
DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ VINNÝ MĚSÍČNÍK

Blauburger 2013 TERROIR CLUB
pozdní sběr, číslo šarže 3088
Vinařská obec: Hostěradice 
Viniční trať: Volné pole

Vzhledem k chladnějšímu počasí v posled-
ním týdnu volím jednoznačně červené víno.
Blauburger je odrůda vyšlechtěná křížením 
Modrého Portugalu a Frankovky v roce 1923 
v Rakousku. Do Státní knihy povolených od-
růd byla zapsána teprve v roce 2012. Ochut-
nejte toto plné a nesmírně zajímavé červené 
víno, provokující svojí smyslnou živočišností. 
Samo si říká o pořádnou porci hovězího.

Rulandské šedé 2014
Jubilejní víno augustiniánského opata
pozdní sběr, číslo šarže 4042
Vinařská obec: Hnanice 
Viniční trať: U Chlupa

Starobrněnské opatství je v současnosti jedi-
ným opatstvím Řádu sv. Augustina na světě, 
dle privilegia papeže Benedikta XIV. z roku 
1752. Toto víno využívají Augustiniáni nejen 
pro liturgické účely, ale stejně jako ostatní 
milovníci vína pro světskou potěchu ducha. 
Mírný začínající projev nazrálosti, podmanivá 
chuť čerstvě upečeného chleba, zaprášená 
mineralita s letmým dotekem lučního medu, 
činí víno velmi atraktivním. Ideální odpočin-
kové podzimní víno. Inu víno ducha povznáší.

Rulandské bílé 2014 
TERROIR CLUB
pozdní sběr, číslo šarže 4041
Vinařská obec: Miroslav
Viniční trať: Weinperky

Viniční trať Weinperky patří už dlouho k iko-
nickým vinicím Znojemska. Malé partie vín 
z této překrásné vinice patří ke klenotům na-
šeho znovínského portfolia. Rulandské bílé 
s decentním zbytkovým cukrem, šťavnatou 
kyselinkou a typickým máslovým podtó-
nem v kombinaci s králíkem na smetaně je 
vskutku volbou králů. Nádhera!

Chardonnay SUR LIE 2015
výběr z hroznů, číslo šarže 5029
Vinařská obec: Nosislav
Viniční trať: Kacířky

Spolu s novou technologií v Jaroslavicích 
máme i nového kolegu sklepmistra Ing. Ja-
kuba Smrčku, pomyslného tatínka tohoto 
vína. Chardonnay SUR LIE je víno, které leželo 
na kvasničních kalech téměř 9 měsíců a měl 
jsem možnost jej několikrát ochutnat jako malé 
vinné nemluvňátko v průběhu jeho vývoje. 
Nepopírám, že jsem se velmi těšil, až bude 
konečně jako dospělé víno uvedeno na trh. Jak 
bych ho popsal? Kokosové mléko, máslo, ope-
čený toast, k tomu tělo boxera těžké váhy. Víno 
na celý večer. Kubo smekám, mistrovské dílo!
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2016ŘÍJEN

Vážení přátelé znovínských vín,
po roce a půl mám opět milou povinnost vybrat pro Vás, 
šest zajímavých vín, včetně pomyslné třešinky na dortu 
z našeho proslulého archivu. 
Přeji Vám nádherné chvíle se znovínskými víny. Na zdraví!

VÍNA PRO MĚSÍC ŘÍJEN ROKU 2016  
vybral a doporučuje obchodní zástupce  
pro Prahu a okolí a střední Čechy  Karel Slavík
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Sauvignon 2015
TERROIR CLUB
pozdní sběr, číslo šarže 5060
Vinařská obec: Starovice
Viniční trať: Středohoří

Znáte to, pokárá vás šéf, partnerka (nebo 
partner) a pocit křivdy je na světě. Na zvlád-
nutí takových situací existuje jednoduchý 
recept. Sklenka Sauvignonu a nohy pěkně 
na stůl! Teď vážně: výjimečný ročník 2015, 
starší výsadba dobře prokořeněné révy, 
nádherně vyzrálé hrozny, moderní techno-
logie a cit sklepmistra. To vše stálo za zro-
dem mimořádného vína. Ochutnejte naše 
znovínské rodinné stříbro! Svůdné, oslnivé, 
inspirující. Ideálním partnerem mu bude 
čerstvý kozí sýr.

