
Ocenění vín ročníku 2016
 SAUVIGNON pozdní sběr 2016 

Vinařské Litoměřice 2017 zlatá medaile, Víno Bojnice diplom, stříbrná medaile, Víno Bojnice diplom, 
bronzová medaile, Top 77.

CUVÉE St. ANTONIUS pozdní sběr 2016 
Cuvée 2017 stříbrná medaile 

MUŠKÁT MORAVSKÝ pozdní sběr 2016 
Víno Bojnice diplom, stříbrná medaile, Vinex 2017 – stříbrná medaile, AWC Wienna 2017 – ocenění 

dobré kvality

RULANDSKÉ BÍLÉ VOC 2016 
Víno Bojnice diplom, bronzová medaile, Vinex 2017 – stříbrná medaile, Česká chuťovka 2017

MERLOT výběr z hroznů 2016 
VINEX 2017 stříbrná medaile 

PÁLAVA pozdní sběr 2016 
VINEX 2017 stříbrná medaile

MERLOT KLARET pozdní sběr 2016
Česká chuťovka 2017, NNOV Slovácko 2017 – stříbrná medaile

RULANDSKÉ ŠEDÉ pozdní sběr 2016
NNOV Slovácko 2017 – stříbrná medaile

MERLOT ROSÉ pozdní sběr 2016 
Top 77



ZWEIGELTREBE ROSÉ   25 Kč / 0,1l

RYZLINK RÝNSKÝ    25 Kč / 0,1l

MODRÝ PORTUGAL   25 Kč / 0,1l

Sudová vína

Jakostní vína

Obsah cukru: suché

SAUVIGNON 
Objem: 0,75l

Víno vyniká příjemným výrazným aroma připomínajícím 
luční trávy, s bohatou chutí kopřiv a jemnými kořenitými 
podtóny.

249 Kč/láhev0,75l

Obsah cukru: polosladké

TRAMÍN ČERVENÝ 
Objem: 0,75l

Víno má zlatožlutou barvu, výrazně plnou křenitou vůni, 
která někdy připomíná vůni růže. Víno je plné, kořenité s 
nízkým obsahem kyselin.

249 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: polosuché

CHARDONNAY
Objem: 0,75l

Víno příjemné, svěží a harmonické s muškátovou vůní, 
která přechází i v chuť podpořenou jemnou kyselinkou. 
Patří mezi lehká vína.

249 Kč/láhev0,75l

Obsah cukru: polosuché

MUŠKÁT MORAVSKÝ 
Objem: 0,75l

Víno příjemné, svěží a harmonické s muškátovou vůní, 
která přechází i v chuť podpořenou jemnou kyselinkou. 
Patří mezi lehká vína.

239 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché

RYZLINK RÝNSKÝ / kabinetní víno 2015
Objem: 0,75l

Víno je plné s kořenitostí a decentními vůněmi po lipovém 
květu, meruňkách a jablkách, podpořené příjemnou  
kyselinkou.

  249 Kč/láhev0,75l/

Obsah cukru: polosladké

MÜLLER THURGAU
Objem: 0,75l

Víno s nižším obsahem kyselin, jemným aroma po muškátu 
a ovoci. Typická jemná hořčinka na konci jazyka.

229 Kč/láhev0,75l 

CUVÉE 1990 pozdní sběr 2015
Grand Prix VINEX 2015 stříbrná medaile, Galerie rulandských vín 2016 stříbrná medaile, Král vín 

ČR 2016 bronzová medaile, AWC Wienna 2016  stříbrná medaile, Meditrina 2017 stříbrná medaile, 
Vinařské Litoměřice 2017 zlatá medaile, Cuvée 2017 stříbrná medaile, VVT 2017 stříbrná medaile, 

MUN DUS 2017 stříbrná medaile, VINEX 2017 stříbrná medaile, Galerie rulandských vín – zlatá 
medaile

CUVÉE St. ANTONIUS pozdní sběr 2015
TOP VÍNO SLOVÁCKO, NOVV Slovácko zlatá medaile, Cuvée Ostrava 2015 zlatá medaile, Král vín 

