Katalog vín - mVíno v. o. s.
Bílé víno
Cuvée, Jakostní šumivé víno - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5115, 0.750 l

248,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 706
Tento sladší exkluzivní sekt je vyroben z vybraných odrůdových vín Rulandské bílé a Ryzlink vlašský. Pikantní kyselinka a vynikající
aroma těchto vín dává vzniknout tzv. „velkým sektům“. Je určen jak pro slavnostní příležitosti, tak i jako příjemný společník pro
běžné chvíle pohody. Vyrobeno kvašením v lahvi podle tradiční metody.

Cuvée, Jakostní šumivé víno - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7407, 0.750 l

248,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 11.0 %, katalogové číslo 720
Tento sušší exkluzivní sekt je vyroben z vybraných odrůdových vín Rulandské bílé a Ryzlink vlašský. Pikantní kyselinka, která je pro
tuto oblast typická a vynikající aroma těchto vín dává vzniknout tzv. „velkým sektům“. Je určen jak pro slavnostní příležitosti, tak i
jako příjemný společník pro běžné chvíle pohody. Vyrobeno kvašením v lahvi podle tradiční metody.

Aurelius, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2009, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 875
Toto víno má příjemně ovocný charakter. Ve vůni se mísí lesní maliny s jahodami, přičemž v chuti jsou znatelné plody lesního ovoce
s kořenitou dochutí. Doporučujeme: grilovaná kotleta.

Aurelius, Pozdní sběr - 2021, Moravčíkova vína, š. 2107, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.0 %, katalogové číslo 914
Toto víno má příjemně ovocný charakter. Ve vůni se mísí lesní maliny s jahodami, přičemž v chuti jsou znatelné plody lesního ovoce
s kořenitou dochutí zakončené kyselinkou. Doporučujeme: grilovaná kotleta. Ocenění: Stříbrná medaile Víno Bojnice 2022, Stříbrná
medaile Vinum Gradecense 2022, TOP 77 vín v ČR 2022

Děvín, Výběr z hroznů - 2021, Moravčíkova vína, š. 2115, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 909
Ve vůni je nádech vanilky, medu zakončené ovocným kořením. V chuti je víno plné s charakteristickým tramínovým kořením,
medovou plností doplněné tropickým ovocem. Doporučujeme: dezertní sýry Ocenění: Stříbrná medaile Víno Bojnice 2022, Zlatá medaile
Vinum Gradecense 2022

Hibernal, Pozdní sběr - 2020, Znovín Znojmo a.s., š. 347, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 899
Poznejte představitele mladé a zároveň již velmi populární odrůdy Hibernal. Víno z ročníku 2020 se hned v úvodu představí
mohutnou vůní po citrusových plodech, černém rybízu a opojném šeříku. V ústech pohladí svůdnou nasládlostí zbytkového cukru
vyváženou příjemnou kyselinou. K dalším douškům Vás bude vybízet čistota, délka a bohatost chuťového projevu protknutého líbivou
příchutí po křupavém angreštu, voňavém ananasu a vyzrálém pomelu. Toto atraktivní polosuché víno můžete vychutnávat ke kuřecímu
masu, rybám i jemným sýrům. Je krásné již jako mladé, má však i dobré předpoklady příjemně nazrávat. Ocenění: Stříbrná medaile
na „FESTWINE 2021“, Brno
Stříbrná medaile - zařazeno do „SALON VÍN ČR“ pro rok 2022

Chardonnay, Pozdní sběr - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8315, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 730
Ochutnejte atraktivní víno světové odrůdy Chardonnay, které vzešlo z naší vinice vysázené na výhřevných stráních situovaných jižně
od Hustopečí. Po přivonění zaujme bohatou vůní po mandarinkách, vanilce a lučních květinách. V ústech potěší svou svěžestí,
ušlechtilostí, délkou chuťového projevu a příjemnou ovocnou příchutí po letních jablkách či hruškách. Oceníte i jemnou minerálnost v
závěru chuťového projevu. Můžete podávat například k vepřovému masu nebo sýrové míse. Víno má velmi dobré předpoklady k
archivaci.
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Irsai Oliver, Jakostní víno - 2020, Znovín Znojmo a.s., š. 344, 0.750 l

138,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 897
Milovníci svěžích aromatických vín jistě s potěšením přivítají tento Irsai Oliver z ročníku 2020. Svůdná květinovo-ovocná vůně s tóny
po ananasu, banánech a opojných liliích jistě navnadí vaše chuťové pohárky na příjemný zážitek. Oceníte dokonalou harmonii i
čistotu chuti rovněž provoněnou tropickým ovocem a květinami. Sametově hladký projev i jemná nasládlost svádí se k vínu stále a
stále vracet. Můžete vychutnávat například ke kuřecím specialitám a ovocným dezertům. Víno lze krátkodobě archivovat.

Johanniter, Pozdní sběr - 2021, Znovín Znojmo a.s., š. 1335, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 922
Ochutnejte novinku našeho sortimentu, kterou je panenské víno odrůdy Johanniter. Vůči chorobám i mrazům více odolná odrůda byla
vyšlechtěna v Německu v roce 1968 a ve svém rodokmenu má vedle dalších odrůd i Ryzlink rýnský a Rulandské šedé. Po přivonění
objevíte tóny po lučním kvítí, sušených meruňkách i pražených mandlích. Chuť je příjemně nasládlá se svěží kyselinou, ovocná s tóny
zelených letních jablek a křupavých broskví. Vychutnejte si toto atraktivní víno k rybím specialitám nebo různým salátům. Má dobrý
potenciál nazrávat.
panenské víno. Ocenění: Zlatá medaile na „OENOFORUM 2022", Česká republika
Stříbrná medaile na „PIWI INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2022“, Německo

Kerner, Pozdní sběr - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8356, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 844
Milovníky svěžích a bohatých vín ryzlinkového typu jistě potěší tento Kerner z našich vinic na Weinperkách. Ve vůni můžete objevit
tóny po zeleném angreštu, bezovém listu a rozkvetlé louce. V ústech je limetkově svěží, s atraktivními ovocnými projevy a dlouhou
jemně minerální dochutí. Můžete podávat například k vepřovému masu nebo kvalitním sýrům. Vino má výborné předpoklady k
archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na "NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR - SALON VÍN" pro rok 2020

Müller Thurgau, Jakostní perlivé víno - 2021, Moravčíkova vína, š. 2108, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 906
Toto víno je vyrobeno z hroznů odrůdy Müller Thurgau, které dosáhlo cukernatosti 19,5. Ve vůni je lehké broskvové aroma s
citrusovými tóny. Po ochutnání zpětný vjem navrací do úst chuť citrusových plodů, broskve a ananasu zakončené příjemnou
kyselinkou. Doporučujeme: pečená ryba.

Muškát moravský, Jakostní víno - 2021, Znovín Znojmo a.s., š. 1312, 0.750 l

138,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 920
Můžete se těšit na atraktivní, dravé a svěží víno z jedinečného ročníku 2021. Hrozny z našich vinic na Hustopečsku daly vzniknout
vínu s vůní po citrusových plodech, černém rybízu i narcisech. V ústech potěší příjemnou nasládlostí vyváženou jarně vzletnou
kyselinou. To vše umocňuje dokonalá čistota a líbivý ovocný projev. Můžete podávat například k sýru, těstovinám i bílému masu.
Víno si podrží svůj charakter a krásu i několik let. Ocenění: Bronzová medaile na „MUSCAT DU MONDE 2022“, Francie

Muškát moravský, Pozdní sběr - 2022, Moravčíkova vína, š. 2212, 0.750 l

148,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 924
Víno je charakteristické svou typickou vůní muškátového hroznu. Chuť muškátové bobule je podtržená medem a zakončená příjemnou
kyselinkou. Doporučujeme: banány v čokoládě.

