Katalog vín - mVíno v. o. s.
Bílé víno
Cuvée, Jakostní šumivé víno - 2013, Znovín Znojmo a.s., š. 3101, 0.750 l

229,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 447
Tento sladší exkluzivní sekt je vyroben z vybraných odrůdových vín Rulandské bílé a Ryzlink vlašský. Pikantní kyselinka a vynikající
aroma těchto vín dává vzniknout tzv. „velkým sektům“. Je určen jak pro slavnostní příležitosti, tak i jako příjemný společník pro
běžné chvíle pohody. Vyrobeno kvašením v lahvi podle tradiční metody.

Cuvée, Jakostní šumivé víno - 2013, Znovín Znojmo a.s., š. 3021, 0.750 l

239,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 448
Tento sušší exkluzivní sekt je vyroben z vybraných odrůdových vín Rulandské bílé a Ryzlink vlašský. Pikantní kyselinka a vynikající
aroma těchto vín dává vzniknout tzv. „velkým sektům“. Je určen jak pro slavnostní příležitosti, tak i jako příjemný společník pro
běžné chvíle pohody. Vyrobeno kvašením v lahvi podle tradiční metody.

Aurelius, Pozdní sběr - 2016, Moravčíkova vína, š. 5, 0.750 l

148,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 621
Toto víno má příjemně ovocný charakter. Ve vůní se mísí lesní maliny s jahodami, přičemž v chuti jsou znatelné plody lesního ovoce
s kořenitou dochutí. Doporučujeme: grilovaná kotleta.

Děvín, Zemské víno - 2008, Znovín Znojmo a.s., š. 8099, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 548
Odrůda Děvín byla vyšlechtěna v roce 1958 na Slovensku jako modifikace Tramínu. Kříženec Tramínu červeného a Veltlínského
červenobílého. Na Slovensku se pěstuje zhruba na 100 ha, ve Znovínu je jí zanedbatelné množství. Máte jedinečnou příležitost
ochutnat zcela raritní (suchý!) Děvín, který je z velmi mladé výsadby. Působí poměrně útle, jako dospívající dívenka, o to více je
však elegantní. Doporučujeme nepospíchat, víno nechat řádně vydýchat a užít si velmi romantický zážitek.

Děvín, Zemské víno - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5064, 0.750 l

138,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 611
Poznejte romantické víno odrůdy Děvín, která byla vyšlechtěna v Bratislavě křížením odrůd Tramín červený a Veltlínské červenobílé. V
rámci České republiky se jedná o vzácně pěstovanou, středně ranou odrůdu. Po přivonění toto víno zaujme líbivou vůní po vyzrálé
hrušce nebo marcipánu. V ústech potěší harmonie jemné nasládlosti zbytkového cukru a svěžích kyselin. Celý chuťový projev je
provoněn citrusovými plody, rozinkami a vanilkou. V dochuti zaznamenáte příjemnou minerálnost. Můžete podávat například k
vepřovému masu nebo těstovinám. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Děvín, Výběr z hroznů - 2017, Moravčíkova vína, š. 1721, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 685
Ve vůni je nádech vanilky zakončené ovocným kořením. V chuti je víno plné s charakteristickým tramínovým koření a medovou
dochutí. doporučujeme: medový dezert

Hibernal, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5065, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 628
Odrůda Hibernal je pozdní odrůdou vyšlechtěnou v Německu křížením odrůd Seibel a Ryzlink rýnský. Zralé hrozny jsou zbarveny
růžovošedě. Seznamte se s vínem této stále populárnější odrůdy z ročníku 2015 a poznejte jeho charakteristický projev vyznačující se
jemně zelenou vůní po lučních bylinách, kopřivách nebo angreštu. V ústech oceníte čistotu a harmonii chuťového projevu i příjemnou
ovocnou příchuť připomínající broskve nebo meruňky. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má dobré
předpoklady k archivaci.
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Chardonnay, Výběr z hroznů - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5030, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 606
Atraktivní, šťavnaté Chardonnay z hustopečského regionu potěší svou svěžestí a pestrostí aromatického i chuťového projevu. Po
přivonění zaznamenáte příjemnou ovocnou vůni po letních jablkách nebo broskvích. V ústech oceníte laskavou nasládlost zbytkového
cukru vyváženou jemně pikantními kyselinami, které tomuto vínu opravdu sluší. Jistě přivítáte pestrost chuťového projevu připomínající
banán nebo vanilku. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Chardonnay, Výběr z hroznů - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6369, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 662
Poznejte jedinečné Chardonnay, které jistě osloví příznivce velmi suchých vín. Technologie výroby byla úzce spjata s přírodními
procesy ve víně a směřována k tomu, abychom vytvořili plné, strukturní a odrůdové Chardonnay. Víno bylo mícháno 8 měsíců na
jemných kvasničných kalech bez oxidu siřičitého. Díky tomu si můžete vychutnávat Chardonnay, které maximálně vystihuje potenciál
odrůdy. Můžeme cítit tony kandovaného ovoce, oříšky a krémovitost. V chuti je strukturní, plné, s nádechem ovocitosti a jemnosti.
Díky této technologii je víno připravené na dlouhověké zrání na lahvi. Můžete podávat například k vepřovému masu nebo kvalitním
sýrům. Ocenění: Stříbrná medaile na „VINAGORA 2017“ (Maďarsko)
Zlatá medaile na „VINO LJUBLJANA 2017“ (Slovinsko)
Bronzová medaile na „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2017“

Chenin Blanc, Zemské víno - 2011, Znovín Znojmo a.s., š. 1036, 0.750 l

138,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 361
Chenin blanc je velmi vhodnou odrůdou pro výrobu sladkých vín, a to dokazuje i kvalitní ročník 2011. Hrozny pro výrobu tohoto vína
dozrály na viniční trati Staré vinice v katastru obce Havraníky a dosáhly cukernatosti 24,2 °NM, tedy vyzrálosti odpovídající výběru z
hroznů. Ve vůni oceníte líbivé tóny po vyzrálých hruškách a medu. Při nachutnání zaujme mohutností a bohatostí projevu. Přivítáte
svůdně nasládlý zbytkový cukr v dokonalé harmonii se svěží kyselinou. Můžete podávat například k rybám nebo jemným sýrům. Víno
má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Irsai Oliver, Jakostní víno - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6319, 0.750 l

128,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 651
Ochutnejte atraktivní aromatické víno odrůdy Irsai Oliver z ročníku 2016 z jižní části znojemské vinařské podoblasti. Po přivonění
zaujme příjemnou vůní po tropickém ovoci nebo omamné lilii. V chuti oceníte veselý a vzletný projev vína, příjemnou nasládlost
jemného zbytkového cukru vyváženou svěží jarní kyselinou. Líbivá příchuť po citrusovém ovoci provází i chuťový zážitek z tohoto
vína. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům. Víno lze i krátkodobě archivovat. Ocenění: Zlatá medaile
na „FESTWINE 2017“ (Brno)

Johanniter, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1715, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 680
Víno je plné minerální s podtóny meruněk. Vůně meruňky se výrazně prolíná do chuti zakončené minerálními tóny doplněné
zbytkovým cukrem s příjemnou kyselinkou. Doporučujeme: grilovaná makrela

Kerner, Výběr z hroznů - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6339, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 663
Odrůda Kerner je ideální pro výrobu ušlechtilých a komplexních vín ve vysokém přívlastku s příjemným zbytkovým cukrem a přesně
takové je i víno z ročníku 2016 z našich krásných vinic na Weinperkách. Ve vůni zaznamenáte atraktivní tóny po vanilce nebo
banánu. Na jazyku se Vám představí jako svůdně nasládlé, zároveň svěží a šťavnaté, čisté, s líbivým ovocným projevem a jemnou
minerálností v dochuti. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním sýrům. Víno má velmi dobré předpoklady k
archivaci.