ČR 2016 bronzová medaile, AWC Wienna 2016 stříbrná medaile, Cuvée 2017 stříbrná medaile, 
Cuvée 2017 zlatá medaile, Weinparade Poysdorf 2017 – stříbrná medaile, NNOV Slovácko 2017 – 

stříbrná medaile

FRAKOVKA ROSÉ jakostní víno 2015
Vinum Juvenále 2015 stříbrná medaile

CHARDONNAY pozdní sběr 2015
Grand Prix VINEX 2015 stříbrná medaile, TOP 77***

MERLOT výběr z hroznů 2015
Vinum Juvenále 2015 stříbrná medaile, Víno Bojnice 2017 stříbrná medaile, MUN DUS 2017 stříbrná 
medaile, VINEX 2017 stříbrná medaile, Weinparade Poysdorf 2017 – stříbrná medaile, AWC Wienna 

2017 – stříbrná medaile

MUŠKÁT MORAVSKÝ pozdní sběr 2015
Vinařské Litoměřice 2016 zlatá medaile, Vinum Juvenále 2016 vítěz kategorie, NOVV Slovácko 2016 

stříbrná medaile, Terravino Izrael 2016 stříbrná medaile, Král vín ČR 2016 stříbrná medaile, AWC 
Wienna 2016 stříbrná medaile, Meditrina 2017 zlatá medaile, nejlepší víno ženy enoložky, MUN DUS 
2017 stříbrná medaile, VINEX 2016 stříbrná medaile, VINEX 2017 stříbrná medaile, Májová výstava 
vín nejvýše hodnocené víno, zlatá medaile, Víno Ljubljana 2017 – zlatá medaile, Asia Wine Trophy 

2017 – stříbrná medaile

RULANDSKÉ MODRÉ KLARET pozdní sběr 2015
Grand Prix VINEX 2015 zlatá medaile, Grand Prix VINEX 2016 stříbrná medaile, Galerie rulandských 

vín 2016 zlatá medaile

RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ pozdní sběr 2015
TOP 77, NNOV Slovácko 2017 – stříbrná medaile

RYZLINK RÝNSKÝ pozdní sběr 2015
Grand Prix VINEX 2015 stříbrná medaile, Hustopečská pečeť stříbrná medaile, MUND DUS 2017 
nejvýše hodnocené víno z ČR, ocenění velvyslankyně ČR, zlatá medaile, VINEX 2017 stříbrná me-

daile, Oenoforum 2017 – stříbrná medaile, Víno Ljubljana 2017 – nejvýše hodnocené víno ČR, velká 
zlatá medaile, NNOV Slovácko 2017 – stříbrná medaile, AWC Wienna 2017 – stříbrná medaile

RYZLINK RÝNSKÝ kabinetní víno 2015
Grand Prix VINEX 2015 stříbrná medaile, Hustopečská pečeť bronzová medaile, Weinparade Poys-

dorf 2017 – stříbrná medaile

SAUVIGNON pozdní sběr 2015
NOVV Slovácko zlatá medaile, MUN DUS 2017 stříbrná medaile, Weinparade Poysdorf 2017 – 

stříbrná medaile

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ pozdní sběr 2015
Vinařské Litoměřice 2015 stříbrná medaile

Ocenění vín ročníku 2015



Jakostní vína

Obsah cukru: polosuché

RULANDSKÉ ŠEDÉ / kabinetní víno  2016 / panenská sklizeň
Objem: 0,75l

Víno vyniká zlatožlutou barvou. V chuti je plné 
a extraktivní. Při vyšším vyzrání dosahuje vynikající kvality.

 279 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ
Objem: 0,75l

Víno s vůní zelených jablek a s nádechem citrusů. V chuti s 
jemně ovocnými tóny a pikantní kyselinkou.

239 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché

MERLOT
Objem: 0,75l

Barva vína je tmavě rubínová, vůně jemná, kouřová, po 
sladkém dřevě. Chuť je kořenitá s tóny sladkého dřeva, s 
jemnou tříslovinou a dlouhou dochutí.

