Vinný lístek

Vinný lístek
SAUVIGNON

pozdní sběr – polosladké – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Velmi atraktivní Suavignon pro milovníky vín s vyšším obsahem
zbytkového cukru. Kvalitní a vyzrálé hrozny dávají tomuto vínu
mohutnost, ušlechtilost a bohatost. Vyznačuje se vůní zralých
broskví, černého rybízu, s podtóny květu černého bezu.
V chuti se snoubí zbytkový cukr s kyselinkou a svěžími tóny
kompotované broskve.
AURELIUS

pozdní sběr – polosuché – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Bílá odrůda, která vznikla křížením Neuburského
a Ryzlinku rýnského v šlechtitelské stanici v Perné na Moravě.
Kvalitní svěží víno světle zelené barvy. Příjemná vůně připomíná
rozkvetlou lípu, v chuti nalezneme plnost podpořenou pikantní
kyselinkou. Tato kyselinka udržuje svěžest vína, které je vhodné
k delšímu ležení v lahvi.
MALVERINA

pozdní sběr – polosladké – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Malverina je nová odrůda, která vznikla křížením odrůd
Veltlínské červené rané a Merlot s dalšími intespecifickými
kultivary. Při zrání se víno poměrně rychle zaplňuje a nastupuje
typický skořicový buket. V chuti nalezneme stopy po
kukuřičném klasu s jemnými tóny po skořici.
Víno má příjemnou kyselinku.
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Vinný lístek
FRANKOVKA

Moravské zemské víno

Ö

Frankovka je víno plné, příjemně drsné, pikantní, s nádechem
do kouřova. Ve vůni najdeme nádech jader peckovin. Chuťově je
víno trpčí, proto můžeme pocítit přetrvávající dojem
na horním patře. Mladá vína bývají tvrdší, ležením v láhvi však
víno dozrává do bohaté šíře.
RULANDSKÉ ŠEDÉ

pozdní sběr – polosuché – 2008
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Rulandské šedé pochází z Francie, vzniklo pupenovou
mutací odrůdy Rulandské modré. Barva vína je zlatavá se žlutými
odlesky. Ve vůni se objevují jemné tóny citrusových plodů
přecházející do vůně lískových oříšků. Chuť navazuje
na vůni připomíná lískový oříšek s mírnou minerálností
a typickou chlebovinkou.
HIBERNAL

výběr z hroznů – polosladké – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Hibernal vznikl křížením Seibel x Ryzlink rýnský. Toto
mimořádné víno vás přivítá světlejší žluto zlatavou barvou. Vůně
je velmi koncentrovaná, v nose se při přivonění střídají čerstvé
zralé hrozny a jižní ovoce. Chuť je oblá, výrazně
ovocná, posléze se do hry pouští jemná kyselina a příjemný
zbyteček cukru.
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Vinný lístek
ARIANA

jakostní víno odrůdové – suché – 2008
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Ariana je poměrně nová odrůda, která vznikla ve šlechtitelské
stanici v Perné na Moravě. Je to kříženec odrůd (Ryzlink rýnský
x Svatovavřinecké) x (Zweigeltrebe). Granátové zbarvení vína je
spojeno s plnou, harmonickou a sametově hebkou chutí.
Víno je velmi dobré kvality s jemným obsahem tříslovin. Zráním
získává na kvalitě.
VETLÍNSKÉ ZELENÉ

jakostní víno odrůdové – 2008
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Tato odrůda patří ke starším odrůdám, je původem z Dolního
Rakouska. Víno této odrůdy je svěží, harmonické, velmi dobré
jakosti, mírně kořenité, s muškátovou vůní, jasně žlutozelenou
barvou a jemnou kyselinkou.
PÁLAVA

pozdní sběr – polosuché – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Tato odrůda vznikla ve šlechtitelské stanici v Perné na Moravě.
Jedná se o křížence odrůd Tramín červený a Müller Thurgau.
Víno jemně žlutozelené barvy s aromatem připomínajícím
Tramín, ale aromatické látky jsou jemnější. V chuti
je plné, ovocné, mírně kořeněné, s dlouhou dochutí
a svěží kyselinkou.
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Vinný lístek
CABERNET MORAVIA

