
V INNÝ L IST

Rulandské Šedé 2009 Výběr z bobulí

Bílá vína

Ve vůni můžete zaznamenat atraktivní tóny po medu nebo rozinkách. V ústech oceníte mazlivý 

obsah zbytkového cukru vyváženého svěží kyselinou. Dokonale hebký a harmonický projev vína 

Vás bude svádět k dalšímu a dalšímu ochutnávání.  Víno 

získalo diplom na Valtických vinných trzích 2010.

Růžové víno

Tramín Červený 2011

Tento atraktivní Tramín červený z přívětivého ročníku 2011 zaujme svou líbivou, jemně naslád-

lou vůní připomínající kompotované hrušky. Na jazyku potěší laskavý obsah zbytkového cukru 

a harmonizující množství kyselin. Při opakovaném ochut-

návání zaznamenáte jemně ovocný projev.

Veltlínské Zelené

Nejpěstovanější odrůda jižní Moravy i země původu sousedního Rakouska. Je to víno světle žluté 

barvy se zelenými reflexy. Mladé víno voní pepřnatostí, někdy lehce po doutníku a později po 

lipovém květu a někdy po mandlích. Vína jsou svěží, vy-

vážená a plná s jemnou ovocnou chutí. 

Rosé Svatovavřinecké

Toto znamenité rosé vyniká krásnou lososovou růžovou barvou, jemně ovocnou vůní a osvěžující, 

ovocně šťavnatou středně plnou chutí. Výborně doplní příjemné posezení s přáteli na terase. 
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Rulandské Modré 2011 Výběr z hroznů

Modrý portugal 2009 Pozdní sběr

Tarapaca Cabernet Sauvignon

Výjimečný ročník a výjimečné víno. Po přivonění objevíte atraktivní tóny po kvalitní hořké 

čokoládě nebo kompotovaných jahodách. V ústech ohromí bohatostí chutí, mohutností těla a 

délkou projevu. Oceníte tříslovinu velkých červených vín a 

příjemně nasládlou dochuť připomínající karamel. 

Révové víno červené s přívlastkem, polosuché - pozdní sběr.  Barva vína je karmínová, vůně je 

výrazná s nádechem zralých třešní a borůvek. Chuť je harmonická s jemnou tříslovinou. Tato partie 

je určena speciálně pro gastronomickou síť a vinotéky 

a nese označení Gastro Collection Valtice.

Odrůdové révové víno suché červené původem z Chile. Kvašení a macerace vína  proběhla 

v nerezových nádobách při teplotě 28 stupňů Celsia. Pro zachování vůně bylo víno nalahvo-

váno mladé. Ovocná a kořenitá vůně a chuť je charak-

teristická pro tento vysoce barevný Cabernet Sauvignon. 
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BOHEMIA SEKT – BRUT, DEMI
PROSECCO – JEMNĚ PERLIVÉ VÍNO
BOHEMIA SEKT – NEALKO
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