249 Kč/láhev0,75l 

Luxusní vína

Obsah cukru: polosladké

MERLOT ROSÉ
Objem: 0,75l

Víno jemné lososové barvy s vůní lesní jahody se 
smetanou, která přechází i do chuti tohoto vína. Chuť je 
doplněna jemnou kyselinkou.

229 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: polosladké
KERNER / pozdní sběr / 2014

Objem: 0,75l
Víno světle zelené barvy s velmi příjemnou květinovo by-
linkovou vůní, doplněnou o jemné aroma tmavého medu. 
V chuti je víno plné, extraktivní, medově nasládlé s do-

665 Kč/láhev0,75l

chutí pomerančové marmelády a minerální podstatou.

Obsah cukru: suché
CHARDONNAY / pozdní sběr/ 2013

Objem: 0,5
Víno, které vyniká zlatavou barvou. Voní po květovém 
medu, žlutém melounu, mangu a bílé broskvi. Chutná 
po vlašském ořechu a vanilce s plnou minerální až jemně 

449 Kč/láhev0,5l

slanou dochutí a příjemně vyváženou svěží kyselinkou.

Obsah cukru: polosuché
RULANDSKÉ ŠEDÉ / kabinetní víno / 2014

Objem: 0,75l
Víno svěží žlutavé barvy s vůní tropického ovoce, 
hruškové marmelády, s medovými podtóny a chlebo-
vinkou v závěru. Chuť je plná, intenzivní, výrazně ovocno 

665 Kč/láhev0,75l 

oříšková s příjemnou svěží kyselinkou a dlouhotrvající minerální dochutí.

Obsah cukru: suché

RULANDSKÉ BÍLÉ 
Objem: 0,75l

Víno je plné s minerální podstatou a pikantní svěžestí. 
Vůně květin přechází v oříškovou vůni tzv. chlebovinu.

239 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: polosladké

ZWEIGELTREBE ROSÉ
Objem: 0,75l

víno jemně růžové barvy s jemnou vůní po bobulovém 
ovoci, malinách a jahodách, přecházející v chuť tohoto 
vína. Chuť doplňuje výraznější kyselinka.

229 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: polosladké

FRANKOVKA ROSÉ
Objem: 0,75l

víno jemně růžové barvy s výraznou vůní po bobulovém 
ovoci, malinách, jahodách, přecházejících i v chuť tohoto 
vína. Chuť doplňuje kyselinka příjemně sladěná s obsahem 
cukru.

229 Kč/láhev0,75l 

665 Kč/láhev0,75l

Obsah cukru: suché
SVATOVAVŘINECKÉ / výběr z hroznů / 2011

Objem: 0,75l
Barva tohoto vína je granátová. Ve vůni jsou cítit travnaté tóny, 
dřevo černého rybízu a červená paprika. V chuti se projevuje 
výrazná kyselinka a tříslovina.

665 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché
MERLOT / výběr z hroznů / 2014

Objem: 0,75l
Víno rubínové barvy, plné, velmi příjemné. Ve vůni je ovocno-
vanilkové s doplňující se vůní kávy, kerá přechází i dochutí a je 
podpořena tříslovinou s dlouho dochutí

665 Kč/láhev0,75l

Obsah cukru: suché
MERLOT / výběr z hroznů / 2015

Objem: 0,75l
Barva tohoto vína je sytě rubínová s vůní bezovo-borůvkové 
marmelády s jemným vanilkovým podtónem. Vůně přechází velmi 
elegantně v chuť vína, kde je podpořena ještě vůní čokolády a 

černorybízové marmelády s dochutísladkého dřeva, které je dáno ležením v sudu. Víno je zakončeno prozatím 
výraznější tříslovinkou, která se ležením příjemně zjemní.



Jakostní vína

Obsah cukru: suché

FRANKOVKA
Objem: 0,75l

Víno intenzivní rubínové barvy, příjemné kořenité vůně s 
tóny ovoce a jader peckovin. V chutí plné, extraktivní s 
jemnou tříslovinou.