Pálava, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2022, 0.750 l
Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.0 %, katalogové číslo 857
Vůně je vanilková s nádechem zralé mandarinky. V chuti dominuje grep s pomerančem zakončené tropickým ovocem se svěží
kyselinou. Doporučujeme: kořenitá úprava bílých mas.
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188,-

Pálava, Výběr z hroznů - 2013, Znovín Znojmo a.s., š. 3204, 0.750 l

548,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 440
Výjimečné víno z viniční tratě Šobes. Dostupné pouze v našem obchodě. Výsadby odrůdy Pálava na Šobesu se datují do roku 1975
a v současné době čítají pouze několik stovek keřů. Toto víno potěší romantickou a ušlechtilou vůní po divokých kosatcích nebo
šeříku. V ústech oceníte velmi atraktivní chuťový projev připomínající vyzrálou broskev, vanilku nebo rozinky. K tomuto vínu se díky
jeho dokonalé harmonii, svůdnosti a délce chuťového projevu budete ještě rádi vracet. Pálava ze Šobesu má velmi dobré
předpoklady k archivaci.

Pálava, Výběr z hroznů - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9313, 0.500 l

168,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 828
Tato Pálava bude jistě pohlazením pro každého milovníka aromatických polosladkých vín. Po přivonění objevíte vůně po lilii, kosatci
nebo šeříku. V ústech je svůdně nasládlá a zároveň svěží a vzletná. Velmi příjemná je příchuť po banánech, broskvích, medu a
vanilce. Ve vůni i chuti zaznamenáte jemnou kořenitost připomínající perník. Můžete podávat například ke kuřecímu masu, jemným
sýrům nebo ovocným dezertům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na „LEDNICKÉ VINNÉ TRHY
2020
Stříbrná medaile na soutěži „KRÁL VÍN ČR 2020

Pálava, Výběr z hroznů - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9347, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 846
Nechte pohladit své smysly atraktivní Pálavou ze samotného jihu znojemského regionu a oceňte bohatou vůni po vyzrálých broskvích,
banánech a opojných liliích. V ústech potěší svůdnou nasládlostí, příjemnou kořenitostí a líbivou příchutí po voňavém ananasu, svěžích
nektarinkách a vyzrálé hrušce. Můžete vychutnávat například ke kuřecímu masu nebo asijské kuchyni. Víno má velmi dobré
předpoklady k archivaci. Ocenění: Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020 - znojemská podoblast“
Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2020“

Pálava, Výběr z hroznů - 2020, Moravčíkova vína, š. 2039, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 858
Vůně je kořenitá s vanilkovými tóny, která se prolíná do chuti s ovocným a hřebíčkovým kořením zakončené jemnou kyselinou.
Doporučujeme: pikantní ryba

Pálava, Výběr z hroznů - 2021, Moravčíkova vína, š. 2132, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 903
Tato Pálava je plná, charakteristická Vůní vanilky a tropického ovoce. V chuti se prolíná vanilka s ovocem s jemným nádechem
broskve plným tělem zakončené kořením. Doporučujeme: kančí se šípkovou omáčkou.

Pálava, Výběr z hroznů - 2021, Moravčíkova vína, š. 2117, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 904
Vůně je kořenitá s vanilkovými tóny, která se prolíná do chuti s ovocným a hřebíčkovým kořením zakončené jemnou kyselinou.
Doporučujeme: pikantní ryba Ocenění: Zlatá medaile FESTWINE 2022, Stříbrná medaile Víno Bojnice 2022

Pálava, Výběr z hroznů - 2021, Moravčíkova vína, š. 2142, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 907
Toto víno vás okouzlí již při prvním přivonění svou nasládlou medovo-mateřídouškovou vůní. Chuť je plná, kořenitá, mateřídouška a
sušené bylinky zakončena medovými tóny zralých hroznů. Doporučujeme: medovník

Pálava, Výběr z bobulí - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8378, 0.500 l

198,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 896
Bohatá Pálava z jihu znojemského vinařského regionu po přivonění zaujme atraktivní vůní po vyzrálých broskvích, rozinkách i opojné
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lilii. V ústech Vás ohromí svůdností zbytkového cukru, svěží kyselinou a příjemnou příchutí po ananasu, šťavnatých nektarinkách nebo
meruňkové marmeládě. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním zrajícím sýrům. Vino má výborné předpoklady k
archivaci. Ocenění: Bronzová medaile na „FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA
Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2019“
Stříbrná medaile na „GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA
Zlatá medaile na „LEDNICKÉ VINNÉ TRHY 2021"
Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2021" Paříž

Rulandské bílé, Pozdní sběr - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7313, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 701
Vína označená nálepkou „ZELENÁ JEŠTĚRKA“ latinsky LACERTA VIRIDIS jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které jsou současně
i teritoriem vzácné a velmi krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená se v České republice vyskytuje pouze v ekologicky čisté krajině.
Ochutnejte atraktivní, čisté, svěží Rulandské bílé z jižní části znojemské vinařské podoblasti. Oceníte příjemnou květinovou vůni a
líbivý ovocný projev v chuti. Můžete podávat například k vepřovému masu nebo drůbeži. Víno má dobré předpoklady k archivaci.
Ocenění: "Zlatá medaile na BLACK SEA REGION WINES&SPIRITS CONTEST 2018, Chisinau, Moldávie
Zlatá medaile na „VÍNO BOJNICE 2018“ Slovensko"

Rulandské bílé, Pozdní sběr - 2019, Moravčíkova vína, š. 1914, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 818
toto víno je zlatavé barvy. Díky slunečním paprskům získalo svou neobyčejnou chuť s banánovým aroma ve vůni. Však na jazyku se
rozvine chuť tropického ovoce s příjemnou kyselinou. Doporučujeme: pečené vepřové nebo telecí.

Rulandské bílé, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9337, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 843
Vína označená nálepkou „JEŠTĚRKA ZELENÁ“ latinsky LACERTA VIRIDIS jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které jsou současně
i teritoriem vzácné a velmi krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená u nás žije pouze v ekologicky čisté krajině. Toto Rulandské bílé je
opravdovou lahůdkou s atraktivní vůní po vyzrálých broskvích, narcisech a rozinkách. Již první přivonění ve vás vyvolá touhu
ochutnat. V ústech je krásně kulaté, svěží, s tóny po vyzrálém ovoci. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno
má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2020“
Zlatá medaile na „MICHELANGELO INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS AWARDS 2020“ Kapské Město, Jihoafrická republika
Stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020 - znojemská podoblast“
Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2020“

Rulandské bílé, Výběr z hroznů - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9338, 0.750 l

293,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 849
Ušlechtilost, výjimečnost, noblesa a respekt k moudrosti předků, takové myšlenky vyvstanou již při prvním přivonění k tomuto
krásnému vínu z vyhlášené lokality Šobes. Najděte si vhodnou příležitost pokochat se atraktivními vůněmi po čerstvém másle,
vypečené kůrce chleba a vlašském ořechu, které navnadí chuťové pohárky po harmonii, čistotu a bohatost chuťového projevu.
Oceníte příjemnou příchuť po rynglích a kompotovaném angreštu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má
velmi dobré předpoklady k archivaci.

Rulandské šedé, Výběr z hroznů - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9374, 0.750 l

293,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 850
Ušlechtilost, výjimečnost, noblesa a respekt k moudrosti předků, takové myšlenky vyvstanou již při prvním přivonění k tomuto
krásnému vínu z vyhlášené lokality Šobes. Najděte si vhodnou příležitost pokochat se atraktivními vůněmi po čerstvém másle,
vypečené kůrce chleba a vlašském ořechu, které navnadí chuťové pohárky po harmonii, čistotu a bohatost chuťového projevu.
Oceníte příjemnou příchuť po rynglích a kompotovaném angreštu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má
velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020 - znojemská podoblast“
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Rulandské šedé, Výběr z hroznů - 2020, Moravčíkova vína, š. 2025, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 877
Toto víno je zajímavé svou ovocně kořenitou vůní, která se prolíná do chutě. Víno je plné a ovocné koření doplňuje jemný nádech
medu. Doporučujeme: svíčková na smetaně.

