
Katalog Výrobce/Distributor Název vína Ročník Jakostní zařazení Obec Trať

Obsah zbyt. Cukru 

slovně Číslo šarže

 Velikost 

šarže/lahve Senz. charakteristika Oblast

1 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Ryzlink vlašský 2015 výběr z hroznů Perná Purmice suché 2846 3 300          

Nastupující lahvová zralost zavařených rynglí, přezrálých 

cibébujících hroznů přechází v chuti do kandovaných citrusů s Morava/Mikulovská

2 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. Ryzlink vlašský 2016 pozdní sběr Klentnice Bavorsko suché NV220 3 335          

Víno zlatavé barvy s vůní medu, hrozinek a citrusu (grepu). Plná, 

dlouhá a intenzivní chuť ve které jsou cítit opět medové a Morava/Mikulovská

3 VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. Ryzlink vlašský 2015 pozdní sběr Perná Purmice suché 35 5 065          

Víno sytější zlaté barvy s olivovým odleskem. Bohatá vůně 

vyniká tóny broskvové šťávy a mandlí ve smetaně. Chuť je Morava/Mikulovská

4 Vinařství Na Soutoku, Karel Průša Ryzlink vlašský 2016 pozdní sběr Novosedly U Božích muk suché 17/2016 1 335          

Víno se vyznačuje silně minerálním charakterem, plným pevné 

struktury a lahodné vyváženosti. Zajímavý je až extrémní projev Morava/Mikulovská

5 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. Veltlínské zelené 2015 pozdní sběr Mikulov Za cihelnou suché 5261 2 665          

Vůně je medově kořenitá, s jemným tónem citronového 

sorbetu. V chuti suché a široké, s pevnou kyselinou, která je Morava/Mikulovská

6 Vinařství Žarošice - Petr Svoboda Veltlínské zelené 2016 pozdní sběr Žarošice Nové hory suché 3/17 1 225          

Suché svěží víno s aromatikou grepů a citrusů a jemnou pikantní 

chutí. Morava/Slovácká

7 BMVinařství s.r.o. Veltlínské zelené 2016 pozdní sběr Týnec Vinohrady suché 11/16 4 130          

Barva vína je světle žlutá se zelenkavými tóny. Ovocná vůně po 

čerstvém ovoci, s tóny bělomasé broskve, manga, kiwi a letního Morava/Slovácká

8 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. Veltlínské zelené 2015 pozdní sběr Skoronice Slíny suché 5263 1 200          

Vůně je nevtíravá, s tóny kdoulí a mandlí. Chuť je harmonická, s 

tóny zeleného pepře a limetkovou kyselinkou. Dochuť je Morava/Slovácká

9 DAVINUS s.r.o. Veltlínské zelené 2015 kabinetní víno Olbramovice Olbramovická hora suché 6615 12 930        

Elegance a harmonie letních jablek a čerstvě rozkrojeného 

ananasu ve vůni je v chuti skvěle podpořena výraznou Morava/Znojemská

10 Vinné sklepy Zapletal Veltlínské zelené 2016 pozdní sběr Velké Bílovice Nová hora suché 11-16 4 800          

Víno má krásnou vyzrálou zelenožlutou barvu. Vůně je výrazná s 

jemnými ovocnými tony. V chuti je víno plné , harmonické s Morava/Velkopavlovická

11 Vinařství Na Soutoku, Karel Průša Veltlínské zelené 2016 pozdní sběr Lipov Dlouhé pole suché 22/2016 2 665          

Tento „Veltlín“ je lehce pitelné víno s obrovským spektrem 

ovocných vůni a velmi lahodnou chutí, která těží z ideální Morava/Slovácká

12 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Veltlínské zelené 2015 výběr z hroznů Petrovice Kokusové hory polosuché 5017 33 100        