229 Kč/láhev0,75l

Výběrová vína červená

Jemně perlivá vína

Obsah cukru: polosuché

FRAZANETO BÍLÉ 
Objem: 0,75l

Cuvée odrůd Müller Thurgau a Muškát moravský vyniká 
velmi příjemnou vůní a svěžstí. Mírné perlení tohoto vína 
působí velmi osvěživě.

229 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: polosuché

FRAZANETO ČERVENÉ 
Objem: 0,75l

Cuvée odrůd Zweigeltrebe a Svatovavřinecké vyniká 
rubínovou barvou, příjemnou chutí a svěžestí.

229 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: polosladké

FRAZANETO ROSÉ
Objem: 0,75l

Jemně perlivé víno, vyrobené z odrůdy zweigeltrebe vyniká 
velmi příjemnou vůní a svěžstí. Mírné perlení tohoto vína 
působí velmi osvěživě.

229 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché
RULANDSKÉ MODRÉ BARRIQUE  / pozdní sběr  / 2014

Objem: 0,75l
Víno sytě rubínové barvy s vůní sladkého dřeva, vanilky a 
švestky. Vůně tohoto ovoce přechází v chuť. Ležení v sudu 
dodalo tomuto vínu charakteristickou plnost.

449 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché
MERLOT / výběr z hroznů / 2015

Objem: 0,75l
Barva tohoto vína je sytě rubínová s výraznou vůní 
kávy a vanilky, která přechází i do chuti tohoto vína 
kde je podpořena ještě chutí čokolády, černorybízové  

469 Kč/láhev0,75l 

a borůvkové marmelády s dochutí tabákového listu. Víno je zakončeno prozatím výraznější tříslovinkou, 
která se ležením příjemně zjemní.

Obsah cukru: suché
CUVÉE PLACHTY / výběr z hroznů / 2015

Objem: 0,75l
Cuvée Plachty je pojmenováno podle viniční trati, ze které 
se hrozny pro výrobu tohoto vína sklízí. Pro ročník 2015 
je to odrůdové cuvée Merlotů. Barva tohoto vína je sytě 

469 Kč/láhev0,75l

rubínová s vůní rybízové marmelády, ostružin, černých třešní s jemnou vůní vanilky v pozadí. Chuť 
ovoce a vanilky se prolíná celým vínem. V závěru můžeme cítit jemnou dochuť kávy a tabáku. Víno je 
zakončeno prozatím výraznější tříslovinkou, která se ležením příjemně zjemní. 

Obsah cukru: suché

RULANDSKÉ MODRÉ
Objem: 0,75l

Víno intenzivní rubínové barvy, plné, s vůní jahod, ostružin, 
červených třešní a bobulového ovoce. Toto ovoce se pro-
jevuje spolu s jemnou tříslovinou také v chuti.

229 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché

MODRÝ PORTUGAL
Objem: 0,75l

Víno tmavě rubínové barvy, svěží příjemně pitelné. V chuti 
ovocné s jemnou tříslovinou.

249 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché
DORNFELDER / jakostní víno / 2015

Objem: 0,75l
Víno je velmi syté rubínové barvy s výraznou vůní  
sladkého dřeva a vanilky s kokosovým nádechem. V chuti 
je víno výrazně ovocné s chutí višní, švestkového kompotu 

449 Kč/láhev0,75l 

a dochutí vaniky. Poměrně plné s doposud výraznější tríslovinkou.

Luxusní vína

Obsah cukru: polosuché
CUVÉE ST. ANTONIUS / pozdní sběr / 2011

Objem: 0,75l
Toto cuvée je vyrobeno podle tradiční blatnické recep-
tury z odrůd Ryzlink rýnský, Rulandské bílé a Sylvánské 
zelené. Víno vyniká intenzivní vůní lučních květin, lípy a 

665 Kč/láhev0,75l

jemným aroma lískových oříšků a ovoce. V chuti je patrná svěží kyselinka, chuť tropického ovoce a 
minerální tóny.