Kerner, Výběr z hroznů - 2017, Moravčíkova vína, š. 1722, 0.750 l
Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 686
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178,-

Víno je charakteristické nasládlou medovou vůní doplněné o lesní ovoce. V chuti je víno plné s vanilkovými tóny doplněné kořením a
sušenými bylinkami s medovou dochutí. Doporučujeme: medový dezert

Kerner, Výběr z bobulí - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5042, 0.500 l

188,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 11.0 %, katalogové číslo 579
Kerner ve výběru z bobulí bude jistě ozdobou každého slavnostního menu nebo „jen“ kultivovaným společníkem při rozjímání nad
skleničkou skvělého vína. Po přivonění Vás pohladí svůdná vůně po vanilce, banánech nebo vyzrálých broskvích. V ústech oceníte
dokonalou čistotu, ušlechtilost a délku chuťového projevu. V každém doušku objevíte líbivou příchuť po tropických plodech, medu
nebo marcipánu. Toto nádherné sladké víno můžete podávat například k drůbežím specialitám nebo dezertu. Má výborné předpoklady
k archivaci.

Müller Thurgau, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5023, 0.750 l

148,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 599
Vychutnejte si výjimečnou šarži přívlastkového vína odrůdy Müller Thurgau, jež vzešla z malebných vinic hustopečského vinařského
regionu. Ve vůni překvapí bohatým a ušlechtilým projevem připomínajícím sušené ovoce, vanilku nebo meruňkový kompot. V chuti
potěší svou čistotou, harmonií a líbivým ovocným projevem po zahradním peckovém ovoci. Toto přívětivé víno můžete podávat
například ke kuřecímu masu nebo rybám. Víno lze i archivovat.

Muškát moravský, Jakostní víno - 2014, Znovín Znojmo a.s., š. 4023, 0.750 l

113,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 544
Ochutnejte atraktivní aromatické víno oblíbené domácí odrůdy Muškát moravský ze šťavnatého ročníku 2014. Milovníci této stálice
našich nabídek jistě ocení bohatou vůni po černé rybízu a citrusových plodech. V ústech přivítáte harmonii příjemného zbytkového
cukru a vzletných kyselin. Toto svůdné víno Vás bude lákat k dalšímu a dalšímu doušku. Můžete podávat například k drůbeži nebo
jemnému sýru. Víno lze i archivovat.

Muškát Ottonel, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5067, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 669
Seznamte se s aromaticky bohatým vínem staré odrůdy Muškát Ottonel, která u nás patří k vzácně pěstovaným odrůdám. Atraktivní
a svůdná muškátovo ovocná vůně naladí Vaše chuťové pohárky k velkému zážitku, který se dostaví hned při prvním doušku. Víno je
dokonale čisté, harmonické a příjemně nasládlé. Oceníte líbivou tropicky ovocnou příchuť připomínající ananas nebo banán. Líbivý
zbytkový cukr krásně vyvažuje příjemná kyselina. Toto víno jistě zaujme každého příznivce aromatických vín. Můžete podávat
například ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům. Víno má dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na
mezinárodní soutěži vín „MUSCATS DU MONDE 2016“ (Francie)

Neuburské, Kabinet - 2017, Moravčíkova vína, š. 1704, 0.750 l

148,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 667
Toto víno vyniká bohatou minerálně-tropickou vůní, která je elegantní a nevtíravá. Na patře působí košatě, je plné, opulentní, s
jemně nasládlou chutí jahod a višní, která je však vyvážená svěží mineralitou. Doporučujeme: pikantní pokrm

Pálava, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1734, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 683
Vůně je kořenitá s mandarinkovými tóny, která se prolíná do chuti s ovocným a hřebíčkovým kořením zakončené jemnou kyselinkou.
Doporučujeme: kynuté knedlíky s meruňkami a tvarohem

Pálava, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1735, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.5 %, katalogové číslo 690
Vůně je vanilková s nádechem muškátu. V chuti dominuje tropické ovoce se svěží kyselinkou.. Doporučujeme: kynuté knedlíky s
meruňkami a tvarohem
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Pálava, Výběr z hroznů - 2013, Znovín Znojmo a.s., š. 3204, 0.750 l

548,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 440
Výjimečné víno z viniční tratě Šobes. Dostupné pouze v našem obchodě. Výsadby odrůdy Pálava na Šobesu se datují do roku 1975
a v současné době čítají pouze několik stovek keřů. Toto víno potěší romantickou a ušlechtilou vůní po divokých kosatcích nebo
šeříku. V ústech oceníte velmi atraktivní chuťový projev připomínající vyzrálou broskev, vanilku nebo rozinky. K tomuto vínu se díky
jeho dokonalé harmonii, svůdnosti a délce chuťového projevu budete ještě rádi vracet. Pálava ze Šobesu má velmi dobré
předpoklady k archivaci.

Pálava, Výběr z hroznů - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6326, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 630
Nechte se unést nádhernou Pálavou z Kokusových hor, jistě si Vás získá po první skleničce. Ve vůni zaznamenáte atraktivní tóny po
růži, šeříku nebo vyzrálých meruňkách. V ústech oceníte laskavou nasládlost zbytkového cukru a svěžest jarních kyselin. Příchuť po
zahradním peckovém ovoci nebo vyzrálých hroznech je doplněna jemnou minerálností na závěr chuťového spektra. Tuto Pálavu si
můžete užít například s drůbežím masem nebo ovocným dezertem či salátem. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Pálava, Výběr z hroznů - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5071, 0.500 l

158,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 644
Podlehněte nádherné Pálavě z Kokusových hor a užijte se bohatosti a ušlechtilosti aromatického i chuťového projevu tohoto
polosladkého vína. Po přivonění zaznamenáte tóny po bílém šeříku, pivoňkách nebo exotickém ovoci. V prvním i každém dalším
doušku oceníte svůdnost zbytkového cukru, svěžest kyselin a líbivou příchuť po rozinkách, medu nebo šťavnatých broskvích. Můžete
podávat k ovocnému dezertu nebo specialitám z kuřecího masa. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Zlatá
medaile na „VINOFORUM 2016“ Zakopane (Polsko)
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“
Zlatá medaile na „OENOFORUM 2017“ (Slavkov u Brna)

