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Jakostní vína

* bílé suché víno ve vůni s chlebovými tóny, které jsou podepřeny aromatem tropických plodů

Rulandské bílé 2019, jakostní 0,75L 841100 170,00 Rodinné vinařství Košut suché

* bílé suché víno s lehce muškátovou vůni růžových poupat v chuti s náznakem mandlí

Müller Thurgau 2020, jakostní 0,75L 841110 190,00 Rodinné vinařství Košut suché

* červené suché víno s jemnou a lehce skořicovou a kořeněnou vůní nebo kompot z lesních plodů

Frankovka 2019, jakostní 0,75L 841150 160,00 Rodinné vinařství Košut suché

* červené suché víno které ve vůni snoubí vůně peckového ovoce připomínající třešně v čokoládě

Modrý portugal 2019, jakostní 0,75L 841160 170,00 Rodinné vinařství Košut suché

* bílé polosuché víno které je ve vůni krásné kořenité s vyzrálými ovocnými tóny s náznaky citrusů

Rulandské šedé 2020, jakostní 0,75L 841200 190,00 Vinařství Zborovský polosuché

* bílé polosuché víno s nádechem meruňkové a broskvové šťávy s tóny čajové růže a hluchavky

Tramín červený 2020, jakostní 0,75L 841210 190,00 Vinařství Zborovský polosuché

* bílé polosuché víno z rodinného vinařství s moderním přístupem k výrobě s produkcí nad 100000 lahví

Irsai Oliver 2021, jakostní 0,75L 841220 200,00 Vinařství Zborovský polosuché

* bílé polosuché víno s ovocitou vůní v jejíchž tónech lze nalézt zralé světlé ovoce, hrušku a broskev

Müller Thurgau 2020, jakostní 0,75L 841300 190,00 Vladimír Tetur polosuché

* bílé suché víno s jemnou ovocitou kyselinkou s tóny lipového květu

Veltlínské zelené 2020, jakostní 0,75L 841310 200,00 Vladimír Tetur suché

Moravská zemská vína

* bílé suché víno z tradiční vinařské obce Velké Pavlovice

Veltlínské zelené 2020, moravské zemské 0,75L 842100 150,00 Vinařství Pavlovín suché

* bílé polosuché víno z tradiční vinařské obce Velké Pavlovice

Müller Thurgau 2020, moravské zemské 0,75L 842110 150,00 Vinařství Pavlovín polosuché

* bílé polosladké víno z tradiční vinařské obce Velké Pavlovice

Sauvignon 2020, moravské zemské 0,75L 842120 160,00 Vinařství Pavlovín polosladké

* červené suché víno z tradiční vinařské obce Velké Pavlovice

Modrý portugal 2020, moravské zemské 0,75L 842150 140,00 Vinařství Pavlovín suché

* červené suché víno které má zajímavé ovocné aroma a plnou chuť s jemnou tříslovinou

Svatovavřinecké 2020, moravské zemské 0,75L 842160 140,00 Vinařství Pavlovín suché

* červené suché víno z tradiční vinařské obce Velké Pavlovice

Frankovka 2020, moravské zemské 0,75L 842170 140,00 Vinařství Pavlovín suché

* bílé suché víno nacházejí se na dvou viničních tratích u řeky Dyje

Müller Thurgau 2020, moravské zemské 0,75L 842200 160,00 Vinařství Maděřič suché

* bílé suché víno nacházejí se na dvou viničních tratích u řeky Dyje

Ryzlink vlašský 2021, moravské zemské 0,75L 842210 180,00 Vinařství Maděřič suché

* bílé suché víno nacházejí se na dvou viničních tratích u řeky Dyje

Veltlínské zelené 2021, moravské zemské 0,75L 842220 180,00 Vinařství Maděřič suché

* červené suché víno ve středně plnné chuti s tóny višní a čokolády a vůni po červeném ovoci

Svatovavřinecké 2021, moravské zemské 0,75L 842250 180,00 Vinařství Maděřič suché

* červené suché víno s příjemnou vůní malinového aroma a jogurtu bez rušivého třísla

Frankovka, moravské zemské 0,75L 842260 180,00 Vinařství Maděřič suché

* bílé polosuché víno s ovocnými tóny v chuti vyvážené po lískovém oříšku a banánu

Chardonnay, moravské zemské 0,75L 842300 170,00 Víno Rakvice polosuché

* bílé polosuché víno ve vůni s dominujícími tóny kvetoucí lípy, akátu a jasmínového čaje

Ryzlink rýnský, moravské zemské 0,75L 842310 170,00 Víno Rakvice polosuché

* nejvydařenější a nejprodávanější bílé polosladké víno ze samotného středu vinařské oblasti Morava

Pálava 2020, moravské zemské 0,75L 842320 180,00 Víno Rakvice polosladké

* skvělě naladěné mladé bílé polosladké víno v chuti a vůni po citrusích, mandlích a banánu

Irsai Oliver 2019, moravské zemské 0,75L 842330 200,00 Víno Rakvice polosladké

* červené suché víno s výrazně cabernetovými tóny ostružin, makovic a čerstvě pražené kávy

Cabernet Moravia 2015, moravské zemské 0,75L 842350 150,00 Víno Rakvice suché

* červené suché víno v chuti mohutné plné ovocnosti, převážně brusinek, sušených třešní a višní

