Vinná karta
Vinařství Mlýnek

Enolog roku 2014

Dolní Dunajovice
Filip Mlýnek je ve "vinařském světě" velkým pojmem a kdo ho nezná, tak ho jistě pozná.
Vyhlášen enologem roku 2014 v ČR

1. Ryzlink rýnský 2013

245,-

pozdní sběr, polosuché, viniční trať: Liščí vrch - vinařská obec: Březí
alkohol 12,8%, zbytkový cukr 14,1 g/l, kyseliny 9,0 g/l
Hodně zajímavý a pro Pálavu nepříliš typický ryzlink 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 po otevření láhve

2. Veltlínské zelené 2016

245,-

pozdní sběr, suché, viniční trať: Dunajovický kopec, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 2,5 g/l, kyseliny 6,4 g/l
Příjemný ovocný veltlín pro každodenní pití. Ve vůni příjemně minerální se stopami po
hřebíčku a v chuti nazrálé hrušky a jablka se skořicí. Pohodové záslužné víno.

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. Muškát moravský 2018

255,-

pozdní sběr, polosuché, viniční trať: Za Turoldem - vinařská obec: Mikulov
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 9,8 g/l, kyseliny 7,4 g/l extr. 23,0
Jak říká vinař Filip Mlýnek - je to nabušenec. Tento Muškát ležel 24 hodin na slupkách při studené
maceraci. Ve vůni citrusové, limetkové a ananasové. V chuti minerální, ovocné s příjemnou dochutí.
Opravdu zajímavý Muškát, doporučujeme.

6. Rulandské bílé 2018
pozdní sběr, suché, viniční trať: Lusy - vinařská obec: Brod nad Dyjí
alkohol 13,0%, zbytkový cukr 8,0 g/l, kyseliny 7,8 g/l extr. 23,8
Rulandské bílé je starobylá francouzská odrůda a vznikla pupencovou mutací z odrůdy
Rulandské šedé. Tato rulanda je krásná, plná a ovocná s potenciálem ležení několik let.
Ve vůni nese stopy ananasu, papáji a nezralých banánů. V chuti máslové po mangu

265,-

Vinná karta
Vinařství Šoman
Dolní Dunajovice
7. 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.

8. Chardonnay 2018

280,-

pozdní sběr, bílé víno suché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13,0%, zbytkový cukr 5,5 g/l, kyseliny 6,8 g/l extr. 22,6g/l
Učebnicové Chardonnay z Plotenské tratě. Ovocité aroma s mocnou nadvládou banánů s
nádechem grepu, vanilky a žlutého jablka. V ústech lahodné, minerální a opět banánové.
Vhodné k okouzlení a následného příjemnému opití nové známosti.....
Zlatá medaile VT Mikulov

9. Zweigeltrebe 2018 rosé

220,-

pozdní sběr, rosé víno polosuché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 12,0%, zbytkový cukr 9,3 g/l, kyseliny 6,5 g/l extr. 23,0g/l
Moc hezký ročník na roséčka. Toto zweigeltrebe je učebnicově připravené. Ve vůni krémové,
jahodové, smetanové a decentně nasládlé. V chuti převládá lesní ovoce se šlehačkou.
Pijte ho klidně s ledem a sodou po lahvích již od časného rána. Budete mít hezký den.

10. Svatovavřinecké 2016

240,-

pozdní sběr, červené víno suché, viniční trať: Plotny, vinařská obec: Dolní Dunajovice
alkohol 13,0%, zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 6,2 g/l
Odrůda náleží k širší rodině odrůd Pinot, vznikla patrně ve francouzském regionu Alsasko a to
spontánním křížením odrůdy Pinot Noir se zatím blíže neurčenou odrůdou.
Ročník 2016 byl ideální na červená vína a tak není nic zvláštního na vzniku hezkých červených vín.
Pokud ale necháte víno nazrávat 14 měsíců v sudu ze slavonského dubu, tak se můžete
pochlubit touto Šomanovou červenou hvězdou. Ve vůni ušlechtile višňové se švestkovými
povidly a perníkem. V chuti plné černého ovoce s povidly a obestřené vanilkou.

Vinná karta
Vinařství Baláž
Dolní Dunajovice
11. Ryzlink vlašský 2016

230,-

pozdní sběr, suché, viniční trať: Pod slunným vrchem, vinařská obec: Dolní Dunajovice
12,5,% alkoholu, zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 6,2 g/l - sbíráno 8.10.2016
Čisté příjemné ovocné víno s mandlovou vůní. V chuti citrusové s nenásilnou kyselinkou.