Pálava, Výběr z hroznů - 2017, Moravčíkova vína, š. 1736, 0.750 l

198,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 681
Toto víno vás okouzlí již při prvním přivonění svou nasládlou medovo-vanilkovou vůní. Chuť je plná, kořenitá, mateřídouška a sušené
bylinky zakončena medovými tóny zralých hroznů. Doporučujeme: medovník

Pálava, Výběr z hroznů - 2017, Moravčíkova vína, š. 1740, 0.750 l

198,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 684
Tato Pálava je charakteristická Vůní vanilky a tropického ovoce. V chuti se prolíná vanilka s ovocem s jemným nádechem broskve.
Doporučujeme: kančí se šípkovou omáčkou

Pálava, Výběr z bobulí - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6325, 0.500 l

198,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 693
Nechte se hýčkat sladkou Pálavou, jež vzešla z nádherně vyzrálých hroznů sklizených začátkem listopadu roku 2016 na samotném
jihu znojemské vinařské podoblasti. Toto víno nenechá klidným žádného milovníka svůdných vín s vysokým obsahem zbytkového
cukru. Po přivonění objevíte příjemnou vůni po růžích, pivoňkách, rozinkách, broskvích i vánočním koření. V ústech oceníte čistotu
chuťového projevu, líbivou sladkost vyváženou svěží kyselinou a atraktivní příchuť po exotických plodech a sušeném ovoci. Můžete
podávat například ke kuřecímu masu nebo ovocnému dezertu. Víno má výborné předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile
na soutěži mladých vín ročníku 2016 „VINUM JUVENALE 2016“ v Brně
Stříbrná medaile na „MUNDUS VINI 2017“ (Německo)

Rulandské bílé, Pozdní sběr - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6309, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 612
Lacerta viridis. Krásné svěží, čisté, plné víno s atraktivním aromatickým i chuťovým projevem po kosatci, máslu grepu nebo ananasu.
Ocenění: Šampion "Concours Des Grands Vins Blancs Monde 2017" ve francouzském Štrasburku
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Rulandské bílé, Výběr z hroznů - 2016, Moravčíkova vína, š. 18, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 646
Víno je zlatavé barvy. Díky slunečním paprskům získalo svou neobyčejnou medovou chuť s banánovým aroma ve vůni. Avšak na
jazyku se rozvine chuť tropického ovoce s příjemnou kyselinkou. Doporučujeme: jablka s karamelovým přelivem sypané mandlemi.

Rulandské šedé, Pozdní sběr - 2016, Moravčíkova vína, š. 22, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 626
Krásně vyzrálé hrozny dávají vínu citrusový charakter, s nádechem banánů a manga. Na patře se prolínají chlebovinka a chutě
exotického ovoce. Doporučujeme: meloun s pršutem

Rulandské šedé, Výběr z hroznů - 2016, Moravčíkova vína, š. 29, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 625
Toto víno je zajímavé svou neobyčejnou bylinkově medovou vůní, která se prolíná do chutě s kořením se sladkou medovou chutí.
Doporučujeme: jablkový štrůdl se šlehačkou.

Rulandské šedé, Výběr z hroznů - 2014, Znovín Znojmo a.s., š. 4106, 0.750 l

293,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 689
Dovolte tomuto romantickému vínu z unikátní viniční tratě Šobes, aby pohladilo Vaše chuťové pohárky a prožijte s ním příjemné
chvíle. Po přivonění zaznamenáte atraktivní vůni po medu, rozinkách nebo sušených meruňkách. V ústech oceníte ušlechtilost a
laskavost chuťového projevu a velmi dlouhou a čistou dochuť. Příchuť po vyzrálých broskvích nebo mišpulích spojená s líbivou
nasládlostí zbytkového cukru Vás bude lákat k dalšímu a dalšímu doušku. Můžete podávat například ke specialitám z vepřového masa
nebo ušlechtilým sýrům. Víno má výborné předpoklady k archivaci.

Rulandské šedé, Výběr z bobulí - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5043, 0.500 l

198,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 653
Nechte se hýčkat sladkým Rulandským šedým z nádherných vinic viniční tratě U tří dubů. Po přivonění oceníte svůdnou vůni po
medu, banánech a broskvích. V ústech pohladí Vaše chuťové pohárky dokonale čistá chuť, mazlivý zbytkový cukr vyvážený svěží
kyselinou a atraktivní příchuť po tropickém ovoci, marcipánu a rozinkách. Tento vinařský klenot Vás bude lákat k dalšímu a dalšímu
doušku. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.
Ocenění: Stříbrná medaile na soutěži mladých vín ročníku 2015 „VINUM JUVENALE 2015“ v Brně
Bronzová medaile na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2016“
Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži „PINOT GRIS DU MONDE 2016“ Strasbourg (Francie)

Rulandské šedé, Slámové víno - 2012, Znovín Znojmo a.s., š. 2081, 0.200 l

380,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 9.0 %, katalogové číslo 587
Speciální víno v podobě slámového Speciální víno v podobě slámového Rulandského šedého osloví zejména milovníky velmi sladkých a
bohatých vín. Ležením na slámě vysušené a zkoncentrované hrozny daly vzniknout vínu bohatému na vše krásné, co toto ušlechtilé
ovoce nabízí. Ve vůni objevíte svůdné tóny po rozinkách a medu, v chuti oceníte dokonalou čistotu projevu a podmanivý zbytkový
cukr vyvážený příjemnou kyselinou. Můžete vychutnávat například k dezertu nebo kvalitnímu sýru. Víno má velmi dobré předpoklady k
archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na soutěži KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2013

Ryzlink rýnský, Pozdní sběr - 2012, Znovín Znojmo a.s., š. 2042, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 405
„Terroir Levure“. Vychutnejte si nádherný Ryzlink rýnský z jižní části znojemské vinařské podoblasti a oceňte jeho ušlechtilost. Ve vůni
objevíte atraktivní projev po medu nebo rozinkách. Při ochutnání přivítáte líbivost jemného zbytkového cukru a svěžest vzletné
kyseliny. Víno zaujme svou čistotou a délkou chuťového projevu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním sýrům.
Má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Bronzová medaile na soutěži O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2013.
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Ryzlink rýnský, Pozdní sběr - 2016, Moravčíkova vína, š. 33, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 617
Ryzlink rýnský je víno jemné s typickou vůní lipového květu. Vůně se prolíná do chuti. Na patře je velmi atraktivní, chuť je výrazná
sušená meruňka s pomerančem s jemnou dochutí. Doporučujeme: těstovinový salát.

Ryzlink rýnský, Pozdní sběr - 2016, Moravčíkova vína, š. 17, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 624
Ryzlink rýnský je mohutné a tělnaté víno s vůní lipového květu a zavařených meruněk. Vůně meruňky se výrazně prolíná do chuti
zakončené minerálními tóny doplněné zbytkovým cukrem s příjemnou kyselinkou. Na patře je velmi atraktivní, chuť je výrazná a
příjemně svěží. Doporučujeme: grilovaná makrela.

