VÍNA U REJNOKA jaro 2017
VÁŽENÍ HOSTÉ,
VYBRALI JSME VÍNA MNOHA CHUTÍ, OD POCTIVÝCH, SVĚDOMITÝCH
VINAŘSTVÍ Z MORAVY, RAKOUSKA A SEVERNÍ ITÁLIE.
NAPROSTOU VĚTŠINU VÍN SI SAMI KUPUJEME PŘÍMO U VINAŘŮ,
NABÍDKU MĚNÍME PODLE AKTUÁLNÍHO NÁKUPU
NABÍDKU VÍN DOPLŇUJEME (PŘEDEVŠÍM ČERVENÝM) VÍNEM
Z DALŠÍCH SVĚTOVÝCH VINAŘSKÝCH OBLASTÍ.
VŠECHNA VÍNA V NAŠEM VINNÉM LÍSTKU SE DAJÍ DOBŘE PÍT,
ZÁLEŽÍ JEN NA VAŠÍ CHUTI

NAJDĚTE SI TO SVÉ…….

VINNÝ LIST JE SEŘAZEN PODLE BARVY A ODRŮD:
BÍLÁ VÍNA:
CHARDONNAY,RULANDSKÉ ŠEDÉ,VELTL.ZELENÉ,SAUVIGNON – str. „1“
HIBERNAL, DĚVÍN, RYZLINK RÝNSKÝ – str. 2
TRAMÍN, KERNER, PÁLAVA - strana „3“
ČERVENÁ VÍNA:
CABERNET SAUVIGNON, CUVÉE – strana „4“
RULAND. MODRÉ, LAGREIN, MALBEC, MODRÝ PORTUGAL, DORNFELDR
strana „5“

RŮŽOVÁ VÍNA, PŘÍRODNÍ ŠUMIVÁ VÍNA: – strana „6“

CHARDONNAY
CHARDONNAY

„MATURUM“, DOC 2015, suché
549 KČ
vinařství MARTINI & SOHN, Itálie-Alto Adige, San Eppan – Girlan
Víno zeleno-žluté barvy s jemně ovocnou vůní, svěží a pikantní na patře,
připomínající ananas, banán, jablko, hruška, citrusové ovoce a máslo.
Víno zrálo v dubových sudech 6 měsíců.

RULANDSKÉ ŠEDÉ
RULANDSKÉ ŠEDÉ, pozdní sběr 2016, suché

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Pronikavá ovocná vůně zralých hrušek, kdouli a sušeného zahradního ovoce.
Chuť plná, hutná, plná šťavnatostí citrusových plodů s jemným medovým dozvukem.

PINOT GRIGIO, DOC 2016, suché

399 KČ

vinařství MARTINI & SOHN, Itálie-Alto Adige, San Eppan – Girlan
Plné, bohaté bílé víno, slámově žluté barvy, květinové a široce ovocné vůně
připomínající hrušky a jablka. Ovocné pocity přechází plynule do lahodné chuti.

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
GRÜNER VELTLINER,

MESSWEIN

2015, suché

399 KČ

vinařství FREIGUT THALLERN, RAKOUSKO – THERMEREGION (Wien)
Víno intenzivní vůně, jemně kořeněné chuti po jemně mletém pepři, svěží a živé.

SAUVIGNON
SAUVIGNON „PALLADIUM“ DOC 2016, suché

499 KČ

vinařství MARTINI & SOHN, Itálie-Alto Adige, San Eppan – Girlan
Elegantní sauvignon, lehce aromatický, připomínající čerstvě posečenou trávu.
Víno zeleno-žluté barvy, jemně pikantní, s vůní a chutí připomínající zelený angrešt,
chřest, listy rajčat, zelené papriky a květy černého bezu. Lehké víno.

HIBERNAL
HIBERNAL, pozdní sběr 2016, polosuché

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Víno pochází z první sklizně mladé vinice. Velmi aromatická, svěží vůně.
Chuť ovocné kompotované zelené broskve, příjemně šťavnatá, hravá, dlouho trvající.