Ve vůni najdete typický projev po pražených mandlích, zeleném 

pepři a jemné vanilce. V ústech oceníte vyvážený poměr Morava/Znojemská

13 VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. Neuburské 2016 výběr z hroznů Perná Kotelná suché 19 2 000          

Víno výrazně zlaté barvy. Bohatá vůně spojuje tóny přezrálého 

ovoce, jako jsou máslové hrušky či ryngle a sušené Morava/Mikulovská

14 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Chardonnay 2015 pozdní sběr Perná Věstoňsko suché 2711 3 950          

Nazrálý buket jižních žlutomasých peckovin doprovází v chuti 

rozinky, zavařené meruňky s lehkým závěrem karamelovaného Morava/Mikulovská

15 BMVinařství s.r.o. Chardonnay 2016 pozdní sběr Tvrdonice Nové vinohrady suché 14/16 4 670          

Víno má jiskrně žluto zelenkavou barvu. Vůně je široká s tóny 

zralého ananasu, vanilky, manga a žlutého melounu. V chuti se Morava/Slovácká

16 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Chardonnay 2016 výběr z hroznů Nosislav Kacířky suché 6369 16 000        

Víno bylo mícháno 8 měsíců na jemných kvasničných kalech. 

Díky tomu si můžete vychutnávat Chardonnay, které maximálně Morava/Velkopavlovická

17 Vinařství Piálek & Jäger s.r.o.

Chardonnay Grand Reserva 

No. 3 2015 pozdní sběr Vrbovec Sv. Urban suché 1516 2 250          

Křišťálově čisté víno se zářivě zelenkavou barvou, velmi bohatá 

viskozita. Vůně je intenzivní, čistá, s výrazným tónem kvalitního Morava/Znojemská

18 Templářské sklepy Čejkovice Chardonnay 2013 pozdní sběr Mikulov / Drnholec Za cihelnou / Sluneční vrch suché 117/13A 5 330          

Barva vína je slámová až zlatavá. Vůně je výrazná, tvořená tóny 

kandovaného ovoce, vanilky a žlutého zahradního ovoce. Chuť Morava/Mikulovská

19 Rodinné vinařství SEDLÁK Chardonnay 2015 pozdní sběr Velké Bílovice Dlouhá hora suché 107/15 6 670          

Víno jiskrné zlatožluté barvy. Vůně je velmi koncentrovaná, s 

projevy přezrálého ovoce, medového melounu a nádechem Morava/Velkopavlovická

20 Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš Oulehla Chardonnay 2015 pozdní sběr Dolní Kounice Karlov suché 1512 3 460          

Víno zlatavé barvy, ve vůni tóny akátového medu a 

meruňkového džemu. V chuti lze rozpoznat ananas, vlašský Morava/Znojemská

21 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. Chardonnay 2016 výběr z hroznů Vracov Klínky suché 6316 10 250        

Víno barvy lipového květu. Ve vůni rozmanité, s tóny zralého 

žlutého ovoce, propolisu a s jemnými náznaky rozinek. V chuti Morava/Slovácká

22 VÍNO Mikulov, spol. s r.o. Rulandské bílé 2015 pozdní sběr Bzenec Hašneky suché 16395 20 250        

Vyšší žluto zlatavá barva, jemně chlebnatá vůně s výraznými 

tóny ovoce, chuť je jemně pikantní se svěžím závěrem. Morava/Slovácká

23 MITOMA Vrbice s.r.o. Rulandské bílé 2016 pozdní sběr Vrbice Skale polosuché 39-16 2 665          

Extraktivní víno zlatavé barvy s intenzivním aroma a znatelnými 

tóny dubového sudu, ve kterém zrálo. V chuti je harmonické, Morava/Velkopavlovická

24 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. Rulandské bílé 2015 výběr z hroznů Vracov Klínky suché 5224 2 665          

Výrazná, velmi bohatá vůně, s tóny přezrálých broskví a 

meruněk. V chuti intenzivní, velmi široké, s dobrou plností. Morava/Slovácká

25 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rulandské šedé 2016 pozdní sběr Nový Přerov Na štrekách suché 2972 40 760        

