NEALKOHOLICKÁ
VÍNA

VIANTE

0,75l
0,1l

bílé, červené

250,- Kč
35,- Kč

Zde najdete vína z vinařství
VÍNO HRUŠKA
VÍNO
HRUŠKA

Dealkoholizované víno

Dealkoholizované víno vzniká z klasického vína ve vakuové komoře, kdy se
při nízkém tlaku a teplotě do 30°C odstraní alkohol. Tento proces zachovává
maximum jeho chuťových charakteristik. Zdravotní účinky - zlepšuje krevní
oběh - odbourává cholesterol - zamezuje kornatění tepen a omezuje výskyt
infarktů - podporuje trávení - obsahuje důležité antioxidanty a fenolické látky
Redukční dieta na hubnutí, zdravotní dieta či prosté hlídání kalorií - to vše se
s pitím nealko vína snese.

MORAVSKÁ
VÍNA

Ocenění našich vín
0,75l

680,- Kč
Bílé víno

První ochutnání připomíná květnaté aroma a čerstvou meduňku. Následně se otvírá
plnost vína do sušených meruněk, grapefruitové kůry a žlutého ovoce. Víno zrálo
v barikových sudech a v dochuti se nesou jemné tóny smetany a opečeného toustu.

RULANDSKÉ MODRÉ „barrique“
Velehrad 863, pozdní sběr, suché					
podoblast Slovácká, obec Zlechov, trať Horky

0,75l

680,- Kč
Červené víno

Bohaté aroma zrcadlí lesní jahody, černé zralé třešně a sladké koření. Chuť se krásně
rozvíjí do přepuštěného másla, karamelu a pečeného koláče s borůvkami. Barikový sud
se lehce připomene nádechem vanilkového lusku.

Název kolekce je inspirován umístěním vinic
v historicky významné lokalitě obce Velehrad
a rokem 863, který byl milníkem naší kultury
a značí příchod věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
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VINNÝ LÍSTEK

RULANDSKÉ ŠEDÉ „barrique“			

Velehrad 863, pozdní sběr, suché					
podoblast Slovácká, obec Zlechov, trať Horky

MORAVSKÁ
VÍNA

ROZLÉVANÁ VÍNA
Bílá vína | suché nebo polosuché
Červená vína | suché

0,1 l
0,1 l

22,- Kč
22,- Kč

RULANDSKÉ ŠEDÉ

0,75l

220,- Kč
Bílé víno

Toto víno se může pyšnit svěžestí, lehkostí a vůní bílých květů. V závěru vína je svěží
kyselinka, která tímto stvrzuje kulturu moravských vinohradů.

HIBERNAL						

Fresh collection, kabinetní, polosuché					
podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

0,75l
0,1l

290,- Kč
39,- Kč
Bílé víno

Intenzivní vůně připomíná vůni limetky, ananasu, citrusů a červeného rybízu. Plná ovocná
chuť s tóny grapegruitu s příjemným zbytkem cukrua svěží kyselinkou vytváří jedinečné
víno.

RYZLINK RÝNSKÝ

Fresh collection, jakostní, suché
podoblast Slovácká

0,75l

Classic collection, pozdní sběr, suché					
podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Novosady

CUVÉE Rulandské modré & Dornfelder		

Classic collection, jakostní, suché					
podoblast Slovácká

Bílé víno

0,75l

SAUVIGNON 						

CABERNET MORAVIA „barrique“
Classic collection, jakostní, suché					
podoblast Slovácká, obec Hrušky

0,75l

Organic collection, pozdní sběr, suché					
podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

360,- Kč
Bílé víno

V organických vínech zachytíte jedinečnost mikroklimatu, půdy a samotné odrůdy,
která je pěstovaná v souladu s přírodou a minimálním zásahem člověka. Delikátní chuť
černého rybízu a citrusů se prolíná s mineralitou, která odráží naše Terroir.

260,- Kč
Červené víno

0,75l

330,- Kč
Červené víno

Kořenitá až pepřová vůně s tóny švestkových povidel. Chuť bohatá, plná, které dominují
višně v čokoládě.

MORAVSKÁ
VÍNA

CUVÉE NIKOL 						

0,75l

Family collection, pozdní sběr, polosladké					
podoblast Slovácká, obec Blatnička

450,- Kč
Bílé víno

Cuveé Nikol, patří mezi TOP vína našeho malého vinařství. Vznešený výběrový Děvín
dodává vínu ovocné aroma. Elegantní Ryzlink rýnský dodává pikantnost, mineralitu
a zdůrazňuje jedinečnost tohoto Cuvée.

260,- Kč
Bílé víno

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 						 0,75l

Fresh collection, mor. zemské, polosuché					
podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

220,- Kč
Bílé víno

Vůně, která koresponduje i do chuti, připomíná luční kvítí, čerstvě posečenou trávu
až s meruňkovým nádechem.

CUVÉE Tramín červený & Ryzlink rýnský

350,- Kč

Středně plné víno nabízí harmonické snoubení delikátního Rulandského modrého
a tělnatého Dornfeldru s vyšším obsahem tříslovin. Ve vínu převládá jemné lesní ovoce
s tóny jahod, višní a ostružin.

RŮŽOVÁ
VÍNA

Krásné odrůdové víno s vůní lipového květu, vyváženým zbytkovým cukrem a jemnou
kyselinkou, která drží víno dlouho „živé“ a podporuje odrůdovou svěžest.

Fresh collection, jakostní, polosladké					
podoblast Slovácká

0,75l

Typická ovocná lísko-oříšková vůně s nádechem žlutého melounu.
V chuti je víno plné, lehce minerální s dlouhou dochutí.

MORAVSKÁ
VÍNA

Fresh collection, jakostní, suché
podoblast Slovácká

CHARDONNAY 		

MORAVSKÁ
VÍNA

0,75l

FRANKOVKA ROSÉ						
Hipster collection, pozdní sběr, polosuché			
podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

MORAVSKÁ
VÍNA

0,75l
0,1l

260,- Kč
35,- Kč
Rosé

Krátkou macerací červené odrůdy Frankovka bylo docíleno růžovo-oranžové barvy. Vůně
charakteristicky kořenitá s jemnými ovocnými tóny. V ovocné chuti dominují jahody
a třešně s příjemným zbytkem cukru. Pro horké letní odpoledne bude Vaším nejlepším
společníkem.

MERLOT 						

TOP collection, výběr z hroznů, suché					
podoblast Slovácká, obec Blatnička, trať Vinohrádky

0,75l

380,- Kč
Červené víno

Ve výrazné ovocné vůni černých plodů převládá černá třešeň s lehkým tónem vanilky
a skořice, mohutná chuť s výraznou mineralitou a výraznými taniny.

290,- Kč
Bílé víno

Svěže žlutá barva a vyšší viskozita s dominantním Tramínem určuje směr a styl tohoto
vína. Středně intenzivní kořenitá vůně, připomínající zralé hrušky, žlutá jablka a květy
planých růží s jemným náznakem sladkého koření a bylinek.

NAJDETE NÁS TAKÉ NA:

Víno,které i eme
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www.vinohruska.cz

www.vinokterechutna.cz

