
VP 2020 – Malá ochutnávka z Pecky

Název Vinařství Cena kus Cena karton Objednat kusů
1 Chardonnay Family Reserve 2018

BIO pozdní sběr suché
Objem alkoholu v %:13 
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 2
Celkový obsah kyselin v g/l: 6
Bezcukerný extrakt v g/l:24 
Barva: zlatá se zelenými odlesky
Vůně:zralé exotické plody
Chuť: jemná, extraktivní a minerální

Ilias 385 340

2 Ryzlink vlašský Goldhamer 2018
pozdní sběr suché
Objem alkoholu v %:13,5 
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 1,7
Celkový obsah kyselin v g/l: 5,9
Bezcukerný extrakt v g/l:18,9 
Barva: světlejší, zlatavo žlutá
Vůně:ovocná, banánově citrusová
Chuť: svěží, minerální, pikantní

Peřina 235 185

3 Vítkův syčák-Ryzlink rýnský 2018
jakostní perlivé víno polosuché
Objem alkoholu v %: 12
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 13,7
Celkový obsah kyselin v g/l: 6,2
Bezcukerný extrakt v g/l:21,5 
Barva: zlatožlutá
Vůně:lipového květu a ovoce
Chuť: broskve, meruňky, medu

Gorčík 225 180

4 Hibernal FRIZZANTE 2019
jakostní perlivé víno polosuché
Objem alkoholu v %: 13
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 15
Celkový obsah kyselin v g/l: 6,8
Bezcukerný extrakt v g/l:23,6
Barva: zlatavá
Vůně:černorybízová
Chuť: jemně perlivá ,rybízovobezová

Konečný 195 160

5 Kerner 2018
výběr z hroznů polosladké
Objem alkoholu v %:12,5
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 24
Celkový obsah kyselin v g/l: 7,5
Bezcukerný extrakt v g/l: 26,2
Barva: žlutozlatavá
Vůně:květnatá,po bezovém sirupu
Chuť: meruňková se zbytkovým cukrem a příjemnou kyselinou

Kern 255 200

6 Sauvignon 2018 0,5l
výběr z bobulí sladké
Objem alkoholu v %:9,5
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 151,0
Celkový obsah kyselin v g/l: 7,1
Bezcukerný extrakt v g/l: 23,8 
Barva: zlatavá
Vůně: nevtíravá po přezrálých broskvích
Chuť: šťavnatá sladká s projevem medovosti po botrytidě

Moravčík 255 215



7 Rulandské modré rosé 2018
pozdní sběr suché
Objem alkoholu v %:13,6 
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 7,4
Celkový obsah kyselin v g/l: 5,9
Bezcukerný extrakt v g/l:18,9
Barva:sytě lotosová
Vůně:ovocná s tóny třešňového kompotu
Chuť:příjemně nasládlá a měkká

Peřina 225 180

8 SCHRETENPERG Sekt Rosé trocken 
84%ZW,16%PN 2015/16
šumivé  sec(dry)
Objem alkoholu v %:12
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 21,8
Celkový obsah kyselin v g/l: 6,7
Ležení na kvasničních kalech: 2 roky
Barva: světle lososová
Vůně:svěží po bobulovém ovoci
Chuť: ovocná,měkká a elegantní
Jídlo: aperitiv,kořeněná jídla

Madl 385 330

9 Cuvée Martinka rosé 2018
pozdní sběr polosladké
Objem alkoholu v %:11,0
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 30,7
Celkový obsah kyselin v g/l: 6,6
Bezcukerný extrakt v g/l:18,4
Barva: dozrávajících malin
Vůně:intenzivní ovocné aroma lesního ovoce
Chuť: lesní ovoce s dominancí vyzrálých ostružin

Moravčík 185 145

10 Zweigeltrebe 2018 MAGNUM (1,5l)
výběr z bobulí  suché Macerace na slupkách 2 měsíce.6 měsíců 
ve francouzských dubových sudech. 
Objem alkoholu v %: 15,5
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 3,7
Celkový obsah kyselin v g/l: 5,1
Bezcukerný extrakt v g/l: 29,1
Barva:  rubínová
Vůně: lesních malin a zralých švestek
Chuť: plná extraktivní s dlouhou perzistencí

Mlýnek 985 945

11 Cabernet cortis 2019 0,5l
výběr z bobulí  polosladké
Objem alkoholu v %:13,0
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 32,1
Celkový obsah kyselin v g/l: 4,9
Bezcukerný extrakt v g/l:37,3
Barva: tmavě červená 
Vůně:široká škála  – černý rybíz, angrešt, broskev
Chuť:rybízová zavařenina

Konečný 295 245

12 Šaler červený 2015 0,5l
jakostní likérové sladké
Objem alkoholu v %:16 
Zbytkový neprokvašený cukr v g/l: 96
Celkový obsah kyselin v g/l: 4,7
Bezcukerný extrakt v g/l:17,4
Doba zrání: 30 let
Barva:tmavá, granátová
Vůně:výrazná, sladká, připomínající višně
Chuť: ovocná a sladká, silná s mandlovým závěrem

Špalek 285 220
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