Vyvážený buket přezrálých hrušek, pečených jablek s hřebíčkem 

a skořicí doplňuje vanilka Crème brûlée se strukturovanými Morava/Mikulovská

26 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rulandské šedé 2015 pozdní sběr Nový Přerov Na štrekách suché 2763 6 040          

Expresivní projev kandovaných citrusů doprovází dropsové 

zahradní ovoce s příjemným závěrem světlých rozinek a Morava/Mikulovská

27 Kamil Prokeš vinařství Rulandské šedé 2016 pozdní sběr Velké Němčice Punty suché L6004 1 335          

Lahodná odrůdově medová vůně s tóny přezrálých mandarinek 

dokonale souzní s chutí sušeného a kandovaného tropického Morava/Velkopavlovická

28 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rulandské šedé 2016 pozdní sběr Vrbovec Lampelberg suché 2976 6 530          

Vyvážená vůně vanilky a vyzrálých hroznů, mandlí a sušeného 

ovoce je harmonicky doplněna o prvky tropických dužnatých Morava/Znojemská

29 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Rulandské šedé 2016 výběr z hroznů Olbramovice Na vyhlídce suché 2977 4 830          

Vůně ovocitého dropsu s lehkou karamelovou skořicovostí 

přechází do pečeného jablečného koláče s jemným citrusem v Morava/Znojemská

30 Vladimír Tetur Rulandské šedé BB barrique 2008 výběr z bobulí Velké Bílovice Zadní hora polosuché 824 1 600          

Barva je sytá zlato - žlutá, ve vůni kouřové tóny, v chuti medové 

tóny a vanilka. Morava/Velkopavlovická

31 SONBERK a.s.

Chardonnay & Pinot gris 

barrique 2015 pozdní sběr Popice Sonberk suché 3315 5 330          

Komplexní a plné víno s burgundským charakterem. Bohatá 

vůně žlutého ovoce, špendlíků a meruněk, podpořená tóny Morava/Mikulovská

32 Vinařství Josef Dufek

Chardonnay & Pinot blanc 

barrique 2015 výběr z hroznů Svatobořice-Mistřín Tabule suché 11915 1 200          

Víno po celou dobu svého vývoje fermentovalo a zrálo ve 

francouzských burgundských sudech s lehkým vypálením, téměř Morava/Slovácká

33 Vinařství Jan Plaček Cuvée Premiéra 2015 pozdní sběr Moravské Bránice / Mělčany Nová hora / Veselá hora suché SGRB 4 000          

Barva vína je svěží, světle zelenkavá se zlatavými odlesky. Vůně 

je příjemná, květinová, v závěru s jemnou vůní čerstvě Morava/Znojemská

34 Trávníček a Kořínek, spol. s r.o. Ryzlink rýnský 2016 VOC Znojmo Hnanice Knížecí Vrch suché 17/16/RR 4 130          

Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky a dobrou viskozitou. 

Vůně je čistá, intenzivní, ovocná s nádechem čerstvých Morava/Znojemská

35 Luděk Vondrák Ryzlink rýnský 2015 kabinetní víno Liběchov Liběchovská suché 15/15 1 050          

Světle zelenkavě žlutá barva se stříbrnými odlesky. Vůně 

bohatá, čistá s nádechem žlutých květů, sušených meruněk, Čechy/Mělnická

36 Ing. Miroslav Volařík Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Perná Pravá klentnická suché 1630 2 000          

Ryzlink z trati Pravá klentnická snoubí ve vůni lipový květ s 

meruňkami. Výraznou vápenitost příjemně doplňuje chuť Morava/Mikulovská

37 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. Ryzlink rýnský 2016 pozdní sběr Hrádek Pustina suché 018/16 6 270          

