Vánoční nabídka vín
Kazety:

Baron Philippe de Rothschild AOC Bordeaux
Kolekce 2 výborných francouzských vín z Bordeaux. Krásně vyvážená vína kupážovaná z tradičních lokálních odrůd.
Toto vinařství je velmi známé a ve světě populární. Vína jsou balena v luxusní
dřevěné bedýnce na podestýlce z dřevité vlny, jak je typické v této oblasti.
Bordeaux Blanc 2011
Cuvée z odrůd Sauvignon blanc, Sémillon a Muscadelle
Bordeaux Rouge 2011
Cuvée z odrůd Merlot, Cabernet sauvignon a Cabernet franc
Cena: 460,-Kč

Maybach – Riesling QBA 2011
Kolekce dvou krásných německých Rieslingů z oblasti Pfalz a Rheinhessen, z vinařství Peter Mertes.
Do kolekce byly vybrány dva typičtí zástupci v provedení suchém (Rheinhesen) a polosuchém (Pfalz).
Vína jsou dodávána v dárkové papírové krabičce s průhledy na etikety.
Cena: 350,-Kč

Kolekce „Junior“, vinařství Kořínek, Hnánice u Znojma
Kolekce dvou skvělých mladých vín ze sklepa pana Kořínka. Vína jsou balena v dárkové papírové krabici s průhledy na
etiketu.
Müller Thurgau jr.2012
Nádherně vyvedené víno v polosladkém provedení s jemnou muškátovou vůní, ovocným
projevem s minerálními podtóny typickými právě pro Znojemskou oblast
Alkohol 11%, Zbytkový cukr: 26,4g, Kyseliny 7.1g
Zweigeltrebe rosé jr.2012
Bezvadné růžové víno malinové barvy s výraznou ovocitou vůní a chutí malin, jahod a lesního
ovoce. Víno je neuvěřitelně šťavnaté i přes vyšší zbytkový cukr.
Alkohol 9,5%, Zbytkový cukr 46,5g, Kyseliny 7,9g
Cena: 365,-Kč

Mladý a Mladá 2012, Lahofer, Dobšice u Znojma
Již tradiční mladé víno z Dobšického vinařství, které každoročně osloví mnoho milovníků vín.
Proto nesmí chybět ani v letošní nabídce.
Mladý 2012, polosuché
Voňavé víno z odrůdy Muškát moravský s malým přídavkem Müller Thurgau. Ve vůni
najdeme svěží ovocné tóny s dotykem muškátového květu. V chuti je příjemná svěží kyselinka
skvěle vyvážená s cukrem a dochutí broskvového kompotu.
Alkohol 11,5%, Zbytkový cukr 13,8g, Kyseliny 6,5g.
Mladá 2012, polosladké
Růžové víno z odrůdy Svatovavřinecké vyrobené jako klaret, tzn., že hrozny nebyly lisovány,
ale po semletí vytékala šťáva z hroznů pouze vlastní vahou. Tím zůstalo ve víně pouze to
nejlepší a výsledná barva je velmi světlá. Tímto způsobem se vyrábí vína pro nejlepší šampaňské. Ve vůni můžete cítit
rozkvetlý třešňový sad, červené ovoce a růžičku. Hezky srovnané cukry a kyselinky odhalí v chuti příjemnou a
šťavnatou ovocitost s krásnou dochutí.
Vína jsou balena v dárkové papírové krabičce s průhledy na etiketu.
Alkohol 10,5%, Zbytkový cukr 28,8g, Kyseliny 7g.
Cena: 260,-Kč

Vánoční pozdrav z Bílovic
Dárková kazeta pro milovníky sladších a aromatičtějších vín. Vína pochází z vinařství Milan Bauman z Velkých Bílovic
a byla tento rok hodnocena jako prodejně nejúspěšnější.
Tramín DS 2011, pozdní sběr
Vlajkovou lodí vinařství Bauman jsou Tramíny. Velkobílovická oblast je velmi vhodná pro pěstování této odrůdy.
Vznikají zde jedinečná a nezaměnitelná vína a pro Tramíny to platí zvlášť. Jedná se o Tramín, u kterého byly jeho
typické odrůdové rysy umocněny školením na zánovním dubovém sudu - ne barikovém! Proto ve vůni i chuti najdete
typické tramínové tóny doplněné o škálu voňavého koření - hřebíček, skořice, badyán a další.
Toto školení tak vytváří z tohoto vína neuvěřitelnou záležitost, která vám po prvním doušku rozprostře po ústech
bohatou škálu velice příjemných chutí s dlouhou perzistencí. V kombinaci s vyšším zbytkovým cukrem a šťavnatou
kyselinkou vytváří skvělý chuťový zážitek který by jste si neměli nechat ujít.
Viniční trať: Zadní hora, Alkohol: 11%, Zbytkový cukr: 32g, Kyseliny: 5,3g, Obsah:0,75L, Cukry v moštu: 23o NM
Modrý Portugal Barique 2010, kabinet, polosuché
Modrý portugal je velice příjemná odrůda, která má již po staletí pevné místo v našich vinicích. Z jeho hroznů vzniká
velmi příjemné jednoduché víno s nízkou tříslovinou a dobrou pitelností.