Ryzlink rýnský, Pozdní sběr - 2014, Znovín Znojmo a.s., š. 4036, 0.750 l

293,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 688
Poznejte atraktivní Ryzlink rýnský z viniční tratě Šobes, který se vyznačuje bohatou vůní po kompotovaných meruňkách nebo
rozinkách. V ústech zaujme svou bohatostí a délkou chuťového projevu. Oceníte jeho harmonii, pro Šobes typickou minerálnost i
příchuť po vyzrálých hroznech a medu. K tomuto vínu se budete rádi vracet. Můžete podávat například k rybám nebo vepřovému
masu. Víno má velmi dobré předpoklady pro archivaci.

Ryzlink rýnský, Výběr z hroznů - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5036, 0.750 l

418,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 650
Robinia je exkluzivní značka mimořádných vín Znovínu Znojmo. Robinia pseudoacacia L. je latinský název pro trnovník akát. Vína
nazrávala ve velkých dřevěných akátových sudech, které podmalovávají chuť i vůni bílých vín jemně limetkovými a květinkovými tóny
a dávají vínu strukturu a komplexnost. Víno si vychutnejte ve svěží podobě, ale zcela určitě bude skvělé i v průběhu několika let.
Ocenění: Stříbrná medaile na „GRAND PRIX VINEX 2016“
Zlatá medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2016“, USA
Stříbrná medaile na „VINAGORA 2016“ (Maďarsko)
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“
Stříbrná medaile na VINALIES INTERNATIONALES 2017 v Paříži

Ryzlink rýnský, Ledové víno - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5110, 0.200 l

390,-

Bílé víno, Sladké víno, obsah alkoholu 8.5 %, katalogové číslo 671
Nechte se unést koncentrovanou krásou výjimečného ledového vína z vyhlášeného ročníku 2015 a oceňte jeho výborné předpoklady k
dlouhé archivaci. Toto ledové víno se může pochlubit mnoha významnými úspěchy na tuzemských i zahraničních soutěžích vín.
Ocenění: Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016
Platinová medaile za nejlepší české sladké víno v roce 2016 na soutěži vín pořádané prestižním vinařským časopisem DECANTER
(Londýn)
Zlatá medaile a Vítěz kategorie sladkých vín na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“
Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „MUNDUS VINI 2016“ (Německo)
Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „AWC VIENNA 2016“ Vídeň (Rakousko)
Velká zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „MICHELANGELO WINE AWARDS 2016, Stellenboschi (Jihoafrická republika)
Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „Hong Kong International Wine & Spirit Competition 2016“ (Čína)
Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „TERRAVINO IZRAEL 2016“ (Ashdod)
Zlatá medaile na „GRAND PRIX VINEX 2017“
Zlatá medaile na „SÉLECTIONS MONDIALES DES VIN CANADA 2017“ Quebec (Kanada)
Zlatá medaile na „OENOFORUM 2017“ (Slavkov u Brna)
Zlatá medaile a Vítěz kategorie sladkých vín na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2017 – znojemská podoblast“
Stříbrná medaile na " TEXAS INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2017" (USA)
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Ryzlink vlašský, Jakostní víno - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6307, 0.750 l

118,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 631
Krásná vinice z níž vzešlo krásné víno, to je Ryzlink vlašský ze Staré hory v Božicích. Po přivonění objevíte atraktivní vůni po
rozinkách, medu nebo marcipánu. V ústech zaujme svou bohatostí, čistotou, svěžestí a příjemnou příchutí po jablkovém kompotu a
vanilce. Toto laskavé víno Vás bude lákat k dalšímu a dalšímu doušku. Můžete podávat například k rybám nebo jemným sýrům. Víno
má dobré předpoklady k archivaci.

Ryzlink vlašský, Jakostní šumivé víno - 2013, Moravčíkova vína, š. 35, 0.750 l

368,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 542

Ryzlink vlašský, Pozdní sběr - 2014, Znovín Znojmo a.s., š. 4026, 0.750 l

273,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 559
Ochutnejte aromaticky bohatý a chuťově svěží Ryzlink vlašský z viniční tratě Šobes. Po přivonění Vás toto víno odmění plnou a
ušlechtilou vůní po rozinkách, vanilce nebo banánu. V ústech zaujme svou svěžestí, čistotou a typickou minerálností v závěru
chuťového projevu. Jistě potěší i příjemná ovocná příchuť po meruňkách nebo angreštu. Tento Ryzlink vlašský můžete podávat
například k vepřovému masu nebo těstovinám. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Ryzlink vlašský, Pozdní sběr - 2016, Moravčíkova vína, š. 25, 0.750 l

148,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 14.0 %, katalogové číslo 640
Postupně rozvíjející se vůně rozkvetlé louky z Podpálaví je první charakteristikou tohoto nekomplikovaného a harmonického vína. Po ní
zaujme v chuti tropické ovoce a příjemná kyselinka, která je doplněna chutí bylinek. Doporučujeme: obložená mísa se směsí sýrů a
uzenin.

Ryzlink vlašský, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5012, 0.750 l

273,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 691
Romantický Ryzlink vlašský z krásného ročníku 2015 jistě zaujme nejen příznivce této staré tradiční odrůdy ale i milovníky ušlechtilých
šobeských vín. Po přivonění zaznamenáte příjemnou vůni po rozinkách, medu i vanilce. V ústech zaujme svou svěžestí, minerálností a
délkou chuťového projevu. Atraktivní je ovocná příchuť po vyzrálých meruňkách nebo šťavnatých hruškách. Víno můžete podávat
například k vepřovému masu nebo kvalitním sýrům. Má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na
mezinárodní soutěži vín „AWC VIENNA 2016“ Vídeň (Rakousko)
Stříbrná medaile na „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2016“
Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2017 – znojemská podoblast“

Ryzlink vlašský, Výběr z hroznů - 2016, Moravčíkova vína, š. 31, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 14.5 %, katalogové číslo 614
Ve vůni se prolíná luční kvítí se sušeným senem. V chuti je nádech medových tónů s minerální dochutí z vápencových vrchů.
Doporučujeme: pečený steak

Sauvignon, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5056, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 556
Sauvignon je odrůda mnoha příjemných vůní a chutí. Chuť i vůni konkrétního vína dotváří podoblast, viniční trať, ročník, způsob
pěstování ve vinicích i vlastní způsob výroby vína. V tomto Sauvignonu lze nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně angrešt,
chřest, hrášek, posečenou trávu, černý rybíz, kopřivu, papriku, rajčatový list a mnoho dalších „zelených“ vůní. Technologie vlastní
výroby vína byla směřována tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce zelená. Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně skupinou v
hroznech přítomných aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů. Moravské Sauvignony, které jsou zde velice oblíbené, lze
směle zařadit mezi světovou sauvignonovou špičku. Na etiketě je použito dílo od akademického malíře Josefa Velčovského s názvem
„Golf s výhledem na vinici U tří dubů“ ze sbírky obrazů v Louckém klášteře ve Znojmě.
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Sauvignon, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5057, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 557
Sauvignon je odrůda mnoha příjemných vůní a chutí. Chuť i vůni konkrétního vína dotváří podoblast, viniční trať, ročník, způsob
pěstování ve vinicích i vlastní způsob výroby vína. V tomto Sauvignonu lze nalézt ve vůni a následně i v chuti převážně tropické
vůně připomínající ananas, grapefruit, banán, broskev, limetku, papayu, mango a mnoho dalších „tropických“ vůní. Technologie vlastní
výroby vína byla směřována tak, aby chuť i vůně byla co nejvíce tropická. Příjemná vůně Sauvignonu je tvořena převážně skupinou
v hroznech přítomných aromatických látek methoxypyrazinu a těkavých thiolů. Moravské Sauvignony, které jsou zde velice oblíbené,
lze směle zařadit mezi světovou sauvignonovou špičku. Na etiketě je použito dílo od akademického malíře Josefa Velčovského s
názvem „Víno je v tom nevinně“ ze sbírky obrazů v Louckém klášteře ve Znojmě. Ocenění: Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži
vín „CONCOURS MONDIAL DU SAUVIGNON 2016“, Rueda, Španělsko
Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „VINNÉ TRHY PEZINOK 2016“ (Slovensko)