12. FreshSecco 2018

Muškát Moravský, perlivé víno

245,-

zemské, polosuché, viniční trať: Zimní vrch, vinařská obec: Dolní Dunajovice
11,0% alkoholu, zbytkový cukr 14,0 g/l, kyseliny 5,6g/l
Doporučujeme jako aperitiv, nebo jen tak k uvolnění pro svůj nižší obsah alkoholu. Ve vůni i
chuti velice příjemné citrusové tóny s převahou k limetce a grepu.
Král vín 2019 - Vítěz kategorie perlivých vín se ziskem 90,3 bodu

13. FreshSecco 2018

Zweigeltrebe rosé, perlivé víno

245,-

zemské, polosladké, viniční trať: Mlýnská, vinařská obec: Dolní Dunajovice
12,0% alkoholu, zbytkový cukr 16,8 g/l, kyseliny 6,3 g/l
Zábavné lehké FreshSecco ke každodenní konzumaci. Na vůni se nám zde mísí červené
pomeranče, mandarinky, lesní ovoce, ale také nezralé broskve. V chuti převládají lesní plody,
liči a limety. Fajn pití.
Zlatá medaile Král vín 2019

Vinařství Kadrnka
Březí
Jindra Kadrnka s rodinou hospodaří ve vinařské obci Březí u Mikulova v blízkosti překrásné Pálavy a Dunajovských
vrchů. Vinohradnictví a výrobě vína se spolu s celou rodinou věnují již řadu let. Vždyť je to již čtvrtá generace, která
ve vinařství pokračuje. Ve vinici a ve sklepě pracoval už od dětství, ale jeho prvním a nejdůležitějším profesním
krokem bylo první zaměstnání u firmy Mikrosvín Mikulov v roce 1991. Zde získal mnoho zkušeností a vědomostí. V
Soutěži VINAŘ ROKU 2018 dostal ocenění za nejlepší rodinné vinařství a Národním Šampionem bílých vín pro rok
2018 je jeho víno Ryzlink rýnský 2017

14. 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.

15. Ryzlink rýnský 2016
pozdní sběr, bílé víno suché, viniční trať: Valtická, vinařská obec: Mikulov
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 3,3 g/l, kyseliny 7,0 g/l
Elegantní zelenkavo žlutý Ryzlink, který zrál 4 měsíce na kvasnicích, je příjemně květnatý,
s meruňkovým aroma s lehkým broskvovým závěrem. V ústech působí nádherně svěže,
komplexně s ovocitým aroma, lehce minerálně až slaně. Doporučujeme.

250,-

Vinná karta
Vinařství Volařík
Mikulov
Vinařství Volařík bylo založeno v roce 2007. V Mikulovské vinařské podoblasti obhospodařuje 80 ha
vlastních vinic, 75,8 hektarů vinic je v režimu integrované produkce a 4,2 hektary jsou v režimu
ekologického zemědělství.
Vína z těchto prvotřídních viničních tratí sbírají pro Vinařství Volařík četná domácí i zahraniční ocenění.
Z nejvýznamnějších met nelze nezmínit vyhraný i obhájený titul Vinaře roku 2011, 2014 a 2018. Dále titul
Šampiona Valtických vinných trhů v letech 2011, 2013, 2014 a 2018 a ocenění za Nejlepší kolekci soutěže
Král vín v ročnících 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 a 2019

16. Ryzlink vlašský 2015 Purmice

340,-

pozdní sběr, bílé víno suché, viniční trať: Purmice, vinařská obec: Perná
alkohol 12,5%, zbytkový cukr 6,7 g/l, kyseliny 9,1 g/l extr. 23,0
Pokud plánujete vypít více láhví vína za jeden večer, tak tento kousek ponechte až na závěr.
Pro svou extrémní plnost totiž ostatní vína budou proti tomuto vlašáku působit jako ovocné šťávičky.
Na vůni minerální a citrusový a v chuti extrémně grepový. Kdo neokusí, prohloupí.