Vůně vína připomíná sušené meruňky, citrusy s jemnými 

minerálními tóny. Chuť je plná, harmonická s dlouhou dochutí. Morava/Znojemská

38 HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr Bzenec Horní hory suché 15901 28 000        

Zralý Ryzlink výrazné zlatavé barvy, intenzivního květového 

aroma lípy s lehkým dotekem meruněk a s jemným Morava/Slovácká

39 Rodinné vinařství Jedlička, Bořetice a.s. Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr Bořetice Terasy suché 20/15 8 720          

Výrazné plné vyvážené víno žlutozlatý odstín barvy. Jemná 

minerální bohatá vůně s nádechem rozkvetlých růží, sušených Morava/Velkopavlovická

40 Školní statek Středočeského kraje Mělník Ryzlink rýnský 2015 kabinetní víno Liběchov Liběchovská suché C5/15 4 000          

Barva světle žlutozelená, vůně výrazná, svěží, ovocná, 

přecházející do lipového květu a meruňky. V chuti svěží výrazné Čechy/Mělnická

41 Školní statek Středočeského kraje Mělník Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr Liběchov Liběchovská suché N26/15 2 400          

Barva světle žlutá až zlatavá, vůně decentní, svěží, ovocná, 

mírně kořenitá, s náznakem lipového květu, broskve a meruňky. Čechy/Mělnická

42 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr Vracov Klínky suché 5494 2 000          

Víno s komplexní vůní zralých meruněk a limetek. V chuti 

zábavné, s pěknou šířkou, šťavnatou kyselinkou a hladkým Morava/Slovácká

43 Ing. Luděk Botur Ryzlink rýnský 2016 kabinetní víno Petrov Tmice suché 34/2016 1 335          

Aroma po citrusech s převažujícími limetkami, následováno 

lipovým květem. Chuť je plná, harmonická s výraznou Morava/Slovácká

44 VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr Mikulov Za cihelnou suché 26 5 330          

Optimálně vyzrálé hrozny dávají vzniknout vínu s vynikajícím 

potenciálem. Vůně je velmi komplexní a rozmanitá. Ucítíte Morava/Mikulovská

45 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o. Ryzlink rýnský 2015 pozdní sběr Násedlovice Nová hora suché 5177 2 000          

Vůně jsou kořenité a bohaté. Chuť je harmonická a perzistentní. 

Vyzrálé víno s vůní zralých meruněk a bylinek. Víno střední Morava/Slovácká

46 Vinařství LAHOFER, a.s. Ryzlink rýnský 2015 VOC Znojmo Kyjovice Špičák polosuché 3415 13 200        

Harmonické víno jiskrné zelenkavé barvy se zlatavými odlesky s 

jemnou vůní ovoce a lipových květů, která ležením přechází do Morava/Znojemská

47 Ing. Petr Bíza Hibernal 2015 pozdní sběr Čejkovice Novosady suché 268 2 450          

Víno má zelenožlutou barvu. Bohatá vůně kompotovaných 

broskví, květu černého bezu a grepu je snoubena s tóny Morava/Velkopavlovická

48 VÍNO J.STÁVEK Sauvignon 2016 pozdní sběr Horní Bojanovice Stará hora suché 1116 5 200          

Barva vína je zelenkavě slámová. Vůně je zajímavou kompozicí 

pupenů černého rybízu, květů hluchavky, bezu a rynglí. Chuť Morava/Velkopavlovická

49 Ing. Petr Bíza Sauvignon 2016 pozdní sběr Čejkovice Helezný díl suché 284 2 855          

Víno má zlatavou barvu. Bohatá vůně černého rybízu a angreštu 

je snoubena s tóny bělomasých broskví a hluchavek. Chuť je Morava/Velkopavlovická

