
 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Malokarpatská 
Modranský 
Vištuk
Nad Poliankou
11/09/17
19 °NM
11,2 obj. %
5,6 g/l
7,07 g/l
0,75 l

MÜLLER  
THURGAU

Müller Thurgau má za sebou viac ako storočnú históriu.   
Víno je jemnej žltozelenej farby s pestrou škálou ovocných 
vôní  a s odrodovým muškátovým podtónom. Chuť je 
šťavnato ovocná,  s harmonickou štruktúrou kyselín.  
Hodí sa k posedeniam v dobrej a príjemnej spoločnosti.  

Víno odporúčame podávať pri teplote 10 – 12 °C 
k jednoduchším úpravám rýb, k chuťovo 
výraznejším šalátom.

Hrozno pochádza z obce Vištuk.
Oberané ručne, šetrne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Akostné víno, víno s chráneným označením pôvodu, 
biele, suché.

akostné suché, 2017



 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Južnoslovenská
Strekovský
Rúbaň
Kishegy alatti
13/09/17
21 °NM
11,6 obj. %
4,7 g/l
6,48 g/l
0,75 l

SAUVIGNON
BLANC

Sauvignon, ktorého názov je odvodený z francúzskeho 
„sauvage“, čo znamená divoký, vás očarí už pri prvom 
nádychu. Vo vôni dominujú egreš, biely grapefruit a kôra 
pomarančov, ktorá sa pekne nesie až do herbálneho záveru. 
Víno zelenožltej farby s výrazným chuťovým vnemom,  
s dominujúcou chuťou vinohradníckej broskyne, s hravými 
kyselinami a pikantne korenistou dochuťou si zamilujete 
hneď po prvom pohári.

Víno odporúčame podávať pri teplote 10 – 12 °C 
k sladkovodným rybám na grile, k morským plodom  
a k slovenským kozím syrom.

Hrozno pochádza z obce Rúbaň.
Oberané ručne, šetrne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Víno ležalo na jemných kvasničných kaloch.
Akostné víno s prívlastkom neskorý zber, víno  
s chráneným označením pôvodu, biele, suché.

akostné suché, 
neskorý zber, 2017



 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Malokarpatská
Modranský
Vištuk
Nad Poliankou
18/09/17
19 °NM
11,72 obj. %
4,9 g/l
7,15 g/l
0,75 l

VELTLÍNSKE
ZELENÉ

Svieži veltlín spod Malých Karpát žltozelenej farby  
naznačuje jemný a nekomplikovaný charakter. Má sviežu 
ovocno-kvetinovú vôňu zrelých ringlôt a lipového kvetu,  
s minerálno-zemitými vnemami a pôsobivou pikantnosťou. 
Chuť vína je výrazná, ovocne plná, stredne dlhá, s hravými 
kyselinami a ovocnou dochuťou, ktorá je obohatená  
o vyzývavý mandľový záver. Ideálny spoločník k jedlu  
alebo ako ľahké víno na večerné popíjanie s priateľmi. 

Víno odporúčame podávať pri teplote 10 – 12 °C  
k zubáčovi, k dusenému mäsu na zelenine alebo  
k výraznejšie dochuteným úpravám bravčového mäsa.

Hrozno pochádza z obce Vištuk.
Oberané ručne, šetrne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Akostné víno, víno s chráneným označením pôvodu,  
biele, suché.

akostné suché, 2017



 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Južnoslovenská
Strekovský
Jasová
Pri košiari
20/09/17
22 °NM
12,08 obj. %
2,9 g/l
6,5 g/l
0,75 l

PINOT
GRIS

Odroda, ktorá sa pestuje takmer vo všetkých vinárskych 
štátoch Európy, sa vyznačuje hlbokou farbou zlatistého 
odtieňa, noblesnou komplexnou vôňou, tónmi medových 
plástov a kvapkou hruškového nektáru. V chuti je víno 
ovocné, so šťavnatými kyselinami, s decentným dotykom 
bieleho korenia a s nádhernou, ovocne preplnenou dlhou 
dochuťou. Je to vskutku excelentné víno pre každé 
posedenie. 

Víno odporúčame podávať pri teplote 10 – 12 °C k prírodným 
úpravám hovädzieho mäsa, k rybám, k omáčkam s mäsom,  
k jahňacine a k syrom s ušľachtilou bielou plesňou.