Rulandské šedé, Výběr z hroznů - 2021, Moravčíkova vína, š. 2128, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 915
Toto víno je zajímavé svou ovocně kořenitou vůní, která se prolíná do chuti. Víno je plné a ovocné, koření doplňuje jemný nádech
medu zakončené příjemnou kyselinkou. Doporučujeme: svíčková na smetaně.

Rulandské šedé, Výběr z bobulí - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7370, 0.500 l

198,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 830
Vychutnejte si sladké Rulandské šedé ve vysokém přívlastku, které vzešlo z krásných vinic viniční tratě Dívčí vrch. Po přivonění
zaujme svůdnou vůní po medu, rozinkách a opojné lilii. V ústech pohladí líbivým zbytkovým cukrem vyváženým svěží kyselinou.
Oceníte čistotu a délku chuťového projevu i atraktivní příchuť po šťavnatém ananasu, voňavém banánu a sušených brusinkách.
Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům. Víno má výborné předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná
medaile na „GRAND PRIX VINEX 2018“

Rulandské šedé, Výběr z cibéb - 2018, Moravčíkova vína, š. 1840, 0.375 l

278,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 791
Toto víno je zajímavé svou neobyčejnou bylinkově medovou vůní, která se prolíná do chutě s kořením se sladkou medovou dochutí.
Teplý podzim a příznivé podmínky se projevily v dozrání hroznu. A ušlechtilá plísň BOTRYTIS CINEREA obohatila víno o medovost.
Doporučujeme: jablkový štrůdl se šlehačkou. Ocenění: Zlatá medaile FESTWINE 2020
Zlatá medaile VINIUM GRAND ECENSE 2020
Zlatá medaile Vinařské Litoměřice 2020

Rulandské šedé, Slámové víno - 2013, Znovín Znojmo a.s., š. 3100, 0.200 l

398,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 8.0 %, katalogové číslo 716
Slámové víno z Rulandského šedého ze sklizně 2013 osloví zejména milovníky velmi sladkých a zároveň svěžích a bohatých vín.
Ležením na slámě vysušené a zkoncentrované hrozny daly vzniknout speciálnímu vínu bohatému na svůdné vůně i chutě s tóny po
rozinkách, medu a slámě. Můžete vychutnávat například k dezertu nebo kvalitnímu sýru. Víno má velmi dobré předpoklady k
archivaci. Ocenění: Zlatá medaile na „GALERIE RULANDSKÝCH VÍN ČR 2014“ Kyjov
Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2015“ (Rakousko)

Ryzlink rýnský, Pozdní sběr - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8349, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 752
Rosnička je často spojovaná s předpovědí počasí. Právě počasí má v každém ročníku rozhodující vliv na charakter vín. Vína, ve
kterých je projev počasí nejvýraznější, nesou označení Rosnička zelená. O kráse a ušlechtilosti tohoto vína Vás přesvědčí již první
přivonění, které Vám nabídne svůdnou vůni po čerstvě utržených meruňkách a akátovém květu. V ústech probudí Vaše chuťové
pohárky sametově hladkým a ušlechtilým projevem s příchutí po rozinkách, pomerančové marmeládě a zeleném banánu. Víno můžete
podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Ryzlink rýnský, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2046, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 873
Tento Ryzlink je lehké víno s vůní meruněk. Vůně meruňky se výrazně prolíná do chuti zakončené příjemnou kyselinou. Na patře je
velmi atraktivní, chuť je výrazná a příjemně svěží. Doporučujeme: grilovaná treska.

Ryzlink rýnský, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9356, 0.750 l
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308,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 900
Nechte se unést nádherným Ryzlinkem Poznejte Ryzlink rýnský ročníku 2019 z vinice Šobes, jistě Vás osloví atraktivní vůní po letních
jablkách, vyzrálé hrušce nebo angreštu. V ústech je víno krásně svěží, jemně minerální, harmonické, čisté. Oceníte příjemnou příchuť
po šťavnatých nektarinkách, vyzrálých rynglích a rozinkách. Můžete podávat například k rybám nebo kvalitním sýrům. Víno má velmi
dobré předpoklady k archivaci.
Na lahvi nalepená medailička - Zlatá medaile na „TERRAVINO IZRAEL 2020“, Ashdod Ocenění: Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ
TRHY 2020“
Zlatá medaile na „TERRAVINO IZRAEL 2020“, Ashdod
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast

Ryzlink rýnský, VOC Znojmo - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9357, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 806
Provázejte toto atraktivní Rulandské modré na jeho cestě k výšinám velkých suchých červených vín. Jistě má k dosažení této mety
potenciál. Po přivonění objevíte líbivé tóny po kvalitní kávě a čokoládě. V ústech oceníte dokonale hladký chuťový projev a
ušlechtilou tříslovinu. Příjemná je příchuť po tabáku a dlouhá dochuť. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno
má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Zlatá medaile na „FESTWINE 2020“, Brno
Zlatá medaile na „HRADECKÝ POHÁR VÍNA 2020“, Hradec Králové

Ryzlink rýnský, VOC Znojmo - 2020, Znovín Znojmo a.s., š. 354, 0.750 l

198,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 898
VOC ZNOJMO – víno originální certifikace Výjimečně aromatická vybraná vína, při jejichž výběru se upřednostňuje originalita a původ
vína, tedy Terroir. VOC ZNOJMO je prvním apelačním systémem v České republice! Nechte se unést ušlechtilým ryzlinkem, který hned
po prvním přivonění pohladí krásnou vůní po rozinkách, medu a vyzrálých hruškách. V ústech ohromí bohatostí a kulatým chuťovým
projevem s tóny po meruňkovém kompotu a mandarinkách. Můžete vychutnávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má
velmi dobré předpoklady pro archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na „GALERIE RYZLINKŮ RÝNSKÝCH 2021“, Jevišovice
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast
Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2021“, Vídeň

Ryzlink rýnský, Výběr z hroznů - 2021, Moravčíkova vína, š. 2130, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 913
Ryzlink rýnský je víno jemné s typickou vůní lipového květu. Vůně se prolíná do chuti. Na patře je velmi atraktivní, chuť je výrazná
ovocná s jemnou kyselinku. Doporučujeme: Kuře s nádivkou Ocenění: Zlatá medaile FESTWINE 2022, Bronzová medaile Víno Bojnice
2022

Ryzlink rýnský, Výběr z bobulí - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7334, 0.500 l

198,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 11.0 %, katalogové číslo 842
Velké víno z vyzrálých hroznů ročníku 2017 z uznávané vinice U tří dubů, zrozené v péči pana sklepmistra Petra Drozda a týmu
Křížového sklepa v Příměticích. Nechte se tímto Ryzlinkem rýnským okouzlit. Ve vůni Vás osloví tóny po rozinkách, medu a kvetoucí
lípě. V ústech ohromí svou bohatostí, čistotou, svůdností, svěžestí a příchutí po kompotovaných meruňkách, vyzrálých hruškách i
vanilce. Takové víno se nepije každý den. Můžete vychutnávat například ke kuřecím specialitám, kvalitním sýrům nebo slavnostním
dezertům. Víno má výborné předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2019“

Ryzlink rýnský, Ledové víno - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5110, 0.200 l