Obsah cukru: suché

ZWEIGELTREBE
Objem: 0,75l

Víno intenzivní granátové barvy, plné, s vůní višní a bobulo-
vého ovoce. V chuti se projevuje výrazná tříslovina.

229 Kč/láhev0,75l 



8 Výběrová vína bílá

Obsah cukru: suché
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
Víno je světle žluté barvy se zelenkavými odlesky, 
příjemnou vůní lučních květů a eukalyptu, cukrového 
melounu, bílé broskve a rybízu. V chuti je víno ovocné s 

449 Kč/láhev0,75l 

jemnou kořenitostní a citrusovou kyselinkou, která je ve vínu velmi příjemně zakomponována a doplněna 
minerální dochutí.

Obsah cukru: polosladké
MUŠKÁT MORAVSKÝ / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
Víno je světle zlatavé barvy s velmi příjemnou svěží vůní 
meruňky, bílé broskve, maracuji, pomerančové marmelády 
a citrusového ovoce. Vůně meruňky a tropického ovoce

449 Kč/láhev0,75l 

přechází i do chuti, kde se velmi příjemně snoubí s kyselinkou a zbytkovým cukrem. 

Obsah cukru: suché
RYZLINK RÝNSKÝ / VOC / 2015

Objem: 0,75l
Víno je světle žluté barvy se zelenkavými odlesky. Velmi 
svěží ovocná vůně meruňek, broskví a kdoule je doplněna 
jemnou vůní lipového květu a medu. V chuti je víno 
 

459 Kč/láhev0,75l 

příjemně a harmonicky sladěno s chutí meruňky a pomerančové marmelády. Víno má jemnou dochuť 
červeného grepu.

Obsah cukru: polosuché
RULANDSKÉ ŠEDÉ / výběr z hroznů / 2015

Objem: 0,75l
Víno svěží žlutozlatavé barvy s vůní tropického ovoce, 
manga, hrušky, meruňky s medovými podtóny a chlebo-
vinkou v závěru. Chuť je plná, intenzivní, výrazně ovocno-

469 Kč/láhev0,75l 

oříšková s příjemnou harmonickou kyselinkou a dlouhotrvající dochutí.

Obsah cukru: polosuché
KERNER / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
Víno světle žluté  barvy s velmi příjemnou květinovo-
bylinnou vůní doplněnou o jemné aroma sušené meruňky 
a medu. V chuti je víno plné, extraktivní, s harmonií mezi

449 Kč/láhev0,75l 

hravou kyselinkou a cukrem, dochutí pomerančové marmelády a minerální podstatou.

Výběrová vína rosé a klaret

Obsah cukru: polosladké
MERLOT KLARET / pozdní sběr / 2016

Objem: 0,75l
Víno je jemně tělové barvy s velmi příjemnou vůní broskve, 
ananasu, manga a třešinky s příjemnou chutí bobulového 
ovoce, třešinky s jemně smetanovou dochutí a příjemně 

449 Kč/láhev0,75l 

se snoubící kyselinkou se zbytkovým cukrem a minerálním závěrem.

449 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru:polosuché
MERLOT ROSÉ / pozdní sběr / 2016

Objem: 0,75l
Víno je jemně růžové barvy s vůní černého rybízu, maliny, 
medové plástve v pozadí s jemnou červenou paprikou. 
Vůně se prolíná i v chuť tohoto vína s dominující chutí 

černého rybízu, josty, jemnou jogurtovostí, plností a dochutí červeného grepu.

Obsah cukru: polosuché
RULANDSKÉ ŠEDÉ / kabinetní víno  / 2014

Objem: 0,75l
Víno svěží zlatavé barvy se zelenkavými odlesky,  
s velmi jemnou ovocnou vůní manga, grepu a hrušky. 
Chuť je příjemně harmonická se středně plným závěrem,  
s jemnými tóny citrusů a bílé broskve.