Sauvignon, Pozdní sběr - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6366, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 664
Styl – způsob výroby tohoto „RETRO“ Sauvignonu byl nastaven tak, jak to bylo obvyklé v 50. až 80. letech minulého století. V
případě Sauvignonu je to delší ležení pomletých bobulí před lisováním (2 – 3 dny) bez větší teplotní regulace výroby vína a bez
větších zásahů do vína až do fáze nalahvování. Výsledkem je Sauvignon s intenzivní kopřivovou vůní, suchý, s příjemnou vyšší
kyselinkou a chuťovými substancemi tak, jak se na viniční trati „ Na vinici – Šatov“ v roce 2016 vytvořil. Takovéto typy Sauvignonů
proslavily Znojemsko ve druhé polovině minulého století. Velký podíl na slávě znojemských Sauvignonů měla generace, která nás ve
Znovínu předcházela a která nás do tajů výroby zaučovala. Na etiketě byly použity motivy původní etikety z roku 1947, a to
Vinařsko ovocnářského družstva ve Znojmě, na které dnes Znovín Znojmo navazuje. Ocenění: Zlatá medaile na „VINO LJUBLJANA
2017“ (Slovinsko)

Sauvignon, VOC Znojmo - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6327, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 633
VOC ZNOJMO – víno originální certifikace Výjimečně aromatická vybraná vína, při jejichž výběru se upřednostňuje originalita a původ
vína, tedy Terroir. VOC ZNOJMO je prvním apelačním systémem v České republice! Vychutnejte si atraktivní Sauvignon a poznejte
krásu, svěžest a pestrost tohoto jedinečného vína. Po přivonění oceníte bohatou vůni po vyzrálém angreštu nebo černém rybízu. V
chuti zaujme svou svěžestí, harmonií, čistotou a jemnou minerálností v dochuti. Můžete podávat například k rybám nebo drůbeži.
Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Sauvignon, Výběr z hroznů - 2016, Moravčíkova vína, š. 14, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 665
Víno charakterizuje nevtíravá vůně přezrálých broskví. V chuti dominuje broskvový kompot podtržený medovou dochutí. Doporučujeme:
brynzové halušky

Sauvignon šedý, Zemské víno - 2009, Znovín Znojmo a.s., š. 9045, 0.500 l

169,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 208
Ve víně se snoubí kráse této netradiční odrůdy a potenciál "výběrové" vyzrálosti hroznů. Ve vůni můžete objevit nasládlé tóny
kompotovaného ovoce připomínající zavařené ryngle nebo hrušky. V ústech potěší harmonie zbytkového cukru a osvěžující kyseliny.
Chuťový projev je dokonale čistý a dlouhý. Víno si vás získá svou bohatostí a vzletností. Víno doporučujeme podávat k ovocným
salátům nebo rybám. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Sauvignon šedý, Zemské víno - 2014, Znovín Znojmo a.s., š. 4049, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 583
Vychutnejte si ušlechtilý Sauvignon šedý, který vzešel z „výběrově“ vyzrálých hroznů viniční tratě Staré vinice v katastru obce
Havraníky. Kvalita vypěstovaných hroznů se zrcadlí již ve vůni tohoto vína, kde objevíte tóny po medu, rozinkách či broskvích. V
ústech oceníte harmonii, čistotu, bohatost i délku chuťového projevu. Zaznamenáte příchuť po vanilce, sušeném ovoci nebo tropických
plodech. Toto svůdné víno můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Má velmi dobré předpoklady k archivaci.
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Semillon, Zemské víno - 2013, Znovín Znojmo a.s., š. 3076, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 507
Poznejte tento atraktivní Semillon z ročníku 2013, který osloví zejména milovníky svěžích polosuchých vín. Po přivonění objevíte líbivou
ovocnou vůni po vyzrálých hruškách nebo medu. V ústech potěší svěží kyselinou vyváženou příjemným zbytkovým cukrem. Oceníte
mohutnost a délku chuťového projevu se stopou jemné minerálnosti v dochuti. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo
rybám. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2014 – znojemská
podoblast“

Semillon, Pozdní sběr - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6335, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 613
Až dominantní Semillion z ročníku 2016 zaujme bohatou vůní po citrusových plodech nebo angreštu. V ústech potěší svěžestí,
pestrostí a délkou chuťového projevu. Vínu sluší i jemná minerálnost v dochuti.

Semillon, Pozdní sběr - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7376, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 676
Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách přírodou překrásně zbarveného
modro-oranžového 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. Krásný Semillon z ročníku 2017 zaujme líbivou vůní po mandarinkách, pomerančích i květech
akátu. V ústech potěší harmonií, svěžestí a čistotou chuťového projevu. Zaznamenáte i příjemnou příchuť po banánech a
kompotovaném angreštu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Vychutnávejte jako mladé a svěží.

Sylvánské zelené, Pozdní sběr - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6364, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 632
Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách 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. Vychutnejte si atraktivní Sylvánské zelené z ročníku 2016, které zaujme bohatou vůní po
angreštu, posečených kopřivách nebo grepu. V ústech zaujme komplexností, harmonií a ušlechtilostí chuťového projevu a příjemnou
příchutí po citrusových plodech. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo kvalitním sýrům. Vychutnávejte jako mladé a
svěží.

Sylvánské zelené, Pozdní sběr - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7322, 0.750 l

188,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 692
Víno a drahokam ptačí říše - ledňáček. Pokud budete mít štěstí, zahlédnete při svých vycházkách přírodou překrásně zbarveného
modro-oranžového 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. Sylvánské zelené z ročníku 2017 se vyznačuje atraktivní vůní po angreštu, banánu nebo lilii. V
ústech potěší příjemnou příchutí po citrusových plodech, tropickém ovoci a rozinkách. Svěží kyselina, která je v dokonalé harmonii s
jemným zbytkovým cukrem osloví zejména milovníky šťavnatých, dominantních vín s bohatým aromatickým i chuťovým projevem.
Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Vychutnávejte jako mladé a svěží. Ocenění: Zlatá medaile na „VINO
LJUBLJANA 2018“ (Slovinsko)

Sylvánské zelené, Výběr z hroznů - 2016, Moravčíkova vína, š. 15, 0.750 l
Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 638
Tento Sylván je tělnaté víno s minerálními tóny. Na patře je svěží chuť pomeranče příjemně kořeněná s dlouho přetrvávající
mineralitou. Doporučujeme: pečený kapr. Ocenění: Bronzová medaile Mikulovské vinné trhy 2017

Nejsme plátci DPH, tisk: 16. 07. 2018
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178,-

Sylvánské modré, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1718, 0.750 l

178,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 679
Sylvánské modré je moštová odrůda, barevná mutace odrůdy Sylvánské zelené. Dle názoru některých ampelografů ovšem původní
odrůda, ze které mutací vzniklo Sylvánské zelené. Doporučujeme: pečený králík.