DĚVÍN , výběr z hroznů 2015, polosuché

399 KČ

vinařství PRATH, ČR – MORAVA – Josefov
Aromatické víno z velmi vyzrálých hroznů s květinovo-muškátovým aroma.
Hrozny tohoto extraktivního vína byly macerovány při optimální teplotě pro umocnění
aromatického charakteru vína.
Poměr kyselinky a zbytkového cukru je velmi dobře doladěn.

RYZLINK RÝNSKÝ
RYZLINK RÝNSKÝ, pozdní sběr 2015 suché

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Hluboká vůně s tóny kompotované meruňky a sušeného lipového květu, podpořená
mineralitou, chuť s tóny včelího medu a propolisu,trošky heřmánku a pikantní kyseliny

RIESLING, DOC 2015, suché

399 KČ

vinařství MARTINI & SOHN, Itálie-Alto Adige, San Eppan – Girlan
Elegantní, zeleno-světle žluté bílé víno s jemnou květinovou vůní, připomíná broskve,
meruňky, kdoule a zelená jablíčka. Chuť živá a elegantní.

RIESLING GRAND CRU, 2003, suché
GRAND CRU „KIRSCHENSTUCK“

5999 KČ

DR. BUERKLIN - WOLF, NĚMECKO – Pfalz
Vzácné, zcela unikátní víno ze vzácné polohy. Jeden z nejlepších ryzlinků světa.
Jemná vůně hrušek, broskví, zralých jablek, manga, s náznaky mandlí a nugátu.
Velké extravagantní opulentní víno. Víno plných komplexních chutí.
Císař Ryzlinků… Unikátní víno v naší nabídce.
Potenciál zrání do roku 2030.

PÁLAVA
PÁLAVA, výběr z hroznů 2015, polosladké

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Vůně s tóny skořice kompotovaných mandarinek a limetky. Chuť je výrazně sladká,
šťavnatá, doplněná kořenitostí exotického liči a jemným muškátových závěrem.

KERNER
KERNER „PALLADIUM“ DOC 2016, suché

499 KČ

vinařství MARTINI & SOHN, Itálie-Alto Adige, San Eppan – Girlan
Jemně aromatické víno, nazelenalé až světle žluté barvy, květinové, lehce travní,
s nádechem muškátu a bílých květů, broskví, citronových plodů, se stopou bílého
pepře, lehké, minerální a svěží na patře. Zrálo v nerezových tancích.

GEWURZTRAMINER
GEWURZTRAMINER

„PALLADIUM“

DOC 2016, polosuché

499 KČ

vinařství MARTINI & SOHN, Itálie-Alto Adige, San Eppan – Girlan
Víno slámové až zlatožluté barvy. Plné a dokonale odrůdově aromatické.
Výrazná až omamná vůně s pikantními tóny růží, liči a hřebíčku. Velmi dobře
zakomponovaná přirozená sladší chuť tramínu do celkového vjemu vína.

RULANDSKÉ MODRÉ
RULANDSKÉ MODRÉ,

výběr z hroznů 2012, suché
vinařství PRATH, ČR – MORAVA – Josefov

499 KČ

Plné víno cihlové barvy se stříbrnými odlesky, ve vůni vyniká višně v čokoládě
s nádechem švestek a ořechů.. Chuť je sametová, s dlouhým dozvukem sladkého
ovoce. Víno zrálo v dubových sudech a také v lahvích.

CUVÉE
COLDIRUS, DOC 2015, PALLADIUM, suché

699 KČ

vinařství MARTINI & SOHN, Itálie-Alto Adige, San Eppan – Girlan
Víno tmavé až temné granátové barvy. Výrazná vůně fialek, ostružin, tabáku
s připomenutím aroma cedru. Na patře chuť plná, sametová, s příchutí čokolády a
sušeného bobulového ovoce.zralého lesní bobulové ovoce. Dlouhý delikátní závěr.
Zrání v použitých dubových sudech. Potenciál 3-10 let.
Pití tohoto vína je lahůdkou.

