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VÍNA PRO MĚSÍC KVĚTEN

vybral a doporučuje Martin Šmíd,
obchodní zástupce pro severní a východní Čechy
Dobrý den přátelé dobrého vína,
měsíc květen je ve Znovínu tradičně spojen nejen s uvedením
vín z nového ročníku, ale také s putováním po vinicích. Akce, kde
mnohdy prezentujeme vína i z malých partií, které nejsou součástí
aktuálního ceníku. V ambiciózním ročníku 2018, který kladl nejednu
výzvu na vinohradníky a posléze i na sklepmistry, se jistě setkáte
se spoustou krásných vín. Jelikož to byl opět rok mimořádně teplý
a suchý, dá se předpokládat, že i červená vína budou mít příjemně
vyváženou kyselinku, vyzrálé třísloviny a vysokou barvu. Osobně
bych se však ve své kolekci pro měsíc květen věnoval vínům, která jsou podle mého názoru
více spojována s tímto příjemným ročním obdobím, a to jsou vína bílá a růžová.
Přeji vám pěkné jarní dny, spoustu pohody a nepočítaně krásných, mladých a svěžích vín.
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Müller Thurgau 2018

ročníkové víno
jakostní víno, číslo šarže 8325
vinařská obec: Nosislav
viniční trať: Přední hory
Potěšte své smysly svěžím vínem odrůdy
Müller Thurgau z ročníku 2018, k teré
vzešlo z našich vinic vysázených na Hustopečsku. Po přivonění objevíte příjemné
tóny po citrusech nebo rozemnutém listu
černého r ybízu. V ústech je toto víno
zábavné, harmonické, příjemně ovocné,
s příchutěmi po zralém angreštu nebo zeleném banánu. Můžete podávat například
ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno lze
i krátce archivovat.
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Veltlínské zelené 2018

Ledňáček říční
pozdní sběr, číslo šarže 8311
vinařská obec: Krhovice
viniční trať: Skalka
Víno a drahokam ptačí říše – ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých
v ycházkách přírodou překrásně zbarveného modrooranžového mystického
ledňáčka říčního (Alcedo atthis). Ledňáček
jako symbol věrnosti, ale i ryzí čistoty vod,
symbolizuje i způsob čisté výroby vína. To
znamená zchlazení hroznů na 4 °C po dobu
několika dnů (tzv. cryomacerace) a dále
lisování, odkalení, kvašení – to vše čistě
a za studena. Po přivonění víno potěší
nádhernou a bohatou vůní po tropickém

ovoci. Zaznamenáte i odrůdově charakteristický projev po pražených mandlích
a pepři. V chuti pohladí dokonalou harmonií, čistotou i příjemnou příchutí po vanilce
a banánu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Vychutnávejte
jako mladé a svěží.
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Ryzlink rýnský 2018

Rosnička zelená
pozdní sběr, číslo šarže 8349
vinařská obec: Tasovice
viniční trať: Kamenný vrch
Rosnička je často spojovaná s předpovědí
počasí. Právě počasí má v každém ročníku
rozhodující vliv na charakter vín. Vína,
ve kterých je projev počasí nejvýraznější,
nesou označení Rosnička zelená. O kráse
a ušlechtilosti tohoto vína Vás přesvědčí
již první přivonění, které Vám nabídne
svůdnou vůni po čerstvě utržených meruňkách a akátovém květu. V ústech probudí
Vaše chuťové pohárky sametově hladkým
a ušlechtilým projevem s příchutí po rozinkách, pomerančové marmeládě a zeleném
banánu. Víno můžete podávat například
ke kuřecímu masu nebo rybám. Má velmi
dobré předpoklady k archivaci.
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Viognier 2018

moravské zemské víno
číslo šarže 8358
vinařská obec: Havraníky
viniční trať: Staré vinice
Po několika letech Vám představujeme
další šarži vína odrůdy Viognier, která vzešla z vyzrálých hroznů sklizených na viniční
trati Staré vinice v obci Havraníky. Víno
se vyznačuje zelenou vůní po angreštu,
citrusech a banánech. V ústech zaujme
lehká nasládlost zbytkového cukru, která je
v příjemném kontrastu se svěží kyselinou.
Potěší atraktivní ovocný projev připomínající kompotovaný ananas i dlouhá dochuť.