50 Martin Škrobák Sauvignon 2016 pozdní sběr Čejkovice Helezný díl suché 116 1 000          

Ve vůni tohoto vína se vyskytují typické odrůdové tóny, 

převažuje přezrálý angrešt, rybízový kompot, bílé květy Morava/Velkopavlovická

51 Vinařství Na Soutoku, Karel Průša Sauvignon 2016 pozdní sběr Znojmo Kraví hora suché 12/2016 3 870          

Vynikající poloha vinice propůjčila tomuto vínu čerstvé a 

neuvěřitelně osvěžující aroma černého rybízu a bezového Morava/Znojemská

52 VÍNO Mikulov, spol. s r.o. Sauvignon 2016 pozdní sběr Pavlov Sahara suché 17375 13 350        

Světle žlutá barva, výrazné, ovocné aroma připomínající angrešt 

či rybíz, chuť je vyvážená, šťavnatá, svěží. Morava/Mikulovská

53 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Sauvignon 2016 výběr z hroznů Nechvalín Borový Čtvrtě suché 1657 2 960          

Komplexní vůně exotického ovoce s dominancí citrusů a 

následným nástupem černého bezu. Chuť je doprovázena Morava/Slovácká

54 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. Tramín červený 2016 pozdní sběr Nový Přerov Langewarte polosuché NV230 9 750          

Květinová vůně čajové růže a liči. V chuti plné, extraktivní s 

jemnou kyselinkou. Morava/Mikulovská

55 B\V vinařství a.s. Tramín červený 2015 výběr z hroznů Mutěnice Úlehle polosuché 1525 5 665          

Víno žluté barvy. Ve vůni lesních fialek vystupují zralé banány a 

červená růže. Chuť je kořenitá, na konci doplněna zralým Morava/Slovácká

56 MORAVÍNO s.r.o. Pálava 2016 výběr z hroznů Valtice Kačisdorfské pole polosuché 713 18 880        

Zlato žlutá barva. Vůně květin s tóny čajové růže. Chuť 

harmonická, jemně nasládlá, s projevem medu a koření. Morava/Mikulovská

57 Libor Pavka Muškát moravský 2016 kabinetní víno Čejkovice Odměry suché 0916 1 200          

Víno světle žluté barvy s velmi ovocným charakterem. Vůně 

intenzivní s tóny citrusových plodů, především pak mandarinek Morava/Velkopavlovická

58 VINAŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV a.s. Ryzlink rýnský 2015 výběr z hroznů Dobré Pole Staré polosuché 25 3 450          

Citrónová barva a dobrá viskozita dávají tušit vysokou vyzrálost 

hroznů. Vůně je výrazně meruňková a kořenitá s jemně Morava/Mikulovská

59 ZD Němčičky Rulandské bílé 2015 pozdní sběr Němčičky Odměry polosladké 19-15 5 330          

Toto víno po dobu dvou měsíců zrálo (při cíleným mícháním) na 

jemných kvasničních kalech .Ve vůni převládají sušené Morava/Velkopavlovická

60 BMVinařství s.r.o. Rulandské šedé 2015 výběr z hroznů Týnec Vinohrady polosladké 17/15 1 265          

Víno je decentní lehce žluté barvy. Intenzivní vůně 

kandovaného ovoce v karamelu je podpořená o kouřové tóny Morava/Slovácká



61 MEGA Production a.s. Ryzlink rýnský 2012 pozdní sběr Strachotín Šusfeldy polosladké 5/12 3 066          

Víno zlatavé barvy s vůní angreštu, meruňky a lipového květu s 

petrolejovými tóny typickými pro ty nejlepší ryzlinky. Při prvním Morava/Mikulovská

62 CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s. Rulandské šedé 2015 výběr z hroznů Dolní Dunajovice Kraví hora polosladké 999/15 6 670          

Vůně vína je bohatá, medová, připomínající rozinky, tropické 

ovoce a zejména liči a žlutý meloun, s jemnými tóny grepu. Morava/Mikulovská

63 MEGA Production a.s. Ryzlink rýnský 2013 pozdní sběr Strachotín Šusfeldy polosladké 2/13 3 265          

Víno zlatavé barvy s vůní angreštu, meruňky a lipového květu s 

petrolejovými tóny typickými pro ty nejlepší ryzlinky. Při prvním Morava/Mikulovská

64 VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o. Hibernal 2016 výběr z hroznů Přítluky U křížku polosladké 20/2016 1 240          

Víno zlatavé barvy, s mohutnou vůní květů černého bezu, 

šťavnatou chuť doplňuje příjemně nasládlý závěr. Morava/Velkopavlovická

65 Vinné sklepy Skalák Sauvignon 2016 výběr z hroznů Nechvalín Borový Čtvrtě polosladké 1316/SGB 2 665          

Víno má nazlátlou barvu se zelenkavými odlesky. 