jakostní víno odrůdové – suché – 2008
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Barva vína je plná hutná, temně karmínová s fialovými odlesky.
Vyzývavá vůně černého rybízu, borůvek a ostružin elegantně
harmonizuje s ovocným a kabernetovým charakterem v chuti.
Chuť je jemná, příjemně drsná, plná nasládlých tříslovin a tónů
po sušené červené paprice a malinách.
CABERNET SAUVIGNON

pozdní sběr – polosuché – 2009
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Víno intenzivní tmavě třešňové barvy s fialovými tóny. Typickou
vůni černého rybízu doprovázejí v závislosti na zralosti hroznů
i vína vůně třešní, ostružin, tabáku, cedrového dřeva či
marmelády. Víno je mohutné, s velmi dlouho trvajícím dojmem
a při vyvinuté lahvové zralosti je hebce sametové.
DORNFELDER

výběr z hroznů – suché – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Dornfelder je relativně novou německou odrůdou. Toto víno
má čistou, višňově červenou barvu s fialovými odlesky. Ovocitá
vůně připomíná přezrálé černé třeště a kandované ovoce. Chuť
vína je plná, suchá, extraktivní s příjemnými tříslovinkami
a kořenitou vanilkou při jejím zakončení.
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Vinný lístek
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ

kabinetní víno – polosuché – 2009
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Původem rakouská odrůda vznikla pravděpodobně křížením
odrůd Tramín a Rakouské bílé. Ve skleničce potěší pěkná,
výraznější barva s lehkými zelenými odstíny. Vůně je neutrální
lehounce kořenitá, v pozadí doplněná ovocem
a travnatým aroma. Chuť je tělnatá ovocně nasládlá
se svěžími kyselinkami.
RULANDSKÉ MODRÉ

pozdní sběr – suché – 2008
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Tradiční odrůda v Čechách i na Moravě, původem z Francie.
Charakterem této odrůdy je typická světle granátová barv
s jemným odstínem do cihlově červené a květnatá vůně,
v lahvové zralosti vůně připomíná jádra peckovin.
Víno je lahodné chuti s jemnou kyselinkou
a příjemnou trpkostí.
TRAMÍN ČERVENÝ

výběr z hroznů – polosladké – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Tramín je jednou z nejstarších a zároveň nejvýše hodnocených
ušlechtilých evropských odrůd. Barva vína je čistá, žlutozelená
a sytá. Vůně je jemná a svěží přitom však intenzivní.
Vévodí jí okvětní lístky růží a drcené koření. Překvapivě
hebké, zakulacené, příjemně pitelné víno je dokresleno velmi
jemnou kyselinkou.
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Vinný lístek
DORNFELDER

jakostní víno odrůdové – suché – 2009
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Dornfelder je relativně nová odrůda, která byla mistrně
vytvořena křížením odrůd Helfesteiner a Heroldrebe
k tomu, aby dávala krásná červená vína v severních vinařských
oblastech. Víno má krásnou intenzivní granátovou barvu, ve
vůni připomíná směs vyzrálého drobného lesního ovoce. Plná
extraktivní chuť přesně kopíruje vjem z barvy i vůně vína.
RULANDSKÉ
MODRÉ, ROSÉ

jakostní víno odrůdové – polosladké – 2009
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Víno má pěknou lososovou barvu. Vůně je jemná, ovocná
s náznakem višní a lesních jahod. Chuť je velmi ovocná
s nádechem drobných lesních plodů a jahod. Pěkná svěží
kyselinka dělá z tohoto vína ideálního společníka
v teplých letních dnech.
DELIKATES
CABERNET SAUVIGNON

jakostní víno odrůdové – polosladké – 2009
Vinařská oblast Morava

Ö

Toto příjemné, lehké a svěží víno, které tvoří kupáž dvou
odrůd 65% Cabernet Sauvignon claret a 35% Savignon,
vzniklo spojením moštů až po jejich dokvašení. Ve vůni se
objevují malinovo – jahodové tóny, které v chuti přecházejí
do černého rybízu. Příjemný zbytkový cukr je elegantně
doplněn svěží kyselinkou.
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Vinný lístek
CHARDONNAY
BARRIQUE

výběr z hroznů – polosuché – 2007
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Chardonnay, jedna nejoblíbenějších bílých odrůd, pochází
pravděpodobně z Burgundska. I při vysoké vyzrálosti si uchovává
vyšší kyselinku, víno je tělnaté, plné se smetanovými a máselnými
tóny. Vůně připomíná pražené lískové ořechy a přezrálé exotické
ovoce. Toto víno zrálo po 4 měsíce v sudech typu barriuque.
RULANDSKÉ ŠEDÉ