458,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 8.5 %, katalogové číslo 671
Nechte se unést koncentrovanou krásou výjimečného ledového vína z vyhlášeného ročníku 2015 a oceňte jeho výborné předpoklady k
dlouhé archivaci. Toto ledové víno se může pochlubit mnoha významnými úspěchy na tuzemských i zahraničních soutěžích vín.
Ocenění: Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016
Platinová medaile za nejlepší české sladké víno v roce 2016 na soutěži vín pořádané prestižním vinařským časopisem DECANTER
(Londýn)
Zlatá medaile a Vítěz kategorie sladkých vín na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“
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Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „MUNDUS VINI 2016“ (Německo)
Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „AWC VIENNA 2016“ Vídeň (Rakousko)
Velká zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „MICHELANGELO WINE AWARDS 2016, Stellenboschi (Jihoafrická republika)
Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2016“ (Čína)
Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „TERRAVINO IZRAEL 2016“ (Ashdod)
Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2017“
Zlatá medaile na „SÉLECTIONS MONDIALES DES VIN CANADA 2017“ Quebec (Kanada)
Zlatá medaile na „OENOFORUM 2017“ (Slavkov u Brna)
Zlatá medaile a Vítěz kategorie sladkých vín na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2017 – znojemská podoblast“
Stříbrná medaile na " TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2017" (USA)

Ryzlink vlašský, Jakostní víno - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7320, 0.750 l

128,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 718
Ochutnejte ročníkový Ryzlink vlašský z „výběrových“ hroznů, který má kořeny svého rodokmenu v Hustopečích na viniční trati Růženy.
Ve vůni tohoto atraktivního vína, dříve u nás hojně pěstované odrůdy objevíte tóny po vanilce, akátovém květu a vyzrálých hruškách.
V ústech zaujme vzletnou kyselinou vyváženou jemným cukrem. Oceníte líbivou ovocnou příchuť po rynglích nebo šťavnatých
broskvích. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Ryzlink vlašský, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9324, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 841
Rosnička je často spojovaná s předpovědí počasí. Právě počasí má v každém ročníku rozhodující vliv na charakter vín. Vína, ve
kterých je projev počasí nejvýraznější, nesou označení Rosnička zelená. Ryzlink vlašský z ročníku 2019 potěší líbivou ovocnou vůní po
letních jablkách, hruškách a zelených vinohradnických broskvích. V ústech je víno krásně hladké, čisté a harmonické. Oceníte
příjemnou příchuť po kompotovaném angreštu, rynglích i jemnou minerálnost. Můžete podávat například k vepřovému masu nebo
kvalitním sýrům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Ryzlink vlašský, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9323, 0.750 l

293,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 851
Ochutnejte další z krásných šarží Ryzlinku vlašského z vinice Šobes tentokrát z ročníku 2019. Bohatá vůně navnadí k prvnímu
doušku, který Vás jistě nezklame. Víno osloví zejména milovníky suchých, bohatých až dravých vín. V chuti dominuje svěží kyselina,
jemná minerálnost a příjemná příchuť po citrusových plodech a letním jablku. Můžete podávat například k vepřovému nebo
těstovinám. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Zlatá medaile na „TERRAVINO IZRAEL 2020“, Ashdod

Ryzlink vlašský, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2047, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 856
Postupně rozvíjející se vůně rozkvetlé kořenité louky z Podpálaví je první charakteristikou tohoto nekomplikovaného a harmonického
vína. Po ní zaujme v chuti tropické ovoce a příjemná kyselinka, která je doplněna chutí bylinek. Doporučujeme: obložená mísa se
směsí sýrů a uzenin.

Ryzlink vlašský, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2048, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 11.0 %, katalogové číslo 872
Ve vůni zaujme sušené seno doplněné kořením. V chuti je plná a doplněná tropickým ovocem a tóny nektaru z rozkvetlé Pálavské
louky. Doporučujeme: zabijačkové speciality.

Ryzlink vlašský, Pozdní sběr - 2021, Moravčíkova vína, š. 2143, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.0 %, katalogové číslo 910
Postupně rozvíjející se vůně rozkvetlé kořenité louky z Podpálaví je první charakteristikou tohoto nekomplikovaného a harmonického
vína. Po ní zaujme v chuti tropické ovoce a příjemná kyselinka, která je doplněna chutí bylinek. Doporučujeme: obložená mísa se
směsí sýrů a uzenin. Ocenění: Zlatá medaile FESTWINE 2022, Stříbrná medaile Víno Bojnice 2022

Nejsme plátci DPH, tisk: 07. 01. 2023
- 7 -

Ryzlink vlašský, Výběr z hroznů - 2020, Moravčíkova vína, š. 2042, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 861
Tento Vlašák byl napaden ušlechtilou plísní Botrytis cinerea, která se projevuje ve vůni v rozinkově medovém aroma. V chuti
dominuje med s rozinkou s minerální dochutí z vápencových vrchů. Doporučujeme: jako aperitiv.

Ryzlink vlašský, Výběr z bobulí - 2021, Moravčíkova vína, š. 2146, 0.500 l

268,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 918
Tento Vlašák byl napaden ušlechtilou plísní Botrytis cinerea, která se projevuje ve vůni v rozinkově medovém aroma. V chuti
dominuje med s rozinkou s minerální dochutí z vápencových vrchů. Doporučujeme: jako aperitiv. Ocenění: TOP 77 vín v ČR 2022,
Vítěz kategorie Král vín ČR 2022, Velká zlatá medaile Vinum Gradecense 2022

Siegerrebe, Pozdní sběr - 2021, Moravčíkova vína, š. 2104, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 912
Vyšlechtěna křížením odrůd Madeleine Angevine a Gewürztraminer (Tramín červený). Vůně je intenzivní, typicky odrůdová s tóny
tropického ovoce. Hrušková vůně se prolíná do chuti s citrusovými podtóny, která je velmi osvěžující a doplněná zbytkovým cukrem.
Doporučujeme: grilovaná masa. Ocenění: Šampion výstavy Víno Bojnice 2022

Sauvignon, Pozdní sběr - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8337, 0.750 l

198,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 796
Sauvignon je odrůda mnoha příjemných vůní a chutí. Chuť i vůni konkrétního vína dotváří podoblast, viniční trať, ročník, způsob
pěstování ve vinicích i vlastní způsob výroby vína. V tomto Sauvignonu lze nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně tropické
tóny připomínající ananas, grapefruit, banán, broskev, limetku, papayu, mango a mnoho dalších „tropických“ plodů. Technologie
vlastní výroby vína byla směřována tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce tropická. Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně
skupinou v hroznech přítomných aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů. Moravské Sauvignony, které jsou zde velice
oblíbené, lze směle zařadit mezi světovou sauvignonovou špičku. Na etiketě je použito dílo od Josefa Velčovského s názvem „Víno je
v tom nevinně“ ze sbírky obrazů v Louckém klášteře ve Znojmě. Ocenění: Stříbrná medaile na „SALON VÍN - NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN
ČR 2020

Sauvignon, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9340, 0.750 l

198,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 881
Sauvignon je odrůda mnoha příjemných vůní a chutí. Chuť i vůni konkrétního vína dotváří podoblast, viniční trať, ročník, způsob
pěstování ve vinicích i vlastní způsob výroby vína. V tomto Sauvignonu lze nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně angrešt,
chřest, hrášek, posečenou trávu, černý rybíz, kopřivu, papriku, rajčatový list a mnoho dalších „zelených“ vůní. Technologie vlastní
výroby vína byla směřována tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce zelená. Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně skupinou v
hroznech přítomných aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů. Moravské Sauvignony, které jsou zde velice oblíbené, lze
směle zařadit mezi světovou sauvignonovou špičku. Na etiketě je použito dílo od Josefa Velčovského s názvem „Golf s výhledem na
vinici U tří dubů“ ze sbírky obrazů v Louckém klášteře ve Znojmě. Ocenění: Stříbrná medaile na „FESTWINE 2020“, Brno