Tramín červený, Pozdní sběr - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6320, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 634
Vína označená nálepkou „ZELENÁ JEŠTĚRKA“ latinsky LACERTA VIRIDIS jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které jsou současně
i teritoriem vzácné a velmi krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená se v České republice vyskytuje pouze v ekologicky čisté krajině.
Ochutnejte bohatý Tramín červený s atraktivní vůní po vyzrálém peckovém ovoci, vánočním koření nebo šeříku. V ústech oceníte
mohutnost, čistotu a délku chuťového projevu, jakož i odrůdově charakteristickou kořenitost. Můžete podávat například ke kuřecímu
masu nebo ovocným dezertům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Tramín červený, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1719, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 682
Tento Tramín má jemnou vůni okvětních plátků růže a vanilky. Chuť je zakulacená vanilková okořeněná špetkou hřebíčku. Celistvost
vůní a chutí tohoto nápoje zakončuje velmi jemná kyselinka. doporučujeme: salát z exotického ovoce

Tramín červený, Pozdní sběr - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7353, 0.750 l

158,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 695
Vína označená nálepkou „ZELENÁ JEŠTĚRKA“ latinsky LACERTA VIRIDIS jsou vyráběna z hroznů z viničních tratí, které jsou současně
i teritoriem vzácné a velmi krásné ještěrky zelené. Ještěrka zelená se v České republice vyskytuje pouze v ekologicky čisté krajině.
Fantastická až parfémová vůně po růžích, šeříku a rozinkách ve Vás vybičuje touhu toto víno dokonale poznat a užít si jej. Vaše
chuťové pohárky svede nasládlostí zbytkového cukru a příjemně ovocnou příchutí připomínající liči, nektarinku nebo banán. Můžete
podávat například ke kuřecímu masu nebo ovocným dezertům. Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Tramín červený, Výběr z hroznů - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5075, 0.500 l

158,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 645
Aromatický skvost v podobě polosladkého Tramínu červeného jistě nenechá klidným žádného příznivce této starobylé odrůdy i lokality,
ze které víno vzešlo. Ve vůni zaujme příjemná kořenitost, ušlechtilost i tóny po zahradním ovoci nebo květinách. V ústech oceníte
harmonii, čistotu a délku chuťového projevu, jakož i příchuť po vyzrálých rynglích nebo ananasu. Můžete podávat například k asijské
kuchyni nebo ušlechtilým sýrům. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Ocenění: Stříbrná medaile na největší charitativní
soutěži vín na světě „FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2016“, USA

Veltlínské zelené, Jakostní víno - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6306, 0.750 l

108,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 635
Poznejte příjemné Veltlínské zelené z jižní části znojemské vinařské podoblasti. Po přivonění oceníte bohatost a pestrost aromatického
projevu vína, ve kterém najdete vanilku, med, mandli nebo hrušku. V ústech potěší svěžest a čistota chuťového projevu, jemná
minerálnost a odrůdově charakteristická kořenitost. Toto atraktivní víno můžete podávat například k těstovinám nebo sýrové míse.
Víno má dobré předpoklady k archivaci.

Veltlínské zelené, Jakostní šumivé víno - 2009, Znovín Znojmo a.s., š. 517, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 265
Moderní svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené. Vysokou kvalitu tohoto sektu předurčuje dokonalý výběr
základního vína ze znojemské vinařské podoblasti, klasické výroba v lahvích i malý objem výroby sektů ve Znovínu Znojmo.
Doporučujeme pro slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy či společenské události

Veltlínské zelené, Jakostní šumivé víno - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6350, 0.750 l
Nejsme plátci DPH, tisk: 16. 07. 2018
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168,-

Bílé víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 672
Moderní, sušší, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben. Vysokou kvalitu tohoto sektu
předurčuje dokonalý výběr základního vína ze znojemské vinařské podoblasti, klasická výroba v lahvích i malý objem výroby šumivého
vína ve Znovínu. Doporučujeme pro slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy a společenské události.

Veltlínské zelené, Jakostní šumivé víno - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6378, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 673
Moderní, nasládlý, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je vyroben. Vysokou kvalitu tohoto
sektu předurčuje dokonalý výběr základního vína ze znojemské vinařské podoblasti, klasická výroba v lahvích i malý objem výroby
šumivého vína ve Znovínu. Doporučujeme pro slavnostní chvíle i chvíle pohody, rodinné oslavy a společenské události.

Veltlínské zelené, Výběr z hroznů - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5017, 0.750 l

168,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 590
Příznivci charakteristického kořeněného „veltlínu“ z Kokusových hor jistě přivítají tento výběr z hroznů z ročníku 2015. Ve vůni najdete
typický projev po pražených mandlích, zeleném pepři a jemné vanilce. V ústech oceníte vyvážený poměr zbytkového cukru a
celkových kyselin. Terroir viniční trati se odráží v bohatosti a minerálnosti tohoto výjimečného vína. V chuti se projevuje i velká
vyzrálost hroznů. Můžete podávat například k vepřovému masu nebo kvalitním sýrům. Víno mám velmi dobré předpoklady k archivaci.
Ocenění: Zlatá medaile na „NÁRODNÍ SOUTĚŽI VÍN 2016 – znojemská podoblast“
Stříbrná medaile na „FESTWINE 2016“ Brno
Zařazeno do „SALON VÍN ČR“ pro rok 2017
Stříbrná medaile na „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2017“

Viognier, Zemské víno - 2010, Znovín Znojmo a.s., š. 21, 0.750 l

138,-

Bílé víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 331
Viognier je ve světě velmi moderní odrůda, která má svou domovinu ve Francii. Znovín Znojmo, a.s. vysadil tuto odrůdu na viniční
trati Staré vinice v obci Havraníky a Vy máte nyní možnost ochutnat atraktivní víno, vyrobené z hroznů odpovídající svou vyzrálostí
přívlastku pozdní sběr. Ve víně objevíte nostalgickou vůni domácích ovocných kompotů. V ústech oceníte dokonalou harmonii svěží
kyseliny a jemného zbytkového cukru. Víno můžete podávat například k drůbeži nebo rybám. Má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Růžové víno
Cuvée, Jakostní šumivé víno - 2013, Moravčíkova vína, š. 18, 0.750 l

368,-

Růžové víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 543

Cuvée, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1723, 0.750 l

148,-

Růžové víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 10.5 %, katalogové číslo 687
Cuvée Martinka. Toto víno bylo nazváno podle zříceniny "Nového hradu" též zvaného jako Martinka, který se rozpíná nad vinicemi v
Horních Věstonicích. Vinaři svou pečlivou prací tomuto vínu vtiskli velmi intenzivní ovocné aroma lesního ovoce. Doporučujeme:
pikantní sýry.