449 Kč/láhev0,75l

Obsah cukru: suché
FRANKOVKA / pozdní sběr / 2014

Objem: 0,75l
Víno je tmavě granátové barvy, lehčí s ovocnou kořenitou 
vůní drobnéhobobulového ovoce, třešně a pepře. V chuti 
je kořenitě travnaté s jemnou dochutí hořké mandle.

449 Kč/láhev0,75l

Obsah cukru: suché
MERLOT / výběr z hroznů / 2014

Objem: 0,75l
Víno rubínové barvy, plné, velmi příjemné. Ve vůni je  
ovocno-vanilkové s doplňující se vůní kávy, kerá přechází i 
dochutí a je podpořena tříslovinou s dlouho dochutí.

469 Kč/láhev0,75l 

Obsah cukru: suché
CUVÉE PLACHTY / pozdní sběr / 2014

Objem: 0,75l
Cuvée Plachty je pojmenováno podle viniční trati, ze které 
se hrozny pro výrobu tohoto vína sklízí. Pro ročník 2015 
je to odrůdové cuvée Merlotů. Barva tohoto vína je sytě 
rubínová s vůní rybízové marmelády, ostružin, černých 
třešní s jemnou vůní vanilky v pozadí. Chuť ovoce a vanilky 
se prolíná celým vínem. 

449 Kč/láhev0,75l 

Výběrová vína červená

Obsah cukru: suché
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
Víno je světle lososové barvy s velmi příjemnou jemnou 
vůní červeného bobulového ovoce a třešně přecházející 
v chuť tohoto vína, která je zakončená jemnou dochutí 

třešnové pecky a smetany. Osvěžující charekter mu dodává svěží kyselinka.

449 Kč/láhev0,75



Výběrová vína bílá

Obsah cukru: suché
SAUVIGNON / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
Barva sveže zlatá se zelenkavými odlesky. Ve  vůni můžeme 
cítit výrazně ovocné tóny černého rybízu, angreštu, josty, 
bezu, tropické ovoce v chuti plné, ovocné s citrusovou 

449 Kč/láhev0,75l

dochutí. Víno má velmi svěží kyselinku příjemně sladěnou s cukrem. 

Obsah cukru: polosuché
TRAMÍN ČERVENÝ / výběr z hroznů / 2015

Objem: 0,75l
Víno je žlutozlaté barvy se zelenými odlesky a velmi 
příjemnou jemnou vůní květu bezu, pomeranče, meruňky  
a lékořice s kořenitostí v závěru. V chuti je víno extreaktivní

469 Kč/láhev0,75l 

s kořenitou dochutí a velmi příjemnou harmonií kyselinky se zbytkovým cukrem.

Obsah cukru: suché
RYZLINK RÝNSKÝ / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
Víno je světle žluté barvy se zelenkavými odlesky. Velmi 
svěží ovocná vůně meruňek, broskví a kdoule je doplněna 
jemnou vůní lipového květu a medu. V chuti je víno příjemně 

449 Kč/láhev0,75l 

harmonicky sladěno s chutí meruňky a pomerančové marmelády. Víno má jemnou dochuť červeného 
grepu.

Obsah cukru: suché
RULANDSKÉ BÍLÉ / VOC / 2015

Objem: 0,75l
Víno světle žluté barvy se zelenkavými odlesky s vůní  
akátu, lipového květu, s jemnými tóny bílé broskve, 
meruňky, hrušky  a medu.  Chuť je velmi příjemně sladěna

459 Kč/láhev0,75l 

mezi osvěžující kyselinkou a zbytkovým cukrem. Toto víno bylo vyrobeno za použití původního kmene 
blatnických kvasinek, což dává vínu jeho místní charakter - terroir.

Obsah cukru: suché
CHARDONNAY / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
Víno žluté barvy se zelenkavými odlesky, s jemnou vůní 
medu, žlutého melounu, ananasu. V chuti můžeme cítit 
spíše citsusové plody, které jsou podpořeny kyselinkou 

449 Kč/láhev0,75l

tohoto suchého vína. Víno je plné, extraktivní s minerální dochutí. 