Moravské zemské víno

Ö

Tato odrůda pochází z Francie, vznikla pupenovou mutací
odrůdy Rulandské modré. Hrozny jsou šedočervené až
šedomodré, ale víno je bílé. Vůně vína je jemná připomínající
tropické ovoce. Víno je zelenožluté barvy, neutrální
chuti a vůně. Je vysoce extraktivní s pikantní
jemnou kyselinkou.
CHARDONNAY

Moravské zemské víno

Ö

Víno lehké, světlé, svěží reduktivní barvy a plné vůně, které
dominují pečená jablka v kombinaci s vyzrálým podzimním
ovocem. Chuť velmi příjemně navazuje na vůni, je velmi ovocná
a kultivovaná. Do sklenky dostáváte krásné pitelné víno.
Je středně plné, oblé, kulaté a středně dlouhé.
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Vinný lístek
SVATOVAVŘINECKÉ

pozdní sběr – suché – 2008
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Svatovavřinecké je nejrozšířenější odrůda pro výrobu červeného
vína na Moravě. Víno má červenou sytou barvu, která přechází
až do tmavě rubínové. Plná, příjemně natrpklá chuť je
zvýrazněna harmonickým poměrem kyselin a tříslovin. Buket
a vůně připomínají švestky nebo povidla.
CHARDONNAY

výběr z hroznů – polosuché – 2008
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Chardonnay, jedna nejoblíbenějších bílých odrůd, pochází
pravděpodobně z Burgundska. I při vysoké vyzrálosti si uchovává
vyšší kyselinku, víno je tělnaté, plné se smetanovými
a máselnými tóny. Vůně připomíná pražené lískové ořechy
a přezrálé exotické ovoce.
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ

pozdní sběr – polosuché – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Odrůda původem z Rakouska. V současné době na Moravě
jedna z nejrozšířenější ch odrůd. Lehčí víno vyznačující se
jemnou lipovou vůní s nádechem hořkých mandlí a příjemnou
kořenitou chutí, která zanechává dlouhotrvající dojem na
jazyku a je zjemněná sametovou plností. Harmonické víno velice
příjemné k delšímu popíjení.
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Vinný lístek
MODRÝ PORTUGAL

jakostní víno odrůdové – suché – 2008
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Víno vyniká granátovou barvou se širokou vůní, s převládajícími
příjemnými tóny vyzrálých červených třešní. Chuť je ovocná
a až nezvykle bohatá na kvalitní zralé a hebké třísloviny. Teplé
chuťové vjemy v závěru umocňují celkový vláčný a sametový
dojem elegantního vína.
DĚVÍN

výběr z hroznů – polosladké – 2009
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Harmonické, jemně kořeněné víno, zlatožluté barvy. Ve vůni
nalezneme květinová i kořenitá aromata – sušené růže, jasmín,
hřebíček. V chuti je víno tělnaté s dlouhým a harmonickým
závěrem, ve kterém najdeme jemnou kyselinku, výraznou
kořenitost a hebkost. Odrůda vznikla křížením Tramínu
a Veltlínského červenobílého.
RYZLINK RÝNSKÝ

pozdní sběr – polosuché – 2007
Velkopavlovická vinařská podoblast

Ö

Tato odrůda pochází pravděpodobně z německého Porýní. Říká
se, že je to víno králů a král vín. Pro tuto odrůdu je typická vůně
po květinách, jablíčkách a lipovém květu. Chuť je příjemně svěží,
plná, harmonická s vyšší kyselinkou. Jde o odrůdu určenou
k delšímu ležení v lahvi.
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Vinný lístek
RYZLINK VLAŠSKÝ

pozdní sběr – suché – 2009
Mikulovská vinařská podoblast

Ö

Barva vína je žlutozelená, u mladých vín převažují ovocné tóny
rybízu, případně angreštu, později se objevují vůně lučního
kvítí, které se pojí s pikantní kyselinkou, střední plností, svěžestí
a velmi dobrou pitelností. Chuť vína je komplexní, harmonická
s příjemným závěrem.
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