
PÁLAVA - VÝBĚR Z HROZNŮ - 2015

Poznejte atraktivní, svěží, polosladkou Pálavu ve vysokém 
přívlastku výběr z hroznů, která vzešla z vyzrálého ročníku 2015. 
Po přivonění oceníte bohatou květinovou vůni připomínající 
kosatec nebo růži. V ústech zaujme šťavnatou kyselinou 
a líbivým zbytkovým cukrem. V každém doušku potěší 
příjemnou ovocnou příchutí po vyzrálých broskvích či 
šťavnatých pomerančích. Můžete podávat například ke 
kuřecímu masu nebo kvalitním sýrům. Víno má velmi dobré 
předpoklady k archivaci.

Odrůda Pálava, Přívlastek výběr z hroznů, Ročník 2015, Obsah lahve 0,75 l
Region Znojemsko, Vinařská obec Hnanice, Viniční trať U Chlupa, 
Kategorie polosladké, Barva vína bílé, Zbytkový cukr 18,3 g/l, Kyseliny 
6,9 g/l, Alkohol 12,0 %, Bezcukerný extrakt 25,2 g/l

CENA: 329 Kč

Odrůda Ryzlink rýnský, Kategorie suché, Přívlastek pozdní sběr, Barva vína
bílé, Ročník 2016, Zbytkový cukr 7,1 g/l Obsah lahve 0,75 l, Kyseliny 6,6 g/l
Region Znojemsko, Alkohol 12,0 %, Vinařská obec Hnanice, Bezcukerný 
extrakt 26,1 g/l, Viniční trať Knížecí vrch, Obsahuje oxid siřičitý

CENA: 359 Kč

RYZLINK RÝNSKÝ - POZDNÍ SBĚR – 2016 

„Terroir Club“
Poznejte ušlechtilý Ryzlink rýnský z jižní části znojemské 
vinařské podoblasti a oddejte se jeho noblese a svůdnosti. 
Ve vůni zaznamenáte krásné tóny po medu, rozinkách 
a kompotovaných meruňkách. V ústech oceníte čistotu 
a harmonii tohoto atraktivního vína. Napříč celým chuťovým 
spektrem se prolíná příjemná ovocná příchuť provoněná 
nasládle působící vanilkou. Víno můžete podávat například 
k vepřovému masu nebo kvalitním sýrům. Má velmi dobré 
předpoklady k archivaci.  



Odrůda  Rulandské modré , Kategorie  suchém, Přívlastek  výběr z bobulí , 
Barva vína  červené, Ročník  2015 , Zbytkový cukr  4,8 g/l, Obsah lahve  0,75 l 
Kyseliny  4,2 g/l, Region  Znojemsko , Alkohol  13,5 %, Vinařská obec  
Stošíkovice na Louce , Bezcukerný extrakt  30,5 g/l, Viniční trať  U tří dubů 
                                                                                      Obsahuje oxid siřičitý

 

CENA:  359 Kč

RULANDSKÉ MODRÉ - VÝBĚR Z BOBULÍ - 2015

„Jubilejní víno Augustiniánského opata“
Je vyrobeno z hroznů, které dosáhly výjimečné cukernatosti  
Rulandské modré, které ohromí svou komplexností, 
ušlechtilostí, mohutností těla a délkou chuťového projevu. 
Po přivonění objevíte tóny po kouři, tabáku nebo kvalitní kávě. 
Při vychutnávání si užijte každý doušek tohoto velkého vína. 
Nepřehlédnete vyzrálé ostružiny, borůvky ale i čokoládu nebo 
kávové zrno. Oceníte krásnou, mohutnou, nasládle působící 
tříslovinu. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo 
zvěřině. Víno má výborné předpoklady k archivaci.

CABERNET SAUVIGNON - VÝBĚR Z HROZNŮ - 2015

Rouge
růžový nasládlý Cabernet Sauvignon, ve světě zvaný také Cabernet 
rouge, vyrobený ve Znovínu příjemně rozšiřuje chuťové spektrum, 
rozmanitost a nádheru našich vín se sauvignonovými vůněmi. V tomto 
růžovém Cabernetu lze nalézt ve vůni růži, jahodovou marmeládu, 
angrešt. V chuti pak pocítíte černý rybíz, třešně i ostružiny. Příjemná 
vůně v tomto víně je tvořena převážně skupinou v hroznech přítomných 
aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů. Na etiketě je 
použito dílo od akademického malíře Josefa Velčovského s názvem 
„Vinice ukládající se ke spánku“ ze sbírky obrazů Znovínu v Louckém 
klášteře ve Znojmě..

Odrůda Cabernet Sauvignon, Kategorie polosladké, Přívlastek výběr 
z hroznů, Barva vína růžové, Ročník 2015, Zbytkový cukr 30,0 g/l, Obsah 
lahve 0,75 l, Kyseliny 8,1 g/l, Region Znojemsko, Alkohol 12,5 %, Vinařská 
obec Strachotice, Bezcukerný extrakt 27,7 g/l, Viniční trať Dívčí vrch, 
Obsahuje oxid siřičitý

CENA: 359 Kč

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ 
Zlatá medaile na soutěži vín „MEDITRINA – ŽENY VÍNA 2016“
Zlatá medaile na největší charitativní soutěži vín na světě 
„FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2016“, USA
Stříbrná medaile na národní soutěži růžových vín „JAROVÍN ROSÉ 2016“, Znojmo

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2017“ , Zlatá medaile na „FESTWINE 2017“ (Brno)
Stříbrná medaile na „VINAGORA 2017“ (Maďarsko), Bronzová medaile na " the Balkans International 
Wine Competition 2017" Sofia (Bulharsko), Stříbrná medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL 
WINE COMPETITION 2017“, USA, Stříbrná medaile na „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2017“
Zlatá medaile na „HRADECKÝ POHÁR VÍN 2017“, Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2016“ Vídeň 
(Rakousko)

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ
Stříbrná medaile na „VINUM JUVENALE 2016“ v Brně, Zlatá medaile na „JAROVÍN ROSÉ 2017“, 
Hustopeče, Stříbrná medaile na „FESTWINE 2017“ (Brno), Velká Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ 
TRHY 2017“, Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2017“, Stříbrná medaile na „LE MONDIAL DU 
ROSE 2017“ Paříž, Zlatá medaile na „MUVINA 2017“, Prešov, Zlatá medaile na „VINAGORA 2017“ 
(Maďarsko), Zlatá medaile na „VINO LJUBLANA 2017“ (Slovinsko), Velká zlatá medaile a vítěz 
kategorie růžových vín a klaretů na „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2017“