Charakteristické aroma kompotovaného angreštu doplňují Morava/Slovácká

66 Ing. Jiří Kopeček Pálava 2015 výběr z bobulí Popice Panenský kopec polosladké 1115 2 350          

Žlutě zlatá barva s vysokou viskozitou. Vůně čajové růže a 

jemně kořenitého medu. Nasládlá, ale harmonická chuť Morava/Mikulovská

67 Vinařství Garčic Pálava 2016 výběr z hroznů Pavlov Stará hora polosladké 119 1 600          

Víno je zlatavě žluté barvy. Vůně je výrazná s typickými 

tramínovými tóny. V chuti převládá charakter rozinek, sušeného Morava/Mikulovská

68 VINICE - HNÁNICE s.r.o. Pálava 2016 výběr z hroznů Vrbovec Šác polosladké 102/16 9 335          

Toto víno zlaté barvy ve vůni zaujme tóny čajové růže, rmenu a 

koření, které přechází i do chuti, kde je doplněno šťavnatou Morava/Znojemská

69 Rodinné vinařství Břeclav s.r.o. Lemberger 2016 pozdní sběr Vrbice Stráně polosuché 34/2016 7 065          

Toto víno vzniklo technologií lisování celých hroznů, aby došlo k 

minimálnímu uvolnění barviv, obsažených ve slupce bobulí. Morava/Velkopavlovická

70 VÍNO J.STÁVEK Rosé Bočky 2016 VOC Modré hory Němčičky Bočky suché 616 4 680          

Atraktivní pivoňková barva s lososovými odstíny na okraji 

evokuje mladost vína a dokazuje stoprocentní zdraví hroznů Morava/Velkopavlovická

71 HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. Zweigeltrebe barrique 2015 pozdní sběr Velké Pavlovice Trkmanska suché 15928 8 000          

Vyšší rubínová barva, elegantní ovocná vůně připomínající 

přezrálé višně doplněná decentními tóny hořké čokolády, kouře Morava/Velkopavlovická

72 Sing Wine s.r.o. Zweigeltrebe 2016 jakostní víno odrůdové Velké Bílovice Přední hora / Nová hora suché 18-16 3 425          

Víno se tmavou rubínovou barvou. Vůně připomínající třešně a 

švestky. V chuti velmi harmonické, ovocné s jemnou tříslovinou Morava/Velkopavlovická

73 Vinařství Josef Dufek Zweigeltrebe 2015 výběr z hroznů Svatobořice-Mistřín Tabule suché 10515 2 000          

Víno je granátové barvy, s vůní do červeného ovoce s 

nádechem vanilky, v chuti pak do alkoholizovaných višní s Morava/Slovácká

74 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. André 2013 kabinetní víno Rakvice Trkmansko suché 2269 7 320          

Buket transformovaného lesního ovoce doprovázený 

elagotaninovými tóny francouzského dubu doplňují v chuti Morava/Velkopavlovická

75 VÍNO J.STÁVEK Frankovka 2015 VOC Modré hory Němčičky Kolberk suché 1315 6 050          

Intenzivní rubínová barva dokazuje výběrovou vyzrálost hroznů. 