WEINEGG 2013,

CABERNET MERLOT RISERVA,suché
999
vinařství THURNHOF, ITÁLIE-Alto Adige, Bolzano/Haslach

KČ

Weinegg je na samém vrcholu nabídky, z jižních zcela chráněných svahů, 290 m.n.m.
Víno je směsí 85% Cabernet Sauvignonu, 14% Merlotu, 1% Lagreinu.
Na cuvée jsou vybírány pouze hrozny z nejlepších vinic s věkem nejméně 15 let.
Víno jedinečnou vůni i chuť po sklizených zralých i sušených červených plodech.
Zrání probíhá v malých a středních dubových sudech (2-5hl), z nichž 80% jsou nové.
Weinegg se vyrábí pouze ve výjimečných letech, má výjimečný potenciál zrání.

ONTAŇÓN, CRIANZA 2013,

suché
vinařství ONTAŇÓN, ŠPANĚLSKO - RIOJA

599 KČ

Víno je vyrobené z révy ve východní části pohoří Rioja. Specifické mikroklima dává
vínu osobitou strukturu. Crianza je víno s jemným a elegantním aroma černých třešní
s tóny koření a minerálů doplněných jemnou ovocnou kyselinkou.

CABERNET SAUVIGNON
CABERNET SAUV., zemské víno 2015, suché

399 KČ

vinařství MOKRUŠA, ČR – MORAVA – Mutěnice
Povedené červené moravské víno syté barvy.
Chuť a vůně červeného bobulového ovoce, šťavnatý, příjemný závěr.

CABERNET SAUV.,

ABERDEEN ANGUS 2015, suché
599
vinařství FINCA FLICHMAN, ARGENTINA – Mendoza

KČ

Víno zrálo 6 měsíců v dubových sudech a poté v lahvích. Krásná sytá barva,
plně rozvinutá komplexní chuť, víno je hebké, sametové a velmi plné.

LAGREIN
LAGREIN, DOC 2015, GURNZAN, suché

499 KČ

vinařství MARTINI & SOHN, Itálie-Alto Adige, San Eppan – Girlan
Rubínová až tmavě granátová barva. Vůně ostružin a kvetoucích fialek
s připomenutím hořké čokolády. Na patře je plné, sametové a příjemně nahořklé.

MALBEC
MALBEC, PASSO DOBLE 2013, suché

559 KČ

vinařství MASI TUPUNGATO, ARGENTINA – Mendoza
Tmavě rudo červená barva s fialovými okraji. Výrazná vůně černých plodů, sušeného
ovoce, sladěná s kořením. Chuť je ovocná, výrazná a hebká s jemnými tříslovinami.
Dochuť borůvková, doplněná černým ovocem. Víno zrálo 9 měsíců v dubových sudech.

MODRÝ PORTUGAL
MODRÝ PORTUGAL, pozdní sběr 2013, suché

399 KČ

vinařství PRATH, ČR – MORAVA – Josefov
Barva sytě rubínová. Buket něžný, s vůní květin, zavařeného červeného ovoce a jahod.
Chuť hebká, sametová, s nižším obsahem tříslovin.

DORNFELDR
DORNFELDR, pozdní sběr 2014, suché

399 KČ

vinařství PRATH, ČR – MORAVA – Josefov
Výrazná granátová barva, vůně třešní v koňaku, chuť borůvek a ostružin.

PŘÍRODNÍ ŠUMIVÁ VÍNA
PROSECCO DI VALDOBBIADENE, extra suché

499 KČ

MIONETTO, ITÁLIE – Veneto
100% odrůdy Prosecco. Slámově-žlutá barva se záblesky zelené, vůně květů, jablíček.
Chuť jemná, svěží. Bohatá pěna, jemné perlení.

MOET CHANDON IMPERIAL, suché

1299 KČ

MOET CHANDON,FRANCIE – Champagne
Z odrůd Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier. Skvěle vyvážené, harmonické.
Barva světle zlatavá, přecházející do zelenkavé. Svěží. Příjemné perlení.

RŮŽOVÁ VÍNA
FRANKOVKA ROSÉ, pozdní sběr 2015, polosuché 399 KČ
vinařství PRATH, ČR – MORAVA – Josefov
Víno z prestižní tratě Kukvička. V barvě se odráží červený grapefruit. Silná nasládlá
vůně po jahodách a přezrálých ostružinách, chuť vyváženě nasládlá,
v dochuti jsou příjemně cítit tóny lesních plodů.