Sauvignon, Pozdní sběr - 2021, Moravčíkova vína, š. 2118, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 911
Víno charakterizuje zavařená broskev zakončená černým rybízem. Vůně se prolíná do velmi harmonické a intenzivní chuti s jemným
nádechem černého rybízu a broskve doplněná příjemnou kyselinkou. Doporučujeme: chřest s kozím sýrem. Ocenění: Stříbrná medaile
FESTWINE 2022, Zlatá medaile Víno Bojnice 2022

Sauvignon, VOC Znojmo - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8335, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 788
VOC ZNOJMO – víno originální certifikace Výjimečně aromatická vybraná vína, při jejichž výběru se upřednostňuje originalita a původ
vína, tedy Terroir. VOC ZNOJMO je prvním apelačním systémem v České republice! Tuto šarži přivítají milovníci suchých Sauvignonů
vyhledávající typ vína s atraktivní kořenitou vůní po listu nebo kůře černého bezu a černého rybízu. V ústech oceníte čistotu,
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sametovou hladkost a délku chuťového projevu. Zcela jistě nepřehlédnete až fantastickou příchuť po černém rybízu případně
křupavém angreštu. Můžete podávat například k rybám nebo kuřecímu masu. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění:
Stříbrná medaile na „BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, Bulharsko, Sofie
Zlatá medaile na „HRADECKÝ POHÁR VÍNA 2019“, Hradec Králové
Stříbrná medaile na „ASIA WINE TROPHY 2019“, Jižní Korea
Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2019“ Vídeň, Rakousko
Velká zlatá medaile na „MICHELANGELO INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS AWARDS 2019“ Kapské Město, Jihoafrická republika

Sauvignon, VOC Znojmo - 2020, Znovín Znojmo a.s., š. 358, 0.750 l

198,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 901
VOC ZNOJMO – víno originální certifikace Výjimečně aromatická vybraná vína, při jejichž výběru se upřednostňuje originalita a původ
vína, tedy Terroir. VOC ZNOJMO je prvním apelačním systémem v České republice! Sauvignon z ročníku 2020 potěší hned při prvním
přivonění bohatostí a krásou aromatického projevu, po kterém se Vám vybaví černý rybíz, kopřivy a angrešt. V ústech je dokonale
čistý, mohutný, svěží, příjemně suchý, s tóny po rynglích, zelených banánech a rozinkách. Můžete podávat například k rybám nebo
kuřecímu masu. Víno má dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na „CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 2021",
Brusel
Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2021“
Stříbrná medaile na „FESTWINE 2021“, Brno
Bronzová medaile na „DECANTER WORLD WINE AWARDS 2021“, Londýn
Stříbrná medaile na „GREAT AMERICAN IWC 2021“ New York, USA
Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2021“
Zlatá medaile na „OENOFORUM 2021“, Lednice
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2021“ – znojemská podoblast
Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2021“, Vídeň
Zlatá medaile na „LE MONDIAL DES VINS BLANCS 2021“ Strasbourg, Francie

Sauvignon, Výběr z hroznů - 2020, Moravčíkova vína, š. 2023, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 10.0 %, katalogové číslo 860
Víno charakterizuje nevtíravá vůně přezrálých broskví. V chuti dominuje broskvový kompot podtržený rozinkovou dochutí zakončené
příjemnou kyselinkou. Dále je chuť doplněna o medovost, kterou doplnila ušlechtilá plíseň Botrytis cinerea. Doporučujeme: aperitiv.

Sauvignon šedý, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2013, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 859
Víno charakterizuje jemná nevtíravá s dominance tropického ovoce. Vůně se prolíná do velmi harmonické a intenzivní a kořenné chuti
s příjemnou kyselinkou. Doporučujeme: pstruh na víně.

Sauvignon šedý, Výběr z bobulí - 2021, Moravčíkova vína, š. 2147, 0.500 l

188,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 908
Toto víno bylo napadeno ušlechtilou plísní Botrytis cinerea, která se projevuje ve vůni v rozinkovém aroma. Víno charakterizuje vůně
tropického ovoce. Vůně se prolíná do velmi harmonické, intenzivní a kořeněné chuti doplněné rozinkou a příjemnou kyselinkou.
Doporučujeme: pstruh na víně.

Semillon, Pozdní sběr - 2020, Znovín Znojmo a.s., š. 366, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 892
Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách přírodou překrásně zbarveného
modrooranžového mystického ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Ledňáček jako symbol věrnosti, ale i ryzí čistoty vod, symbolizuje i
způsob čisté výroby vína. To znamená zchlazení hroznů na 4 °C po dobu několika dnů (tzv. cryomacerace) a dále lisování, odkalení,
kvašení – to vše čistě a za studena. Užijte si Semillon z ročníku 2020, je ohromující od prvního přivonění až do posledního doušku.
Ve vůni objevíte atraktivní tóny po tropickém ovoci a fialkách. V ústech je svěží, dravý, čistý a nabytý příchutěmi po citrusech,
rynglích a angreštu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Je nádherné jako mladé a svěží, lze však i
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archivovat.

Sylvánské zelené, Pozdní sběr - 2019, Moravčíkova vína, š. 1932, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 815
Tento Sylván je tělnaté víno s minerálními tóny. Na patře je svěží chuť s citrusovými plody příjemně kořenitá s dlouho přetrvávající
mineralitou. Doporučujeme:Pečený kapr

Sylvánské zelené, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9367, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 840
Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách přírodou překrásně zbarveného
modrooranžového mystického ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Ledňáček jako symbol věrnosti, ale i ryzí čistoty vod, symbolizuje i
způsob čisté výroby vína. To znamená zchlazení hroznů na 4 °C po dobu několika dnů (tzv. cryomacerace) a dále lisování, odkalení,
kvašení – to vše čistě a za studena. Famózní Sylván s razantní až dravou vůní po zelených rynglích, angreštu a citrusových plodech
nabudí Vaše chuťové pohárky. Následně hned první doušek odhalí mohutnost a svěžest chuťového projevu vína. Oceníte příchuť po
zeleném banánu, pomelu i jemnou minerálnost. Vychutnávejte jako mladé a svěží například k rybám nebo drůbeži. Ocenění: Stříbrná
medaile na „VII. Celostátní výstavě vín málo pěstovaných odrůd 2020“ Hovorany
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020 – znojemská podoblast“

Sylvánské zelené, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2017, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 871
Tento Sylván je tělnaté víno s minerálními tóny. Na patře je svěží chuť s citrusovými plody příjemně kořenitá s dlouho přetrvávající
mineralitou. Doporučujeme: Pečený kapr

Sylvánské zelené, Pozdní sběr - 2020, Znovín Znojmo a.s., š. 331, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 882
Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách přírodou překrásně zbarveného
modrooranžového mystického ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Ledňáček jako symbol věrnosti, ale i ryzí čistoty vod, symbolizuje i
způsob čisté výroby vína. To znamená zchlazení hroznů na 4 °C po dobu několika dnů (tzv. cryomacerace) a dále lisování, odkalení,
kvašení – to vše čistě a za studena. Atraktivní Sylvánské zelené z ročníku 2020 tradičně potěší příznivce ledňáčkových vín líbivou
vůní po citrusových plodech a angreštu. Na jazyku oceníte harmonii a čistotu chuťového projevu, svěžest jarně vzletných kyselin a
příjemnou ovocnou příchuť po tropických plodech. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Doporučujeme
vychutnávat jako mladé a svěží.

Sylvánské modré, Pozdní sběr - 2019, Moravčíkova vína, š. 1929, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 813
Sylvánské modré je moštová odrůda, barevná mutace odrůdy Sylvánské zelené. Dle názoru některých ampelografů ovšem původní
odrůda, ze které mutací vzniklo Sylvánské zelené. Ve vůni je kořenitý. Na patře je svěží a ovocná chuť s jemným kořením
zakončená příjemnou kyselinkou. Doporučujeme: pečený králík.