Ryzlink rýnský 2007
pozdní sběr, číslo šarže 7038
Vinařská obec: Těšetice
Viniční trať: Tři díly

Netajím se obdivem k rýnskému ryzlinku. 
V případě bonbónku z našeho archivu byla 
volba jasná. Panenský ryzlink z Těšetic, který 
byl dokonce vyprodán po prvním turnusu jar-
ního Putování po vinicích v květnu 2008. Víno 
na vrcholu zralosti. Jemné, aristokraticky no-
blesní. Kombinace minerálního projevu, zbyt-
kového cukru s medovým podtónem archivní 
zralosti a decentní kyselinkou silně připomíná 
proslulé moselské ryzlinky. Opravdový král 
vín, víno králů. Doporučuji nechat dostatečně 
vydýchat, nepospíchat, jen se nechat unášet 
velmi intenzivním prožitkem.
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Poř. 
číslo

Odrůda, ročník
stupeň jakosti, zařazení podle zbytkového cukru, obsah lahve
analytické hodnoty

Číslo 
šarže

Vinařská obec 
Viniční trať
Vinařský region

Cena lahve
včetně 

DPH
1 Blauburger 2013 TERROIR CLUB              

pozdní sběr, suché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 4,2 g/l, kyseliny: 5,9 g/l, alkohol: 12,5 %,  
bezcukerný extrakt: 36,7 g/l

3088 Hostěradice 
Volné pole 
Znojemsko

150 Kč

•  Stříbrná medaile na „FESTWEIN 2014“ Brno • Stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2015 –
znojemská podoblast“ • Stříbrná medaile na „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2015“ • Zlatá medaile 
na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“

2 Rulandské šedé 2014 
Jubilejní víno augustiniánského opata
pozdní sběr, suché, obsah lahve 0,75 l 
zbytkový cukr: 8,4 g/l, kyseliny: 6,8 g/l, alkohol: 11,5 %,  
bezcukerný extrakt: 26,7 g/l 

4042 Hnanice
U Chlupa 
Znojemsko

180 Kč

•  Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2015 – znojemská podoblast“
3 Rulandské bílé 2014 TERROIR CLUB

pozdní sběr, polosuché, obsah lahve 0,75 l 
zbytkový cukr: 8,9 g/l, kyseliny: 6,8 g/l, alkohol: 12,0 %,  
bezcukerný extrakt: 28,9 g/l

4041 Miroslav 
Weinperky 
Znojemsko

150 Kč

•  Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2015 – znojemská podoblast“
4 Chardonnay SUR LIE 2015

výběr z hroznů, suché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 3,4 g/l, kyseliny: 6,6 g/l, alkohol: 13,5 %,  
bezcukerný extrakt: 25,9 g/l 

5029 Nosislav
Kacířky
Hustopečsko

180 Kč

•  Stříbrná medaile na „SELÉCTIONS MONDIALES DES VINS  CANADA 2016“ Quebec (Kanada)
5 Sauvignon 2015 TERROIR CLUB

pozdní sběr, polosuché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 11,5 g/l, kyseliny: 6,9 g/l, alkohol: 13,0 %,  
bezcukerný extrakt: 20,3 g/l

5060 Starovice 
Středohoří 
Hustopečsko

150 Kč

•  Stříbrná medaile na soutěži mladých vín ročníku 2015 „VINUM  JUVENALE 2015“ Brno
6 Ryzlink rýnský 2007

pozdní sběr, polosladké, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 27,8 g/l, kyseliny: 6,5 g/l, alkohol: 12,0 %,  
bezcukerný extrakt: 21,0 g/l

7038 Těšetice
Tři díly 
Znojemsko

190 Kč