Obsah cukru: suché
CUVÉE 1990 / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
V roce 1990 byla společnost VÍNO BLATEL založena. 
Pro toto cuvée byly použity rulandské odrůdy - RB, RM 
a CH, hrozny byly zpracovány celé i s třapinami. Víno je  

449 Kč/láhev0,75l 

žluto zelenkavé barvy s vůní sušeného tropického ovoce, manga, ananasu, mandarinky, 
citrusů s doplněním o vanilkovo kokosovou vůni s jemností dřeva. V chuti je ovocno  
citrusové a je velmi příjemně sladěno se svěží  kyselinkou. Dochuť je plná a harmonická s minerální  
podstatou. 

Obsah cukru: suché
CUVÉE ST. ANTONIUS / pozdní sběr / 2016

Objem: 0,75l
Toto cuvée v Blatnici vyráběli již naši předkové, kdy se jim 
podařilo naleznout rovnováhu mezi odrůdami RR, RB a 
SZ, z kterých toto cuvée vzniklo a je zachováno dodnes.

449 Kč/láhev0,75l

Víno žlutozelenkavé barvy s velmi příjemnou vůní lučních květin, zeleného jablka, hrušky a citrusů. Chutí 
se tato ovocnost velmi elegantně prolíná. Velmi příjemná je dochuť tohoto vína, kde se setkává grepo-
vost, plnost, svěží kyselinka s minerálním závěrem.

Obsah cukru: polosuché
MUŠKÁT MORAVSKÝ / pozdní sběr / 2016

Objem: 0,75l
Víno je světle žluté barvy se zelenkavými odlesky s vel-
mi příjemnou svěží vůní meruňky, bílé broskve, maracuji 
a citrusového ovoce. Vůně meruňky a citrusů přechází i 

449 Kč/láhev0,75l 

do chuti, kde se limetovost krásně snoubí s hravou kyselinkou.

Obsah cukru: polosladké
PÁLAVA / pozdní sběrr / 2016

Objem: 0,75l
 Víno svěží žlutozlatavé barvy, ve vůni s jemnými tóny 
růže, manga, banánu a vanilky s podtóny lesního medu a 
koření.  Chuť je plná, intenzivní, výrazně  ovocno medová

449 Kč/láhev0,75l

 s příjemnou harmonickou kyselinkou a dlouhotrvající dochutí.

Obsah cukru: suché
CUVÉE St. ANTONIUS / pozdní sběr / 2015

Objem: 0,75l
Toto cuvée  v Blatnici vyráběli již naši předkové, jimž se 
podařilo nalézt rovnováhu mezi odrůdami RR, RB a SZ, 
z kterých toto cuvée vzniklo a je zachováno dodnes.  

449 Kč/láhev0,75l 

Víno žluto zelenkavé barvy  s velmi příjemnou vůní lučních květin, kdoule, hrušky, citrusů a medu. Chutí 
se tato ovocnost velmi elegantně prolíná. Příjemná je dochuť vína,  kde se setkává ovocnost, plnost, 
mineralita a svěží kyselinka.

Obsah cukru: polosuché
RULANDSKÉ BÍLÉ / VOC / 2016

Objem: 0,75l
Víno je světle žluté barvy se zelenkavými odlesky s 
poměrně intenzivní vůní květin, bílého rybízu, letních 
jablíček a citrusů, kde v pozadí vůně je zakomponována 

459 Kč/láhev0,75l 

jemná vůně medu a obilného klasu. Chuť je propojena s vůní vína s poměrně výrazným

Obsah cukru: suché
SAUVIGNON / pozdní sběr / 2016

Objem: 0,75l
Barva vína je svěže zlatá se zelenkavými odlesky. Ve vůni 
můžeme cítit výrazné tóny kopřivy, květu bezu, hluchavky 
s podtóny angreštu, josty a dřeva černého rybízu. V chuti 

449 Kč/láhev0,75l 

je víno plné, černorybízové, s dochutí papriky a bílého grepu. Víno má velmi svěží kyselinku s minerálním 
závěrem.