Tramín červený, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2011, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 884
Tento Tramín má jemnou vůni okvětních plátků růže a hřebíčku. Chuť je zakulacená kořenitá dokončená špetkou hřebíčku. Celistvost
vůní a chutí tohoto vína zakončuje velmi jemná kyselinka. Doporučujeme: grilovaný pstruh na másle. Ocenění: Víno za řazeno do
TOP 77 vín v ČR pro rok 2021

Tramín červený, Pozdní sběr - 2020, Znovín Znojmo a.s., š. 370, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 902
Vína označená nálepkou „Ještěrka zelená“ latinsky LACERTA VIRIDIS jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které jsou současně i
teritoriem vzácné a velmi krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená u nás žije pouze v ekologicky čisté krajině. Poznejte atraktivní
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tramín, který potěší ušlechtilou vůní po šeříku, růžích i ovoci. V ústech zaujme svůdnou nasládlostí zbytkového cukru i svěžestí
vzletných kyselin. Objevíte příchuť po broskvích a exotickém liči. Můžete vychutnávat například ke kuřecímu masu nebo asijské
kuchyni. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Tramín červený, Pozdní sběr - 2021, Moravčíkova vína, š. 2113, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 919
Ve vůni se projeví vanilkový nádech doplněný o koření. Chuť je vanilkovo-kořenitá s ovocnou dochutí s svěží kyselinkou.
Doporučujeme: ovocný salát nebo dezertní sýry.

Tramín červený, Výběr z hroznů - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8420, 0.750 l

248,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 753
Víno bylo vydraženo v rámci aukci vín, je dostupné pouze v našem obchodě. Po přivonění oceníte romantickou květinovou vůni po
šeříku, kosatcích a fialkách.K dalšímu a dalšímu doušku Vás bude lákat svůdná nasládlost příjemného zbytkového cukru vyvážená
chuťově vzletnou kyselinou. Zaznamenáte ušlechtilou kořenitost i líbivou příchuť po rozinkách, perníkovém koření a šťavnatých
broskvích. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Tramín červený, Výběr z hroznů - 2021, Moravčíkova vína, š. 2131, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 11.0 %, katalogové číslo 905
Po přičichnutí se projeví bohatá vůně bylinkového koření s jemnou rozinkou. Chuť je kořenitá s ovocnou strukturou a příjemnou
dochutí hřebíčku a medu. Doporučujeme: dezertní sýry.

Tramín červený, Výběr z cibéb - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7357, 0.500 l

318,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 789
Poznejte jedinečný Tramín červený z ročníku 2017, který dosáhl na naší vinici na Dívčím vrchu výjimečné vyzrálosti. Sladké bobule v
sobě koncentrovaly vůni, chuť a noblesu starobylé odrůdy a po šetrném zpracování tohoto klenotu si všechnu krásu můžete užívat i
Vy. Objevíte atraktivní tóny po opojných květinách, sušeném ovoci i vánočním koření. Svede Vás medová nasládlost zbytkového cukru
vyvážená svěží kyselinou. Můžete podávat například k dezertům nebo vychutnávat jen tak samotné. Víno má výborné předpoklady k
archivaci. Ocenění: Zlatá medaile na „VINO LJUBLJANA 2018“, Slovinsko
Zlatá medaile na „GEWURZTRAMINER DU MONDE 2018 STRASBOURG“ pořádané v rámci „LES GRANDS CONCOURS DU MONDE
2018“, Strasbourg, Francie
Velká zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2018“
Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2018“
Diplom na „DECANTER 2018“, Londýn
Pečeť kvality na „AWC VIENNA 2018“ Vídeň, Rakousko
Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2019“, Francie
Stříbrná medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2019“
Zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2019“
Zlatá medaile na „FESTWINE 2019“, Brno
Zlatá medaile na soutěži „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2019“
Zlatá medaile na „SALON VÍN - NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2020“ - zařazeno mezi 100 nejlepších vín ČR pro rok 2020
Zlatá medaile na „VINALIES INTERNATIONALES 2020“ v Paříži

Veltlínské zelené, Jakostní šumivé víno - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7399, 0.750 l

198,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 726
Moderní, nasládlý, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben. Vysokou kvalitu tohoto
sektu předurčuje dokonalý výběr základního vína ze znojemské vinařské podoblasti, klasická výroba v lahvích i malý objem výroby
šumivého vína ve Znovínu. Doporučujeme pro slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy a společenské události.

Veltlínské zelené, Jakostní šumivé víno - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6382, 0.750 l
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228,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 727
Moderní svěží zcela suchý sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben. Vysokou kvalitu tohoto
sektu předurčuje dokonalý výběr základního vína, klasické výroba v lahvích i malý objem výroby sektů ve Znovínu. Doporučujeme pro
slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy či společenské události

Veltlínské zelené, Jakostní šumivé víno - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8437, 0.750 l

228,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 809
Moderní, svěží, sladší sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben. Vysokou kvalitu tohoto sektu
předurčuje dokonalý výběr základního vína, klasická výroba v lahvích i malý objem výroby šumivého vína ve Znovínu. Doporučujeme
pro slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy a společenské události.
Vyrobeno tradiční metodou kvašením v lahvi z odrůdy Veltlínské zelené

Veltlínské zelené, Jakostní šumivé víno - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8430, 0.750 l

228,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 810
Moderní, svěží, sušší sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben. Vysokou kvalitu tohoto sektu
předurčuje dokonalý výběr základního vína, klasická výroba v lahvích i malý objem výroby šumivého vína ve Znovínu. Doporučujeme
pro slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy a společenské události.
vyrobeno tradiční metodou kvašením v lahvi z odrůdy Veltlínské zelené

Veltlínské zelené, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2034, 0.750 l

148,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 855
Vůně je ovocná, kořenitá doplněná černým pepřem. Chuť je plná, kořenitá s pepřovou příchutí zakončená příjemnou kyselinkou
doplněná o mineralitu. Doporučujeme: tvrdý sýr.

Veltlínské zelené, VOC Znojmo - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9361, 0.750 l

198,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 808
VOC ZNOJMO – víno originální certifikace Výjimečně aromatická vybraná vína, při jejichž výběru se upřednostňuje originalita a původ
vína, tedy Terroir. VOC ZNOJMO je prvním apelačním systémem v České republice!Potěšte se atraktivním Veltlínským zeleným z
ročníku 2019 a nechte se navnadit bohatou vůní po vanilce, zahradním ovoci nebo jarním narcisu. V ústech oceníte dokonalou
harmonii a čistotu chuti, bohaté tělo a příjemnou příchuť po letním jablku, křupavé hrušce a voňavém banánu. Můžete podávat
například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Zlatá medaile na „FESTWINE 2020“, Brno
Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2020“

Viognier, Zemské víno - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8358, 0.750 l

138,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 807
Po několika letech Vám představujeme další šarži vína odrůdy Viognier, která vzešla z vyzrálých hroznů sklizených na viniční trati
Staré vinice v obci Havraníky. Víno se vyznačuje zelenou vůní po angreštu, citrusech a banánech. V ústech zaujme lehká nasládlost
zbytkového cukru, která je v příjemném kontrastu se svěží kyselinou. Potěší atraktivní ovocný projev připomínající kompotovaný
ananas i dlouhá dochuť. Víno doporučujeme podávat například ke kuřecímu nebo vepřovému masu. Tento Viognier má velmi dobré
předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na "NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR - SALON VÍN" pro rok 2020

Růžové víno
Cuvée, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2037, 0.750 l

158,-

Růžové víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 868
Toto víno bylo nazváno podle zříceniny "Nového hradu" též zvaného jako Martinka, který se rozpíná nad vinicemi v Horních
Věstonicích. Vinaři svou pečlivou prací tomuto vínu vtiskli velmi intenzivní ovocné aroma lesního ovoce. Martinka díky letošní
koronavirové pandemii bohužel nemohla být pokřtěna jako každý rok na katamaránu po chorvatském moři. Toto víno je určeno k
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celoročnímu osvěžení. Doporučujeme: pikantní sýry.