Vůně vína je jemná, nese aroma peckového ovoce – třešní, višní Morava/Velkopavlovická

76 Vinařství Vajbar Bronislav Frankovka 2015 pozdní sběr Přítluky U studánky suché 10415 4 110          

Barva je temně višňová. Ve vůni se postupně otevírají tóny višní 

v čokoládě, černých třešní a modrých moruší, za nimi Morava/Velkopavlovická

77 Leoš Horák Frankovka 2015 VOC Modré hory Velké Pavlovice Nadzahrady suché 12/15 2 870          

Tmavší rubínová barva, vůně čistě ovocná, dominuje čerstvá 

višeň i lehké dřevo, Chuť je plnější, oblá a příjemnou tříslovinou Morava/Velkopavlovická

78 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Frankovka 2015 kabinetní víno Dyje Babičák suché 2700 4 590          

Vůni čerstvého a transformovaného peckového ovoce s 

hebkými tóny štěpů švestkového dřeva v chuti doplňují Morava/Znojemská

79 Vitis spol. s r.o. Frankovka barrique 2015 výběr z hroznů Strážnice Horní hory suché 20/15 1 335          

Tmavá granátová barva a vyšší viskozita, vůně je plná drobného 

lesního ovoce a povidel. Chuť plná a dlouhotrvající se stopami Morava/Slovácká

80 Vinařství Cibulka/Portz insel s r.o. Grand Bouffé - Merlot 2015 výběr z hroznů Hlohovec Stará hora suché 18/15 935              

Tmavě červená barva. Vůně ostružin, višní, borůvek, doplněná 

vůni vanilky a pražené kávy Velmi dlouhá sametová dochuť, Morava/Mikulovská

81 Vinařství Trpělka a Oulehla - Ing. Luboš Oulehla Merlot barrique 2015 výběr z hroznů Dolní Kounice Šibeniční hora suché 1546 2 000          

Víno intenzivní granátové barvy s vůní sušeného lesního ovoce 

a planých višní. Dále nastupuje karamel, čokoláda a podtóny Morava/Znojemská

82 Tomáš Veverka Merlot 2015 pozdní sběr Čejkovice Helezný díl suché 1315 1 200          

Rubínově červené víno, v aroma se snoubí drobné lesní ovoce, 

především borůvky a jeřabiny. V chuti dominují tóny hořké Morava/Velkopavlovická

83 Štěpán Maňák Merlot 2015 výběr z hroznů Žádovice Fěruňk suché 1543 2 590          

Černofialová barva s cihlovými odlesky, vysoká viskozita ve 

skleničce. Vůně je čistá intenzivnější, s nádechem ostružin, Morava/Slovácká

84 Vinařství Josef Dufek Rulandské modré barrique 2013 výběr z hroznů Svatobořice-Mistřín Tabule suché 8413 1 440          

Víno má tmavě cihlovou až rubínovou barvu s vůní lesního 

ovoce s dominancí ostružin. V chuti je plné, s tóny sušených Morava/Slovácká

85 RAJHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ s.r.o. Rulandské modré 2015 výběr z hroznů Dolní Kounice / Pravlov Šibeniční hora / V dlouhých suché 222/15 8 000          

Víno světle granátové barvy s vůní třešní a višní, je podtržena 

kouřovými tóny, které ovlivňují plnou strukturovanou chuť se Morava/Znojemská

86 HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. Rulandské modré 2015 pozdní sběr Velké Pavlovice Trkmanska suché 15934 17 060        

Víno má typicky méně intenzivní červenou barvu s cihlovými 

okraji. Vůně vína je výrazná připomínající drobné ovoce, Morava/Velkopavlovická

87 Vinařství Josef Dufek Rulandské modré 2015 výběr z hroznů Svatobořice-Mistřín Tabule suché 10115 4 800          

Víno po celou dobu svého vývoje fermentovalo a zrálo ve 

francouzských sudech s lehkým vypálením, téměř bez použití Morava/Slovácká

88 HABÁNSKÉ SKLEPY, spol. s r.o. Cabernet Sauvignon 2013 pozdní sběr Čejkovice Stará hora suché 15425 22 100        

Tmavě rubínová barva s černofialovými odlesky, vyzrálá vůně 

připomínající černorybízový džem a ostružiny, chuť je bohatá, Morava/Velkopavlovická

89 Vinum Moravicum a.s. Cabernet Sauvignon 2013 pozdní sběr Mikulov Turold suché 19/13 1 700          

Barva vína je rudá s cihlovým až pomerančovým nádechem. 

