VARIDOR 2016

415,-

12,% alkoholu, suché
100% Ryzlink rýnský z vinice s nízkým výnosem. Plný, chuťově bohatý, hluboce minerální ryzlink
s počínajícími petrolejovými tóny. Klony použité pro výsadbu této vinice pochází z nejstarší
pravokořenné německé vinice Maximin Herrenberg. Spontánně kvašené v nerezu a poté
leželo 3 měsíce na sudu o velikosti 1.000L.
V roce 2017 bylo vinařství oceněno jako vinařství roku. Oceněn byl i táta a syn, poprvé v historii
byl oceněn tým a ne jednotlivec a syn se tak stal nejmladším držitelem tohoto ocenění.
Rodinná firma s produkcí 100.000 lahví ročně, všechno vlastní vinice v režimu extra šetrném k přírodě.

Vinařství Franzen
Mosela, Německo
28. Riesling Bremmer Calmont 2016

650,-

11,5,% alkoholu, suché
Ryzlink z nejprudší vinice na světě. Víno má výrazný charakter, který je silně ovlivněn břidličným
podložím, je velmi extraktivní a kořenité. V chuti plné hrušek a meruněk.
Malé vinařství z Mosely, které produkuje velmi příjemná vína s přirozenou elegancí a přitom
zocelená tvrdým životem na nejprudších moselských svazích.