Cuvée, Pozdní sběr - 2021, Moravčíkova vína, š. 2137, 0.750 l

158,-

Růžové víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 916
Cuvéé z odrůd André, Cabernet Moravia, Frankovka a Svatovavřinecké. Toto víno bylo nazváno podle zříceniny "Nového hradu" též
zvaného jako Martinka, který se rozpíná nad vinicemi v Horních Věstonicích. Vinaři svou pečlivou prací tomuto vínu vtiskli velmi
intenzivní ovocné aroma lesního ovoce. Martinka bude jako každý rok křtěna na katamaránu po Chorvatském moři. Toto víno je
určeno k celoročnímu osvěžení. Doporučujeme: pikantní sýry. Ocenění: Stříbrná medaile Lednické vinné trhy 2022

Červené víno
Cuvée, Pozdní sběr - 2014, Vinařství Konečný, š. 21, 0.750 l

208,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 528
Cuveé Daveé Caberneé. Víno je složeno z odrůd Cabernet Moravia a Cabernet Sauvignon a má tmavou rubínovou barvu. Je plné, v
chuti drobné lesní ovoce s černým rybízem, přelité hořkou čokoládou. Doporučujeme k pokrmům ze zvěřiny.

André, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9396, 0.750 l

178,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 845
André z Kamenného vrchu, které vzešlo z majestátních vinic vysázených před 35 lety nad hlubokým údolím řeky Dyje jistě nenechá
klidným žádného milovníka červených vín. Po přivonění objevíte tóny po švestkách, ostružinách a skořici. V ústech Vás bude hýčkat
sametově hladkých projevem, dokonalou harmonií cukrů, kyselin a ušlechtilých tříslovin. Atraktivní je příchutí po blumách, třešních a
ostružinách, kterou budete vnímat i dlouho po polknutí posledního doušku. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině.
Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Cabernet Sauvignon, Výběr z hroznů - 2018, Moravčíkova vína, š. 1838, 0.750 l

218,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.5 %, katalogové číslo 811
Originální cabernetová vůně se mísí s vůní drobného lesního ovoce, černého rybízu, borůvek a ostružin. Chuť je plná rovněž výrazná,
s komplexní strukturou doplněná bohatou tříslovinkou. Doporučujeme: svíčková s brusinkami.

Cabernet Sauvignon, Výběr z hroznů - 2018, Moravčíkova vína, š. 1847, 0.750 l

268,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.5 %, katalogové číslo 825
Lehká vanilka s ovocnými tóny lesních plodů je patrná při prvním ovonění. Chuť je rovněž výrazná s kouřovým dubovým dřevem
zakončená ostružinou. Doporučujeme: zvěřina na jakýkoliv způsob

Cabernet Sauvignon, Výběr z hroznů - 2019, Moravčíkova vína, š. 1935, 0.750 l

208,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.5 %, katalogové číslo 895
Originální cabernetová vůně se mísí s vůní drobného lesního ovoce, černého rybízu, borůvek a ostružin. Chuť je plná rovněž výrazná,
s komplexní strukturou doplněná bohatou tříslovinkou. Doporučujeme: svíčková s brusinkami.

Dornfelder, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9393, 0.750 l

168,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 893
Poznejte ušlechtilý Dornfelder v pozdním sběru, který potěší nejednoho milovníka červených vín. Bohatost a krása vůně připomínající
lesní borůvky, lékořici nebo višňovou marmeládu okamžitě navnadí Vaše očekávání. V ústech je víno sametově hladké, čisté a dlouhé.
Zaujme svou příchutí po kvalitní hořké čokoládě, vyzrálých višních a černých ostružinách. Vyhlazená tříslovina a jemná kouřová
dochuť umocňuje celý zážitek z tohoto přívětivého vína. Můžete vychutnávat k hovězímu masu nebo zvěřinovým specialitám. Víno má
skvělé předpoklady k archivaci a jistě pohladí vaše smysly i za řadu let.

Merlot, Výběr z hroznů - 2017, Moravčíkova vína, š. 1744, 0.750 l
Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.5 %, katalogové číslo 790
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- 13 -

268,-

Ve vůni je typická vanilka s jemným nádechem dřevěných tónů. V chuti se prolíná višeň a třešňový kompot s dochutí dobových
tónů. Doporučujeme: zvěřinové speciality

Merlot, Výběr z hroznů - 2019, Moravčíkova vína, š. 1941, 0.750 l

258,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.0 %, katalogové číslo 878
Ve vůni je typická vanilka s jemným nádechem dřevěných tónů. V chuti se prolíná višeň a třešňový kompot doplněn o lesní ovoce s
dochutí dobových tónů. Doporučujeme: zvěřinové speciality

Merlot, Výběr z hroznů - 2019, Moravčíkova vína, š. 1936, 0.750 l

218,-

Červené víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 14.5 %, katalogové číslo 879
Toto víno je tmavě rubínové barvy s ovocnou vůní sušených švestek a v chuti se prolíná višeň a třešňový kompot doplněné o
drobné lesní ovoce. Doporučujeme: zvěřinové speciality

Modrý Portugal, Jakostní víno - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7395, 0.750 l

113,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 784
Příznivce suchých ale zároveň hladkých červených vín s nízkou tříslovinou jistě potěší tento Modrý Portugal sklizený na našich vinicích
na Weinperkách. Ve vůni zaznamenáte příjemné tóny po vyzrálých tmavých třešních, lesních ostružinách nebo novém koženém
opasku. V ústech Vás pohladí jemná tříslovina, která je krásně zakomponovaná do celkového chuťového projevu. I přes nízký
zbytkový cukr působí toto víno lahodně a přívětivě. Objevíte příjemnou příchuť po kvalitní kávě nebo čokoládě. Můžete podávat
například k hovězímu masu nebo kvalitním sýrům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Modrý Portugal, Jakostní víno - 2021, Moravčíkova vína, š. 2109, 0.750 l

108,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 888
Ve vůni dominuje černé ovoce zakončené povidly. V chuti jemné tóny červeného ovoce se sametovou dochutí. Doporučujeme: klasická
česká kuchyně.

Modrý Portugal, Jakostní víno - 2022, Moravčíkova vína, š. 2229, 0.750 l

118,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 923
Ve vůni dominuje černé ovoce zakončené povidly. V chuti jemné tóny červeného ovoce se sametovou dochutí. Doporučujeme: klasická
česká kuchyně.

Rulandské modré, Zemské víno - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9419, 0.750 l

138,-

Červené víno, Sladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 847
Již několik let můžete z naší produkce nakupovat a vychutnávat červené víno, u kterého si můžete z každého doušku užívat
příjemnou nasládlost vyššího zbytkového cukru. Představitele tohoto zajímavého typu výrobku z ročníku 2019 můžete právě ochutnat.
Víno se vyznačuje příjemnou vůní po lesním ovoci nebo čokoládě. Po ochutnání potěší svůdná sladkost, líbivá tříslovina a sametově
hladká dochuť. Lákavá je příchuť po vyzrálých višních. Doporučujeme podávat náležitě vychlazené například k čokoládovému dezertu
nebo zvěřině. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Rulandské modré, Výběr z hroznů - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7385, 0.750 l

178,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 794
Vychutnejte si atraktivní Rulandské modré z krásné lokality hustopečského regionu, kde hospodaříme na více než 250 hektarech
vlastních vinic. Víno po přivonění zaujme příjemnou vůní po lesních plodech, hořké čokoládě nebo karamelu. V ústech pohladí svou
čistotou, ušlechtilou tříslovinou, sametově hladkým projevem a líbivou příchutí po kvalitní kávě a lékořici. Toto víno jistě zaujme
každého milovníka suchých ušlechtilých červených vín. Můžete podávat například ke zvěřině nebo hovězímu masu. Víno má velmi
dobré předpoklady k archivaci.

