Vinařství Vladimír Tetur, Velké Bílovice:
vína bílá /white wines/

Ryzlink Vlašský, jakostní víno, polosuché

0,75l…………………..209kč

/Rhenish Riesling, demidry/
Barva světle žlutozelená, víno středně plné, harmonické s pikantní kyselinkou

Neuburské bílé, jakostní víno, suché

0,75l………………….209kč

/Neuburk white, Dry/
Víno zelenožluté barvy, jemné kyselinky, ovocné lehce kořeněné vůně a květinkového buketu.

Muškát moravský, jakostní víno, polosuché

0,75l………………….209kč

/Muscatel Moravian/
Velmi aromatické víno zlato-žluté barvy. Ve vůni cítíme muškátovo-černorybízové až bezinkové tóny.
V chuti ovocné s perspektivní kyselinkou.

Rulandské šedé, pozdní sběr, polosuché

0,75l………………….325kč

/Pignot Gris, Late Harvest, demidry/
Víno je zlatožluté barvy, výrazné chuti a vůně. Je vysoce extraktivní s pikantní jemnou kyselinkou
a ve vůni cítíme tropické ovoce, mineralitu, zemitost a v dochuti oříškové tony. Víno bylo zpracováno
reduktivní technologií.

Tramín červený, pozdní sběr, polosuché

0,75l……………………312kč

/Traminer Red, Late Harvest, demidry/
zlatožlutá barva, plná kořenitá chuť na konci medové tóny, ve vůni fialky a růže. Víno vhodné ke
slavnostním příležitostem.

Ryzlink Rýnský, pozdní sběr, polosuché

0,75l…………………..325kč

/Rhein Riesling, Late Harvest, demidry/
zlatožlutá barva, jemná minerální vůně i chuť, víno je velmi svěží a harmonické s meruňkovou
dochutí.

Chardonnay, pozdní sběr, polosuché

0,75l…………………..312kč

/Chardonnay, Late Harvest, demidry/
barva žlutozelená, ve vůni cítíme ovocné tóny, v chuti jemně kořenité, v pozadí se nám připomíná
chuť žlutého melounu a pikantní svěží citrusová kyselinka

Rulandské modré, pozdní sběr, klaret, polosuché

0,75l…………………362kč

/Pignot Noir, Late Harvest, Claret-Blanc de noir, demisweet/
Bíle víno z modrých hroznů. Barva zlatošedá, jemná citrusovo-minerální chuť s oříškovou dochutí.
Velmi příjemný zbytkový cukr.

Pálava , výběr z hroznů, polosladké

0,75l………………….412kč

/Pálava, selection of grapes, demisweet
Barva je zlatozelená vůně velmi výrazná ovocně a jemně kořenitá. Podobně jako u Tramínu
červeného jsou lehce cítit růže a fialky. Toto extraktivní víno s harmonickou kyselinkou má výrazný
ovocný charakter podobný vyzrálým broskvím.

vína růžová /rosé/
Merlot Rosé, pozdní sběr, polosuché

0,75l……………….228kč

/Merlot Rosé, Late Harvest, demidry/
Velmi svěží, temperamentní víno vyváženého charakteru a pomerančovo-malinové barvy.
Ve vůni i v chuti cítíme kombinaci citrusových a rybízových tonů.

Vinařství Hradil ,Čejkovice:
červené víno /red vine/
Rubinet, moravské zemské víno, polosladké

0,75…………………390kč

/Revolta,Alibernet,André, Demisweet/
Díky zpracování metodou bílého vína bez macerace na slupkách, dostává Rubinet neobyčejné aroma
i chuť čokolády a karamelu. Barvířka vzniklá křížením (Revolta,Alibernet,André).

Vinařství Vladimír Tetur, Velké Bílovice:
Dornfelder, jakostní víno, polosuché

0,75l………………209kč

/Dornfelder, Demidry/
jakostní víno, velmi vysoké barvy. V chuti a ve vůni jsou rozpoznatelné, višňové až šípkové tóny.

Modrý Portugal, jakostní víno, suché

0,75l………………209kč

/Blauer Portugieser, Dry/
Toto víno patří k nejvyhledávanějším pro svoji rubínovou barvu a jemnou a sametovou chuť a vůni,
měkký typ vína pro větší pití.

Merlot, pozdní sběr, suché

0,75l……………….390kč

/Pignot Noir, Late Harvest, Dry/
Víno cabernetového původu, barva vysoká, sytá, ve vůni cítíme směs lesních plodů, v chuti je víno
sametové s dlouhou dochutí.

Rulandské modré, výběr z hroznů, barrique, suché

0,75l…………………481kč

/Pignot Noir, Late Harvest, barrique/
Granátová až cihlově červená barva. Vůně silná a výrazná. V chuti je dlouhé, kořenité a příchutí po
peckovinách a mandlích. Způsob zpracování ještě více prohlubuje chuť tohoto vína o příjemnou
sametovou dochuť. Víno bylo zpracováno bezoxidační reduktivní technologií v uzavřeném tanku. Víno
nazrávalo v sudu typu barrique a tím se posunulo o kousek dál. Můžeme cítit vůně a chuti kakaa, kávy
a na konci sladké vanilkové tóny a kouřovou do chuť.