Cabernet Sauvignon, Pozdní sběr - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7317, 0.750 l

148,-

Růžové víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 694
Poznejte nádherné rosé odrůdy Cabernet Sauvignon z ročníku 2017, určitě Vás zaujme. Po přivonění potěší atraktivní vůní po
mandarinkách, růžovém grepu nebo květech fialek. Po ochutnání oceníte líbivou nasládlost zbytkového cukru vyváženou jarně svěží
kyselinou. K vínu se budete rádi vracet pro jeho příjemnou příchuť po tropickém ovoci, čistotu a délku chuťového projevu. Toto rosé
můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo ovocným salátům a dezertům. Díky šroubovému uzávěru si víno déle podrží svou
svěžest a mladost. Ocenění: Stříbrná medaile na největší charitativní soutěži vín na světě „FINGER LAKES INTERNATIONAL WINE
COMPETITION 2018“, USA

Nejsme plátci DPH, tisk: 16. 07. 2018
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Stříbrná medaile na „VÍNO BOJNICE 2018“ Slovensko

Frankovka, Pozdní sběr - 2016, Moravčíkova vína, š. 11, 0.750 l

148,-

Růžové víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 619
Již při prvním přivonění ucítíme višeň s jemnou jahodou a pak při následném ochutnání zaplní naše chuťové pohárky lahodný višňový
kompot.Doporučujeme: jelení ragú s brusinkami Ocenění: Bronzová medaile na Národní soutěži růžových vín a klaretů JAROVÍN ROSÉ
2017

Medina, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1717, 0.750 l

148,-

Růžové víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 696
Ovocná vůně lesní jahody je první vjem, který u tohoto vína ucítíte. Po ochutnání se v ústech rozlévá chuť přezrálé jahody s lehkou
smetanovou dochutí. Doporučujeme: letní aperitiv Ocenění: Stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 2018

Svatovavřinecké, Kabinet - 2017, Moravčíkova vína, š. 1709, 0.750 l

118,-

Růžové víno, Suché víno, obsah alkoholu 11.5 %, katalogové číslo 656
Svatomartinské víno

Svatovavřinecké, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1716, 0.750 l

148,-

Růžové víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 11.0 %, katalogové číslo 666
Vůně je intenzivní, typicky odrůdová s jahodovými tóny. Jahodová vůně se prolíná do chuti s třešňovou dochutí, která je velmi
osvěžující doplněná zbytkovým cukrem. Doporučujeme: grilovaná masa

Červené víno
Cuvée, Pozdní sběr - 2014, Vinařství Konečný, š. 21, 0.750 l

208,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 528
Cuveé Daveé Caberneé. Víno je složeno z odrůd Cabernet Moravia a Cabernet Sauvignon a má tmavou rubínovou barvu. Je plné, v
chuti drobné lesní ovoce s černým rybízem, přelité hořkou čokoládou. Doporučujeme k pokrmům ze zvěřiny.

André, Pozdní sběr - 2014, Vinařství Konečný, š. 20, 0.750 l

208,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 527
Víno má tmavě granátovou barvu, nádech kyselé višně ve vůni, hebká chuť ostružin a zralé třísloviny. Doporučujeme k omáčkám a
tučným sýrům.

André, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5089, 0.750 l

158,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 571
Příznivci této domácí modré odrůdy jistě ocení představitele, jež vzešel z krásně vyzrálých hroznů ročníku 2015. Po přivonění zaujme
bohatá vůně po lesních ostružinách nebo vypečené kůrce chleba. V ústech k dalšímu doušku láká ušlechtilost, hebkost a délka
chuťového projevu. Oceníte vyhlazenou tříslovinu a příjemnou dochuť po kvalitní hořké čokoládě. Toto atraktivní víno si jistě
vychutnáte například ke zvěřině nebo kvalitním sýrům. Má výborné předpoklady k archivaci.

André, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5099, 0.750 l

158,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 674
Ochutnejte ušlechtilé a mohutné André z krásného ročníku 2015, které vzešlo z více než 30 let starých vinic vysazených na
Kamenném vrchu v Tasovicích. Po přivonění zaznamenáte líbivou vůni po lesních ostružinách, perníkovém koření nebo kvalitní kávě. V
ústech oceníte bohatost chuťového projevu, atraktivní tříslovinu působící nasládlým dojmem a příjemnou příchuť po luxusní hořké
čokoládě. Toto André můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci.
Ocenění: Bronzová medaile na soutěži vín „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2017“

Nejsme plátci DPH, tisk: 16. 07. 2018
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Cabernet Moravia, Pozdní sběr - 2015, Moravčíkova vína, š. 29, 0.750 l

148,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 641
Makovicové tóny s dezertním dotekem rumové pralinky se otevírají v expresní vůni tohoto vína. Chuť brusinek a lesních plodů s
náznakem šípků je dokonale sladěna s jemným taninem. Doporučujeme: jemné zralé sýry. Ocenění: Bronzová medaile Mikulovské
vinné trhy 2017

Cabernet Sauvignon, Pozdní sběr - 2016, Moravčíkova vína, š. 36, 0.750 l

188,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 678
Originální cabernetová vůně se mísí s drobného lesního ovoce, černého rybízu, borůvek

a ostružin. Chuť je rovněž výrazná, s

komplexní strukturou doplnění bohatou tříslovinou. Doporučujeme: Svíčková s brusinkami

Dornfelder, Jakostní víno - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6361, 0.750 l

128,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.5 %, katalogové číslo 670
Nechte se strhnout bohatým červeným vínem odrůdy Dornfelder, jež vzešlo z vinic na Weinperkách. Zážitkem je již první přivonění,
kdy Vás ohromí bohatost a ušlechtilost vůně připomínající povidla, kvalitní čokoládu nebo kávu. Po zahřátí doušku se Vám v ústech
rozvine příjemná příchuť po vyzrálých ostružinách, borůvkách nebo černém rybízu. Ušlechtilá tříslovina a pevné tělo završují senzorický
zážitek z tohoto velkého vína. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Má velmi dobré předpoklady k archivaci.