Rulandské modré, Výběr z hroznů - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8411, 0.750 l
Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 869
Nejsme plátci DPH, tisk: 07. 01. 2023
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188,-

Ochutnejte ušlechtilé víno ceněné odrůdy Rulandské modré z ročníku 2018. Bohatý obsah alkoholu, vysoký extrakt, nízký zbytkový
cukr, sametové třísloviny a ideální obsah kyselin dělají z této šarže noblesní záležitost pro opravdové milovníky Pinotů. Celým
aromatickým i chuťovým prožitkem Vás budou provázet tóny po kvalitní kávě, hořké čokoládě, lékořici a vyzrálém lesním ovoci.
Můžete vychutnávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Rulandské modré, Výběr z bobulí - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8406, 0.750 l

198,-

Červené víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 14.5 %, katalogové číslo 894
Poznejte ohromující Rulandské modré z nádherných hroznů viniční tratě Dívčí vrch. Po přivonění oceníte krásnou vůni po hořkém
kakau, kávovém zrnu, lékořici a jemném kouři. V ústech zaujme mohutností těla, bohatostí chuti, příjemnou tříslovinou i příchutí po
hořké čokoládě, kvalitní kávě, borůvkách a vyzrálých ostružinách. Můžete podávat například k hovězímu masu a zvěřině. Víno má
výborné předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN 2020 - znojemská podoblast“
Velká zlatá medaile na „MICHELANGELO INTERNATIONAL WINE AND SPIRITS AWARDS 2021“ Kapské Město, Jihoafrická republika

Zweigeltrebe, Výběr z hroznů - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9389, 0.750 l

188,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 925
Nenechte si ujít dokonalý zážitek z Zweigeltrebe, které vzešlo z krásných lokalit viniční tratě U tří dubů. Skvělá surovina byla
základem pro skvělé víno, které vám nabídne bohatou vůni po vyzrálých ostružinách, tmavých třešních a čokoládě. V ústech Vás
odmění atraktivní příchutí po kvalitní kávě, povidlech a lékořici. I přes nízký zbytkový cukr působí díky jemné tříslovině a bohatému
alkoholu svůdně nasládle. Můžete podávat ke zvěřině nebo hovězímu masu. Víno má velmi dobré předpoklady pro archivaci.

Klaret
Frankovka, Pozdní sběr - 2020, Moravčíkova vína, š. 2050, 0.750 l

158,-

Klaret, Polosuché víno, obsah alkoholu 11.0 %, katalogové číslo 876
Již při prvním přivonění ucítíme zavařenou třešeň a pak při následném ochutnání, zaplní vaše chuťové pohárky lahodný třešňový
kompot. Doporučujeme: jelení ragú s brusinkami.

Frankovka, Pozdní sběr - 2021, Moravčíkova vína, š. 2134, 0.750 l

158,-

Klaret, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 917
Již při prvním přivonění ucítíme zavařenou třešeň a pak při následném ochutnání, zaplní vaše chuťové pohárky lahodný třešňový
kompot. Doporučujeme: jelení ragú s brusinkami.

Rulandské modré, Pozdní sběr - 2019, Znovín Znojmo a.s., š. 9399, 0.750 l

188,-

Klaret, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 786
ZNOVÍN ZNOJMO, jako neúnavný inovátor ve vinařství, a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, jedna z nejproduktivnějších
vědeckých institucí v ČR, spolupracovaly při vývoji chuťově zakulacených pinotů, které inspirovalo iracionální Ludolfovo číslo ~ 3,14. V
průběhu cryomacerace hroznů před lisováním se odstopkované bobule nejprve zchladí na teplotu 3,14 °C, a teprve následně kvasí.
Tento proces probíhá v nejmodernějším zařízení Znovínu ve sklepě v Jaroslavicích u Znojma. Díky tomu se rodí plná, hebká a
zakulacená vína, klouzající po jazyku s tóny kulatého červeného ovoce jako například třešní, višní, brusinek či malin a ostružin. Víno
nejlépe vychutnáte v mohutnějších oblých skleničkách, v nichž vynikne jeho vůně a sametovost. Upřesňování konstanty, která je
spojena se vším kruhovým, kulatým a oblým, trvalo několik tisíciletí. Prvních výsledků dosáhl už matematik, fyzik a filozof Archimédes
ze Syrakus. O staletí později jeho výpočty zpřesnil matematik Ludolf van Ceulen. Byl by asi překvapen, že po něm pojmenovaná
konstanta si našla cestu i do názvu tohoto vína. Na etiketě je použito dílo akademického malíře Josefa Velčovského ze sbírky obrazů
Znovínu v Louckém klášteře ve Znojmě.

Rulandské modré, Pozdní sběr - 2020, Znovín Znojmo a.s., š. 391, 0.750 l

208,-

Klaret, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 921
ZNOVÍN ZNOJMO, jako neúnavný inovátor ve vinařství, a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, jedna z nejproduktivnějších
vědeckých institucí v ČR, spolupracovaly při vývoji chuťově zakulacených pinotů, které inspirovalo iracionální Ludolfovo číslo ~ 3,14. V
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průběhu cryomacerace hroznů před lisováním se odstopkované bobule nejprve zchladí na teplotu 3,14 °C, a teprve následně kvasí.
Tento proces probíhá v nejmodernějším zařízení Znovínu ve sklepě v Jaroslavicích u Znojma. Díky tomu se rodí plná, hebká a
zakulacená vína, klouzající po jazyku s tóny kulatého červeného ovoce jako například třešní, višní, brusinek či malin a ostružin. Víno
nejlépe vychutnáte v mohutnějších oblých skleničkách, v nichž vynikne jeho vůně a sametovost. Upřesňování konstanty, která je
spojena se vším kruhovým, kulatým a oblým, trvalo několik tisíciletí. Prvních výsledků dosáhl už matematik, fyzik a filozof Archimédes
ze Syrakus. O staletí později jeho výpočty zpřesnil matematik Ludolf van Ceulen. Byl by asi překvapen, že po něm pojmenovaná
konstanta si našla cestu i do názvu tohoto vína. Na etiketě je použito dílo akademického malíře Josefa Velčovského s názvem
„Vykutálený podzim s Rulandským modrým“ ze sbírky obrazů Znovínu v Louckém klášteře ve Znojmě. Ocenění: Champion soutěže na
„JAROVÍN ROSÉ 2022“, Velké Pavlovice
Stříbrná medaile na „GALERIE RULANDSKÝCH VÍN 2022“, Kyjov
Bronzová medaile na „VINAŘ ROKU 2022“, ČR

Zweigeltrebe, Jakostní šumivé víno - 2018, Znovín Znojmo a.s., š. 8431, 0.750 l
Klaret, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 803
Sladší, svěží, růžový sekt s bohatou višňovo-malinovou barvou vyrobený klasickou metodou kvašením v lahvi rozšiřuje chuťové
spektrum šumivých vín o zajímavé vjemy. Tento exkluzivní sekt je určen jak pro slavnostní příležitosti, tak i k poklidnému
odpolednímu posezení při zákusku. Ocenění: Zlatá medaile na národní soutěži růžových vín „JAROVÍN ROSÉ 2020“, Hustopeče
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228,-