Vůně vína je po 36 měsících ležení v dubovém sudu hutná, plná Morava/Mikulovská

90 VINSELEKT MICHLOVSKÝ a.s. Cabernet Sauvignon 2013 pozdní sběr Perná Věstoňsko suché 2284 2 855          

Nazrálý buket ostružinovo – brusinkové marmelády s pečeným 

černorybízovým koláčem a borůvkovou zavařeninou doplňují Morava/Mikulovská

91 Štěpán Maňák Cabernet Sauvignon 2015 výběr z hroznů Novosedly Slunečná suché 1534 3 500          

V Cabernetu dominuje na vůni marmeláda z černého rybízu, 

doplněná tóny kouře z dubového dřeva. Chuť připomíná sušené Morava/Mikulovská

92 Štěpán Maňák Alibernet 2015 pozdní sběr Novosedly Slunečná suché 1523 2 550          

Alibernet vyniká svojí výrazně tmavou barvou, vůně je 

exklusivní, koncentrovaná s tóny černorybízové marmelády. Morava/Mikulovská

93 Ing. František Zapletal Cuvée Bellegrado 2015 jakostní víno známkové Velke Bilovice suché 1546 2 665          

Víno temně rudé barvy s fialovými odlesky, s vůní kandovaných 

švestek a pražené kávy, v chuti kořenité s tóny perníku a hořké Morava/Velkopavlovická

94 BOHEMIA SEKT, s.r.o. Louis Girardot 2011 jakostní šumivé víno s.o. brut 2047A 1 700          

Louis Girardot brut má nádherně jiskrnou, zlatavou barvu s 

platinovými odlesky a velmi jemné, dlouhotrvající perlení. Vůně Morava/bez podoblasti

95 CHATEAU BZENEC, spol. s r.o. Chateau Bzenec 2013 jakostní šumivé víno s.o. brut 14018D 1 880          

Chateau Bzenec brut má jiskrnou, zlatavě žlutou barvu a jemné, 

bohaté perlení. Aroma sektu je velmi intenzivní, s typickými Morava/bez podoblasti

96 Vinařství rodiny Špalkovy s.r.o. Tramín červený 2015 výběr z bobulí Nový Šaldorf - Sedlešovice Kraví hora sladké 1815 1 000          

Barva světle žlutozelená. Výrazná květinová vůně se sladkým až 

medovým podtónem. Chuť výrazně kořenitá, odrůdově typická, Morava/Znojemská

97 NOVÉ VINAŘSTVÍ, a.s. Tramín červený 2015 výběr z cibéb Nový Přerov Langewarte sladké NV174 1 352          

Barva vína je jiskrná, zlatavě žlutá. Vůně čajové růže, medu a 

rozinek. V chuti svádí k dlouhému převalování. Příjemná Morava/Mikulovská

98 Vican rodinné vinařství Ryzlink vlašský 2015 výběr z cibéb Mikulov Pod Mušlovem sladké 2415 335              

Unikátní víno vyrobeno z hroznů napadených ušlechtilou plísní 

Botrytis cinerea. Ve vůni vynikají tóny lipového květu a medu, v Morava/Mikulovská

99 ZNOVÍN ZNOJMO, a.s. Ryzlink rýnský 2015 ledové víno Stošíkovice na Louce U tří dubů sladké 5110 1 500          

Nechte se unést koncentrovanou krásou výjimečného ledového 

vína z vyhlášeného ročníku 2015 a oceňte jeho výborné Morava/Znojemská

100 SONBERK a.s. Pálava 2016 slámové víno Popice Sonberk sladké 2216 5 000          

Slámově žlutá barva se zlatavými odlesky , ve vůni překvapivá 

svěžest s tóny sušeného ovoce a orientálního koření. V Morava/Mikulovská