17. Chardonnay 2016

Purmice

270,-

pozdní sběr, bílé víno suché, viniční trať: Purmice, vinařská obec: Perná
alkohol 13,5%, zbytkový cukr 0,7 g/l, kyseliny 5,9 g/l extr. 23,0
Chardonnay z perenské tratě Purmice snoubí aroma šťavnatého ovoce - broskví, manga a banánů se
sladkými doteky vanilky. Má dlouhou chuť, je plné ovoce s lehkými tóny oříšků, minerality a slaným
závěrem. 6 měsíců zrání v dubových sudech

18. Sekt cuvéé 2013 Chardonnay, Rulandské bílé, Sauvignon

475,-

12,5% alkoholu, brut, zbytkový cukr 2,2 g/l, kyseliny 6,8 g/l extr. 28,0
Perfektní sekt ověnčený mnoha oceněními je vyrobený ze tří odrůd tradiční metodou - druhotným
kvašením v lahvi po dobu 26 měsíců. Chardonnay dodalo sektu plnost a kyselinu, Rulandské bílé
chlebovinku a Sauvignon aromatiku zvýrazňující ovocnost. Silně ovocný sekt působí nádherně svěže a v
závěru se honosí lehkým příjemným minerálem.
Ocenění:
•
•
•
•
•
•
•

Mikulovská vinařská podoblast 2016 - stříbrná medaile
Král vín 2016 - bronzová medaile
Prague Wine Trophy - Prague Gold
Národní soutěž vín 2017 - zlatá medaile
Král vín 2017 - bronzová medaile
Salon vín 2017
Král vín 2019 - Vítěz kategorie šumivých vín se ziskem 90,3 bodu

Vinná karta
Vinařství Bersano
Itálie, oblast Piemonte
19. Barbera Piemonte DOC 2017

390,-

13,5% alkoholu, suché
Lehké, suché, nekomplikované a přátelské víno pro každou příležitost. Se svou zářící červenou
barvou, suchou chutí a jemnou strukturou taninu se toto čerstvé, aromatické víno Barbera
obzvláště dobře hodí ke steakům, těstovinám nebo sýrům.
Dnes patří k vinařství přes 230 hektarů vinic v těch nejlepších polohách regionu, což z Bersano dělá
největšího soukromého vlastníka vinic v Piemontu.
Bersano vyrábí typická silná piemontská vína z původních odrůd, zachovávající si tradici a neovlivněná
mezinárodními módními trendy. O to více jsou odborníky ceněná. Součástí vinařství je i muzeum
historických regionálních artefaktů, které je přístupné veřejnosti.
Motto Bersana „Pokud chceš pít dobré víno, kup si vlastní vinice“ se stalo filozofií celého vinařství.

Vinařství Real Companhia Velha
Portugalsko, oblast Douro
20. Evel Grande Reserva Douro DOC 2015

[evel rezerva douro]

999,-

13,5,% alkoholu, suché
Cuvée z odrůd Touriga Nacional, Touriga Francesa a Tinta Roriz
Toto víno se doporučuje pít až po čtyřech letech, což právě nastalo.
Reprezentuje vrchol řady vín z produkce vinařství Real Companhia Velha a zrálo 18 měsíců
v dubových sudech. Víno má hlubokou rubínovou barvu, extrémně koncentrované ovocné aroma
rybízu, třešní a dřevěný, dubový tón. Silné tělo, mocná struktura, příjemný tanin a kyselost.
Je přístupné již nyní, ale bohatě se odmění dalším zráním.
Oprávněně patří mezi nejlepší portugalská vína!
Archivace až 16 let.

Vinařství Franzen
Mosela, Německo
21. Riesling Bremmer Calmont 2016

650,-

11,5,% alkoholu, suché
Ryzlink z nejprudší vinice na světě. Sklon vinice Bremmer Calmont je přes 65 stupňů. 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.

Vinařství HUMER Weingut
Mühlbach am Manhartsberg Rakousko
22. Roter Veltliner 2018

360,-

13,0% alkoholu, suché, zbytkový cukr 1,0 g/l, kyseliny 6,2 g/l extr. 21,9g/l
Veltlínské červené - víno méně známe, mezi znalci však oblíbené. Tato odrůda bílého vína
získala svůj název podle červeného nádechu hroznů, který získávají v době zrání na straně
obrácené ke slunci. Ve vůni hledejte nezralé kiwi, broskve, pomelo a zelené jahody.
V chuti minerální až slané, lehce ananasové, broskvové, jahodové, plné a krásně kořenité v závěru.