Víno doporučujeme podávat například
ke kuřecímu nebo vepřovému masu. Tento
Viognier má velmi dobré předpoklady
k archivaci.
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Tramín červený 2017
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Rulandské šedé 2004

Terroir Club
výběr z bobulí, číslo šarže 7356
vinařská obec: Miroslav
viniční trať: Weinperky
Oddejte se ušlechtilému Tramínu červenému z našich vinic na Weinperkách. Svede
Vás bohatou vůní po šeříku, růžích, pivoňkách, ale i perníkovém koření a rozinkách.
Vaše chuťové pohárky pohladí neodolatelným zbytkovým cukrem, osvěženým příjemnou kyselinou. Oceníte líbivou příchuť
po banánech, kompotovaných meruňkách,
marcipánu a medu. Tento Tramín Vás nepřestane nikdy bavit. Můžete vychutnávat
například ke kuřecímu masu i ovocným
dezertům. Má výborné předpoklady k archivaci. Víno získalo řadu ocenění u nás
i v zahraničí.

Znovín Gallery
pozdní sběr, číslo šarže 330
Vinařská obec: Vrbovec
Viniční trať: Vinná hora
Rulandské šedé, které se stalo za poslední
dvě dekády velmi populární odrůdou, kterou můžete pravidelně najít v naši nabídce
hned v několika podobách. Od suchého
ročníkového vína přes mohutný a vyzrálý
výběr z hroznů až po elegantní a ušlechtilý
přírodně sladký výběr z bobulí.
V rámci květnových Znovínek jsem měl
možnost pro Vás vybrat Rulandské šedé
pozdní sběr 2004 z viniční tratě Vinná
hora v obci Vrbovec, které svou nazrálostí
a bohatostí i po více než deseti letech
může oslovit nejednoho milovníka lahvově
zralých vín.

Poř.
číslo

1

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

Číslo
šarže

Cena lahve
včetně
DPH

Müller Thurgau 2018
ročníkové víno
jakostní víno, suché, láhev 0,75 l

8325

Nosislav
Přední hory
Hustopečsko

110 Kč

Veltlínské zelené 2018
Ledňáček říční
pozdní sběr, suché, láhev 0,75 l

8311

Krhovice
Skalka
Znojemsko

170 Kč

zbytkový cukr: 8,0 g/l, kyseliny: 6,4 g/l, alkohol: 12,0 %
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Vinařská obec
Viniční trať
Vinařský region

zbytkový cukr: 7,3 g/l, kyseliny: 6,9 g/l, alkohol: 12,5 %

• Stříbrná medaile na „FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA
• Stříbrná medaile na „VÍNO BOJNICE 2019“, Slovensko
• Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2019“, ČR
• Zlatá medaile na „GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA
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Ryzlink rýnský 2018
Rosnička zelená
pozdní sběr, suché, láhev 0,75 l

8349

Tasovice
Kamenný vrch
Znojemsko

170 Kč

Viognier 2018
moravské zemské víno, polosuché, láhev 0,75 l

8358

Havraníky
Staré vinice
Znojemsko

120 Kč

Tramín červený 2017
Terroir Club
výběr z bobulí, sladké, láhev 0,5 l

7356

Miroslav
Weinperky
Znojemsko

190 Kč

zbytkový cukr: 6,8 g/l, kyseliny: 7,2 g/l, alkohol: 12,0 %

4

zbytkový cukr: 8,1 g/l, kyseliny: 7,0 g/l, alkohol: 12,5 %

5

zbytkový cukr: 66,8 g/l, kyseliny: 7,7 g/l, alkohol: 11,0 %

•Z
 latá medaile na „GEWURZTRAMINER DU MONDE 2018 STRASBOURG“ pořádané v rámci
„LES GRANDS CONCOURS DU MONDE 2018“ ve francouzském Strasbourgu
• Stříbrná medaile na „GREAT AMERICAN INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2018“, USA
• Zlatá medaile na „FESTWINE 2018“ (Brno)
• Bronzová medaile na „DECANTER 2018“, (Londýn)
• Stříbrná medaile na „VINAGORA 2018“ (Maďarsko)
• Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2018“
• Stříbrná medaile na „AWC VIENNA 2018“ Vídeň, Rakousko
• Zlatá medaile na „TERRAVINO IZRAEL 2018“, Ashdod
• Stříbrná medaile na „TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2019“, USA
• Zlatá medaile na „VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2019“
• Stříbrná medaile na „VINAGORA 2019“, Maďarsko
• Velká zlatá medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2019“
• Zlatá medaile na „INTERNATIONAL WINE CHALLENGE LONDON 2019“
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Rulandské šedé 2004
Znovín Gallery
pozdní sběr, polosuché, láhev 0,75 l

zbytkový cukr: 7,4 g/l, kyseliny: 5,5 g/l, alkohol: 12,5 %

330

Vrbovec
Vinná hora
Znojemsko

240 Kč

Vína hrdá na svůj původ!