Milan Bauman povýšil toto víno krátkým školením na barikovém sudu. Příjemná ovocitá vůně s tóny marmelády a
vanilky je zdůrazněná v chuti příjemnou kyselinkou a vyšším zbytkovým cukrem. Vzniklo tak absolutně zvláštní a
neobvyklé víno, které překvapí nejednoho znalce vín.
Vína jsou balena v dárkové papírové krabičce s průhledy na etiketu.
Viniční trať: Vinohrádky, Alk: 12%, Zb.cukr: 15g, Kyseliny: 5,8g, Obsah:0,75L, Cukry v moštu: 19,5o NM
Cena: 330,-Kč

Jednotlivé lahve:
„ MONTIGOLI“ Amarone della Valpolicella Classico DOC 2009
Jedno z největších a nejznámějších světových vín pocházející z Italského Veneta. Cuvée ze tří místních odrůd:
Corvina, Rodinella a Molinara. Hrozny se před fermentací suší a po zahuštění cukru v hroznech se zpracovává. Víno
se prokváší do sucha, proto má vyšší obsah alkoholu. Víno musí zrát tři roky v dřevěném sudu a pak 6 měsíců v láhvi,
než se začne prodávat. Doporučená konzumace je po šesti letech. Doporučená archivace u těchto vín je 7-30 let.
Nádherný dárek pro skutečné znalce vín, zejména pokud má doma vinotéku a má šanci víno dobře uložit.
Alkohol: 15,5 %
Cena: 500,-Kč

Vlašský Ryzlink „Teroir“ pozdní sběr 2010 Vinařství Volařík, Mikulov
Když se řekne vlašák, tak z Mikulova, když z Mikulova, tak od Volaříka. Volařík je skutečně synonymum pro
jedny z nejlepších vlašáků z naší republiky. A ne jenom vlašáky. Vinařství Volařík získalo titul Král vín České
republiky za rok 2011.
Tento vlašák je skutečná perla, která se honosí Zlatou medailí Krále vín ČR 2011! Skladem posledních 5
lahví!!
Obec: Perná, trať: Kotelná. Polosladké, alkohol 11%
Víno představuje jedinečný charakter této tratě, poctivý a šetrný přístup v každém kroku s minimálním
zatížením cizích látek. Víno má zlatou barvu. Ve vůni se mísí čerstvě sušené seno s tóny exotického ovoce a
minerálu. Chuť velmi komplexní, extraktivní, s překrásnou mineralitou a slaností v dochuti. Toto víno ocení
všichni milovníci vín.
Cena: 295,-Kč

„MONTANA“ Sauvignon blanc 2010 Marlborough, Nový Zéland
Říká se, že nejlepší sauvignony se vyrábí na Novém Zélandu, konkrétně v Marlborough. Vinařsví na Zélandu
je poměrně velmi mladé, ale progresivní a velmi zajímavé. Ve světě jsou tato vína velmi vysoko ceněna, ale
bohužel v naší republice ho znají pouze znalci a fandové do vína. Nyní máte možnost ochutnat skvělý
typický Sauvignon z Novozélandské produkce za vynikající peníze.
Ve vůni jsou cítít bobule černého rybízu rozpáleného sluncem a za ním nastupuje aroma angreštu a bílé
broskve. V prvním doušku ucítíte na jazyku minerálnost, po které nastupuje příjemná kyselinka s
vyváženým cukrem za doprovodu chutí výše zmiňovaného ovoce. Víno je kulaté a vyrovnané.

Cena: 230,-Kč

„Joslik“ Veltlínské zelené, Výběr z bobulí 2007, obsah 0,7l
Vinařství Marek Jakubec, Modra-Dubová. Slovensko
Veltlínské zelené ve kvalitě výběr z bobulí není zrovna běžnou záležitostí a tohle víno je přímo
excelentní. Ač je to již ročník 2007, přesto není unavené a má krásné kyselinky a šťavnatost.
Vynikající kondici vína zajišťuje vyšší alkohol a cukry ve spolupráci s kyselinkami a typickou
místní minerálností.
Při zakroužení vínem ve skleničce je na první pohled patrná vysoká viskozita daná alkoholem
a vysokým extraktem. Barva je slámově žlutá se zelenými odlesky, a ač je nefiltrované, má i
hezkou jiskru.
Ve vůni je cítit svěžest rozkvetlé louky, kandovaného ovoce a marmelády. V chuti pak
dominuje místně typická mandlová chuť, sušené meruňky a květy s velmi dlouhou nasládlou
dochutí. Persistence je obzvlášť dlouhá a příjemná.
Oblast: Malokarpatská
Obec: Dubová pri Modre
Trať: Oktál
Alkohol: 13%
Cukr v moštu: 27g
Cena: 280,-Kč

„GARLING BRANDY 3* “ Ungheni-Vin, Moldávie
Vysoce kvalitní brandy - dříve označované jako koňak, vyrobené destilací vína z nejlepších moldavských
odrůd révy. Brandy zrálo tři roky v dubovém sudu, ze kterého získalo krásnou jantarovou barvu a ušlechtilý
nádech vanilky. Destilát je velmi jemný s příjemnou dlouhou dochutí kvalitního vinného destilátu a typických
tříslovin z dubového sudu. Pro svou kvalitu je vyhledáván znalci a milovníky koňaků.
Označení "koňak" se nesmí používat, protože je vyhrazeno pouze pro destiláty vyrobené v oblasti Cognac ve
Francii. Dříve se toto brandy nabízelo pod označením Koňak "Bílý čáp"
Brandy je baleno v luxusním dárkovém skle.
Obsah 0,5 l, Alkohol 36%
Cena: 180,-Kč

Za příplatek 80,-Kč je možno zaměnit papírovou krabičku na dvě lahve za bedýnku ze dřeva (viz. Víno z Bordeaux)
Další vína lze nalézt na stránkách www.vinopodskalak.cz