Frankovka, Výběr z hroznů - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5104, 0.750 l

273,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 627
Seznamte se s atraktivní Frankovkou ve vysokém přívlastku, jež byla vyrobena tradičním způsobem nazráváním ve velkém dubovém
nevypáleném sudu o objemu 5000 litrů. Víno vyzrálo do krásy a ušlechtilosti. Po přivonění oceníte příjemnou a bohatou vůni po
švestkovém kompotu nebo povidlech. V ústech je víno tělnaté, harmonické, čisté, s líbivou tříslovinou a s příchutí po kvalitní hořké
čokoládě v dochuti. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno má velmi dobré předpoklady k archivaci. Na
etiketě je použito dílo malíře Jiřího Slívy s názvem „Duel“ ze sbírky obrazů Znovínu v Louckém klášteře ve Znojmě. Ocenění: Stříbrná
medaile na mezinárodní soutěži vín „GRAND PRIX VINEX 2016“
Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „FESTWINE 2016“ Brno
Stříbrná medaile na soutěži vín „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2017“
Stříbrná medaile na „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2017“, USA

Merlot, Výběr z hroznů - 2016, Moravčíkova vína, š. 35, 0.750 l

218,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 15.0 %, katalogové číslo 677
Toto víno je tmavě rubínové barvy s ovocnou vůní sušených švestek a v chuti se prolíná višeň a třešňový kompot. Doporučujeme:
zvěřinové speciality

Modrý Portugal, Jakostní víno - 2016, Znovín Znojmo a.s., š. 6357, 0.750 l

108,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 629
Ochutnejte oblíbené víno odrůdy Modrý Portugal a oceňte jeho atraktivní aromatický projev po modrém ovoci, povidlech nebo
čokoládě. V ústech oceníte čistotu, harmonii a délku chuťového projevu. Zaznamenáte líbivou příchuť po ostružinách, borůvkách nebo
perníkovém koření v dochuťi. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo sýrové míse. Víno má dobré předpoklady k archivaci

Modrý Portugal, Pozdní sběr - 2017, Moravčíkova vína, š. 1705, 0.750 l

118,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 657
Svatomartinské víno

Rulandské modré, Výběr z hroznů - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5087, 0.750 l
Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 605
Ocenění: Stříbrná medaile na světové soutěži vín „SAN FRANCISCO INTERNATIONAL WINE COMPETITION 2016“, USA
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188,-

Pečeť kvality na mezinárodní soutěži vín „AWC VIENNA 2016“ Vídeň (Rakousko)

Rulandské modré, Výběr z bobulí - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5091, 0.750 l

188,-

Červené víno, Polosuché víno, obsah alkoholu 13.5 %, katalogové číslo 642
Znovín Znojmo vyrábí jubilejní víno se souhlasem augustiniánského opata při jubileu založení kláštera na Starém Brně roku 1323. Je
vyrobeno z hroznů, které dosáhly výjimečné cukernatosti (sladkosti) a víno se tak vyznačuje plností a mimořádnými aromatickými i
chuťovými vlastnostmi. Hrozny pro výrobu vína pochází z vinařské oblasti Morava, podoblasti znojemské. Cukernatost, původ hroznů i
chuťové vlastnosti tohoto vína s přívlastkem „pozdní sběr“ ověřila Státní zemědělská a potravinářská inspekce, vlastní technologii
výroby vína pak opat, aby odpovídalo požadavkům Kodexu kanonického práva na mešní víno. Navazuje tak na tradici výroby mešního
vína z klášterních vinic. Starobrněnské opatství je v současnosti jediným opatstvím Řádu sv. Augustina na světě, dle privilegia papeže
Benedikta XIV. z roku 1752. Ve znaku opata je písmeno E jako upomínka na zakladatelku kláštera, královnu Elišku Rejčku a symbol
augustiniánů: otevřená kniha, která je v pozadí planoucího srdce protnutého šípem. Kniha je slovo Boží, jež proniklo srdcem a duší.
Přímá charakteristika pro katalog: Poznejte bohaté Rulandské modré, které ohromí svou komplexností, ušlechtilostí, mohutností těla a
délkou chuťového projevu. Po přivonění objevíte tóny po kouři, tabáku nebo kvalitní kávě. Při vychutnávání si užijte každý doušek
tohoto velkého vína. Nepřehlédnete vyzrálé ostružiny, borůvky ale i čokoládu nebo kávové zrno. Oceníte krásnou, mohutnou, nasládle
působící tříslovinu. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno má výborné předpoklady k archivaci. Ocenění:

Svatovavřinecké, Jakostní šumivé víno - 2009, Znovín Znojmo a.s., š. 9080, 0.750 l

178,-

Červené víno, Polosladké víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 251
Určitě zajímavý, netradiční červený sekt, vyrobený z odrůdy Svatovavřinecké. Nadchne milovníky červených vín, kteří v tomto klasicky
vyrobeném sektu (kvašením v lahvích) objeví typickou vůni čerstvých švestek a příjemnou pikantnost vyzvednutou unikajícími jemnými
bublinkami. Doporučujeme pro mimořádné události, společenské příležitosti, ale i jako doplněk slavnostního menu.

Svatovavřinecké, Pozdní sběr - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5098, 0.750 l

158,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 643
Vychutnejte si atraktivní Svatovavřinecké v pozdním sběru z vyzrálého ročníku 2015. Po přivonění oceníte mohutnost a bohatost vůně
připomínající povidla, tabák nebo kvalitní kávu. Podobně se Vám toto krásné víno představí i v chuti. Přivítáte mohutné tělo s líbivou
čokoládovou příchutí a ušlechtilou tříslovinou. Můžete podávat například k hovězímu masu nebo zvěřině. Víno má velmi dobré
předpoklady k archivaci. Ocenění: Zlatá medaile na mezinárodní soutěži vín „VALTICKÉ VINNÉ TRHY 2016“
Stříbrná medaile na soutěži „KRÁL VÍN ČESKÉ REPUBLIKY 2016“
Stříbrná medaile na mezinárodní soutěži vín „FESTWINE 2016“ Brno
Bronzová medaile na soutěži vín „O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2017

Zweigeltrebe, Výběr z hroznů - 2015, Znovín Znojmo a.s., š. 5107, 0.750 l

158,-

Červené víno, Suché víno, obsah alkoholu 13.0 %, katalogové číslo 586
Ochutnejte mohutné Zweigeltrebe z nádherné viniční tratě U tří dubů a vyzrálého ročníku 2015. Po přivonění oceníte intenzitu a
ušlechtilost vůně připomínající čokoládu, tabák nebo lékořici. V ústech zaujme svou čistotou, bohatostí a délkou chuťového projevu.
Vedle příjemné třísloviny zaznamenáte atraktivní příchuť po lesních ostružinách, malinách nebo vyzrálém černém jeřábu. Toto víno
můžete podávat například ke zvěřině nebo hovězímu masu. Víno má velmi dobré předpoklady pro archivaci.

Klaret
Rulandské modré, Pozdní sběr - 2017, Znovín Znojmo a.s., š. 7396, 0.750 l

188,-

Klaret, Polosuché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 675

Zweigeltrebe, Jakostní šumivé víno - 2013, Znovín Znojmo a.s., š. 3023, 0.750 l

218,-

Klaret, Suché víno, obsah alkoholu 12.0 %, katalogové číslo 649
Sušší, svěží růžový sekt vyrobený jako klaret z červené odrůdy Zweigeltrebe rozšiřuje spektrum šumivých vín o zajímavé chuťové
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vjemy. Je určen jak pro slavnostní příležitosti, tak i k odpolednímu klidnému posezení, třeba i ke sladkým zákuskům.
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