
DEGUSTAČNÍ VINNÉ PŘEDPLATNÉ VINNÝ MĚSÍČNÍK

Veltlínské zelené 2015
jakostní, číslo šarže 5019
Vinařská obec: Šatov
Viniční trať: Na vinici

Je to překrásný, odrůdově typický Veltlín 
z vinice, která je od  letošního roku v ma-
jetku Znovínu Znojmo. Ve sklenici zajiskří 
mladá nazelenalá barva, nos osloví hořko-
mandlový projev. Jeho chuť je harmonická, 
kořenitá. Volba je jednoznačná, tento 
veltlín budu popíjet, jak při zdobeni vánoč-
ního stromku, tak ke smaženému kaprovi 
s bramborovým salátem.

Rulandské bílé 2013 
TERROIR CLUB
výběr z hroznů, číslo šarže 3214
Vinařská obec: Podmolí
Viniční trať: Šobes 

O jedinečnosti Šobesu hovoříme neustále, 
ale tato vinice je zkrátka nezaměnitelná. 
Charakter jejich vín je toho příkladem. Mys-
lím si, že toto víno uspokojí nejen milovníky 
šobeských vín, ale také milovníky staré 
burgundské odrůdy. Vůně vína nemá tak 
výraznou typickou chlebovinku, ale v chuti 
potěší ovocný projev, mohutnost a příjemná 

nasládlost. Nepochybuji o tom, že když toto 
víno nadělíte svým přátelům jako vánoční 
dárek, tak budou velmi spokojeni.    

Sauvignon 2010
pozdní sběr, číslo šarže 0108
Vinařská obec: Chvalovice 
Viniční trať: Dívčí hora

Tak a teď něco z archivu! Sauvignony jsou 
chloubou znojemské vinařské podoblasti. 
Jsem milovník této odrůdy, ale upřímně, 
nejsem milovník archivních vín. Po  pře-
chutnání  tohoto v ína jsem byla mile 
překvapená a padlo rozhodnutí založit si 
vlastní archiv. Tento Sauvignon má zelený 
projev, jak ve vůni, tak v chuti. Převládají 
zde tóny hluchavky, paprika, list černého 
rybízu a dlouhá dochuť, kterou doprovází 
pikantní kyselinka. Čím déle jsem toto víno 
vychutnávala, tím více mě víno bavilo. 
Proto doporučuji nepospíchat, víno nechat 
řádně vydýchat a užít si romantický zážitek. 
Co k tomu dodat – talíř s vyzrálými sýry.

Rulandské šedé 2015 
TERROIR CLUB
výběr z hroznů, číslo šarže 5046
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Vážení přátelé, odběratelé Znovínek,
znovu jsem dostala příležitost pro Vás vybrat šest zajímavých vín. 
Inspirace výběru vychází z období Vánoc, kdy se snad ještě více 
než jindy setkáváme s rodinou či přáteli u sklenky dobrého vína.

Přeji Vám klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví a štěstí 
do nového roku 2017!

VÍNA PRO MĚSÍC PROSINEC ROKU 2016  
vybrala a doporučuje obchodní zástupkyně  
pro severní Moravu Dagmar Ďurišová
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Vinařská obec: Velké Němčice 
Viniční trať: Růžová hora 
Ve vánoční nabídce by nemělo chybět toto 
atraktivní víno s vyšším zbytkovým cukrem, 
které se bude dobře vyjímat s vánočním 
cukrovím. Bohatá vůně po sušeném ovoci 
a rozinkách. Již s prvním douškem budete 
zcela spokojení. Po rozdání vánočních dárků 
si usednu do křesla a budu vychutnávat skle-
ničku tohoto ušlechtilého vína.

Rulandské modré 2015 
TERROIR CLUB
výběr z bobulí, číslo šarže 5090
Vinařská obec: Miroslavské Knínice
Viniční trať: Stará hora

Při výběru červeného vína jsem vycházela 
z Putování po archivních sklepích Znovínu, 
kde mě hodně bavilo víno Rulandské modré, 
které má vyšší obsah alkoholu, takže pěkně 

zahřeje, neboť venku již bylo poměrně 
chladno. Ochutnejte toto víno z vyzrálého 
ročníku 2015. Po přivonění příjemné tóny 
peckového ovoce a v chuti višně v čokoládě. 
Toto víno ocení zejména myslivci či pytláci, 
neboť při teplotě 14–16 °C výborně doplňuje 
pokrmy z divoké zvěře.

Znovín Classic sekt Brut 2015
jakostní šumivé víno, 
číslo šarže 5052 

Tak a jdeme do finále. Vybrala jsem sekt, ale 
chci Vám říci, že sekt není vhodný pouze 
na závěr roku. Pijte ho se svými blízkými 
kdykoliv Vás to napadne. Tento sekt je ty-
pický svou nezaměnitelnou charakteristikou 
odrůdy Veltlínského zeleného, ze kterého je 
vyroben. Je to moderní sušší, svěží sekt.

Připíjím Vám se skleničkou tohoto sektu 
,,Na zdraví!“
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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 Veltlínské zelené 2015
jakostní, suché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 6,6 g/l, kyseliny: 6,4 g/l, alkohol: 12,5 %,
bezcukerný extrakt: 22,4 g/l

5019 Šatov
Na vinici
Znojemsko

95 Kč

2 Rulandské bílé 2013 TERROIR CLUB
výběr z hroznů, polosuché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 15,7 g/l, kyseliny: 7,8 g/l, alkohol: 12,5 %,
bezcukerný extrakt: 26,9 g/l

3214 Podmolí
Šobes
Znojemsko

260 Kč

3 Sauvignon 2010
pozdní sběr, suché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 5,3 g/l, kyseliny: 9,1 g/l, alkohol: 12,0 %,
bezcukerný extrakt: 28,0 g/l

0108 Chvalovice
Dívčí hora
Znojemsko

165 Kč

4 Rulandské šedé 2015 TERROIR CLUB
výběr z hroznů, polosladké, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 34,2 g/l, kyseliny: 6,9 g/l, alkohol: 12,0 %,
bezcukerný extrakt: 23,1 g/l

5046 Velké Němčice
Růžová hora
Hustopečsko

160 Kč

5 Rulandské modré 2015 TERROIR CLUB
výběr z bobulí, polosuché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 10,4 g/l, kyseliny: 4,2 g/l, alkohol: 13,5 %,
bezcukerný extrakt: 31,9 g/l

5090 Miroslavské 
Knínice
Stará hora
Znojemsko

160 Kč

•  Bronzová medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“

6 Znovín Classic sekt brut 2015
jakostní šumivé víno, suché, obsah lahve 0,75 l
zbytkový cukr: 10,9 g/l, kyseliny: 8,1 g/l, alkohol: 12,0 %

5052 Znojemsko 160 Kč