Rulandské modré, moravské zemské 0,75L 842360 150,00 Víno Rakvice suché

* červené suché víno s plnou ovocností sušených švestek, paprik a višní s jemnou kořenitostí a tříslem

Cabernet Sauvignon, moravské zemské 0,75L 842370 150,00 Víno Rakvice suché

* bílé polosuché víno s pikantní kyselinkou s vůní mineralitu, zemitosti a v dochuti s oříškovímy tóny

Rulandské šedé 2020, moravské zemské 0,75L 842400 220,00 Vladimír Tetur polosuché

* bíle polosuché víno s intenzivní muškátovou vůní příjemně podpořenou tóny tropického ovoce

Muškát moravský 2021, moravské zemské 0,75L 842500 200,00 AnnoVino Lednice polosuché



* bílé polosuché víno s expresivní a dominují tóny meruněk, květin a tropického ovoce

Cuveé Müller Thurgau a Chardonnay, zemské 0,75L 842510 200,00 AnnoVino Lednice polosuché

* bílé suché víno s dominující vůní lipového květu, tropického ovoce a příjemnými květinovímy tóny

Ryzlink vlašský 2021, moravské zemské 0,75L 842520 220,00 AnnoVino Lednice suché

* červené suché víno s vůní ve které můžete najít kombinaci černého rybízu, višní a čokolády

Cabernet Moravia 2020, moravské zemské 0,75L 842550 220,00 AnnoVino Lednice suché

* červené suché víno jemné vůně po tmavém bobulovém ovoci s lehkou kyselinkou a chuti višní

Zweigeltrebe 2020, moravské zemské 0,75L 842600 170,00 Vinařství Kosík suché

Kabinetní vína

* bílé polosuché víno v chuti s vinohradnickou broskví, bílým rybízem, pomerančem a grepem

Veltlínské červené rané 2020, kabinetní 0,75L 843100 210,00 Bronislav Vajbar polosuché

* bílé polosuché víno v chuti dominující s hrozny, meruňky, zelenými jablíčky a melounu Galia

Muškát moravský 2021, kabinetní 0,75L 843110 270,00 Bronislav Vajbar polosuché

* bílé suché víno s vůní rozkvetlé louky a květin s pikantní kyselinkou

Ryzlink rýnský 2020, kabinetní 0,75L 843200 250,00 Vinařství Kosík suché

* bílé suché víno ve vůni i chuti tvořené jablíčkem, mandlí a hrozinkami

Veltlínské zelené Selection 2020, kabinetní 0,75L 843300 250,00 Vinařství u Kapličky suché

* bílé polosuché víno ve vůni připomínající květ černého bezu a citronové trávy

Müller Thurgau Selection 2020, kabinetní 0,75L 843310 250,00 Vinařství u Kapličky polosuché

* červené suché víno z vinařství AnnoVino nabízející to nejlepší z Lednicko valtického areálu

Rulandské modré 2017, kabinetní 0,75L 843400 230,00 AnnoVino Lednice suché

Pozdní sběr

* bílé polosuché víno s kořenitou vůni s tóny černého rybízu a angreštu v chuti s citrusových plodů

Hibernal 2019, pozdní sběr 0,75L 845100 250,00 Víno Rakvice polosuché

* bílé polosuché víno v chuti rozkrojené hrušky, meruňky a citronové trávy s dlouhou perzistencí

Chardonnay 2020, pozdní sběr 0,75L 845200 250,00 AnnoVino Lednice polosuché

* červené suché víno s intenzivní ovocnou vůní lesních plodů, ostružin a čokolády

Dornfelder 2020, pozdní sběr 0,75L 845250 300,00 AnnoVino Lednice suché

* bílé polosuché víno ve vůni dominující velkopavlovické meruňky s tóny bílého rybízu a citronové kůry

Ryzlink rýnský 2020, pozdní sběr 0,75L 845300 250,00 Bronislav Vajbar polosuché

* červené suché víno s aroma peckového ovoce s dominancí sušených švestek

Frankovka 2017, pozdní sběr 0,75L 845450 270,00 Vinařství Pavlovín suché

* suché červené víno s vyzrálou ovocnou chutí s tóny sušené švestky a přezrálé černé třešně

Rulandské modré 2020, pozdní sběr 0,75L 845460 280,00 Vinařství Pavlovín suché

* červené suché víno s černorybízovou vůní se stopami švestkových křížal a teplé čokolády

Cabernet Sauvignon 2019, pozdní sběr 0,75L 845550 280,00 Rodinné vinařství Košut suché

* čerevné suché víno s tóny bobulového ovoce s aromatem černého rybízu a lesních plodů

Cabernet Moravia 2019, pozdní sběr 0,75L 845560 290,00 Rodinné vinařství Košut suché

* červené suché víno s tóny tmavých peckovin a ovoce, které získalo ležením v dubovém sudu

Zweigeltrebe 2018, pozdní sběr 0,75L 845650 290,00 Kobylí suché

* velmi poptávané červené suché víno a to jak na poli gastronomie tak i v kruzích vínomilců

Modrý Portugal 2020, pozdní sběr 0,75L 845750 290,00 Leoš Horák suché