Hrozno pochádza z obce Jasová.
Oberané ručne, šetrne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Víno ležalo na jemných kvasničných kaloch.
Akostné víno s prívlastkom neskorý zber, víno  
s chráneným označením pôvodu, biele, suché.

akostné suché, 
neskorý zber, 2017



 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Malokarpatská
Modranský
Vištuk
Nad Poliankou
23/09/17
19 °NM
11,63 obj. %
6,7 g/l
6,54 g/l
0,75 l

FRANKOVKA
MODRÁ - ROSÉ

Najpestovanejšia modrá odroda zo slovenských vinohradov 
vyniká ľahkosťou a vybočuje zo zaužívaného štandardu. 
Očarí vás jemnou lososovoružovou farbou, sladkastou 
vôňou bobuľového ovocia a lesných jahôd, ktorá sa prelína 
do stredne dlhej dochuti s jemnou štruktúrou kyselín. 
Frankovka s espritom jemnosti vám spríjemní dlhé letné 
večery. 

Víno odporúčame podávať pri teplote 10 – 12 °C
ku grilovaným a k pečeným jedlám z hydiny, ku krémovým 
syrom zo slovenských fariem a k jemným úpravám rýb. 

Hrozno pochádza z obce Vištuk.
Oberané ručne, šetrne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Akostné víno, víno s chráneným označením pôvodu,  
ružové, polosuché.

akostné suché, 2017



 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Malokarpatská
Modranský
Vištuk
Nad Poliankou
25/09/17
21 °NM
11,73 obj. %
3,9 g/l
6,39 g/l
0,75 l

PINOT 
BLANC

Víno vznešenej francúzskej odrody s burgundským 
rodokmeňom má mladistvý odtieň zlatožltej farby. V chuti 
je „malokarpatsky“, minerálny a ovocný, s harmonickou 
štruktúrou kyselín. Pinot má komplexnú vôňu prezretých 
hrušiek a jabĺk podporenú jemnými orieškovými tónmi.  
Je preto príjemným spoločníkom na všedné chvíle alebo  
ako ideálna voľba na letný večer strávený pri grile.

Víno odporúčame podávať pri teplote 10 – 12 °C k prírodným 
úpravám hovädzieho mäsa, k hydine, k teľacím špecialitám, 
paštétam a k tvrdším bielym syrom.

Hrozno pochádza z obce Vištuk.
Oberané ručne, šetrne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Víno ležalo na jemných kvasničných kaloch.
Akostné víno s prívlastkom neskorý zber, víno  
s chráneným označením pôvodu, biele, suché.

akostné suché, 2017



 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Malokarpatská
Modranský
Vištuk
Nad Poliankou
28/09/17
20,5 °NM
11,18 obj. %
4,7 g/l
7,26 g/l
0,75 l

VELTLÍNSKE
ZELENÉ

Veltlín spod Malých Karpát žltozelenej farby vyniká 
komplexnosťou a naznačuje jemný, nekomplikovaný 
charakter. Vo vôni prevládajú kvetinová zložka, lipový kvet,
jemný ovocný podtón s mandľovým záverom. Chuť vína je 
ovocne plná, presvedčivo dlhá, s príjemnou kyselinou  
a „veltlínovou“ horkosťou. Ide o pekne zladené víno  
so zvyškovým cukrom. Ideálny spoločník k jedlu alebo  
ľahké víno na večerné popíjanie s priateľmi.

Hrozno pochádza z obce Vištuk.
Oberané ručne, šetrne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Akostné víno s prívlastkom kabinet, víno  
s chráneným označením pôvodu, biele, suché.

akostné suché, 
kabinet, 2017



 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Južnoslovenská
Strekovský
Jasová
Molnárov vinohrad
29/09/17
21 °NM
12,17 obj. %
7,2 g/l
6,41 g/l
0,75 l

CABERNET
SAUVIGNON - ROSÉ

Ružový Cabernet Sauvignon vybočujúci zo „slovenského“ 
štýlu. Jasná svetloružová farba je podporená zamatovou 
vôňou grepu, bielej ríbezle a kvapky malinového sirupu.  
Chuť vína je šťavnato ovocná, s ríbezľovo-žihľavovým 
lemom a s harmonickou štruktúrou kyselín. Vyniká celkovou 
eleganciou a jemným doznievaním. Ružovým Cabernetom 
dotvoríte tú pravú atmosféru večera.

Víno odporúčame podávať pri teplote 10 – 12 °C k ľahkým 
jedlám, ako sú cestoviny, šaláty, no je vhodné aj k tradičnej 
slovenskej špecialite – k bryndzi.

Hrozno pochádza z obce Jasová.
Oberané ručne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Akostné víno s prívlastkom neskorý zber, víno  
s chráneným označením pôvodu, ružové, polosuché.

akostné polosuché, 
neskorý zber, 2017



 

Vinohradnícka oblasť:
Vinohradnícky rajón:
Vinohradnícka obec:
Vinohradnícky hon:
Dátum zberu:
Cukornatosť pri zbere:
Alkohol:
Zvyškový cukor:
Obsah kyselín:
Objem:

Južnoslovenská
Strekovský
Rúbaň
Öreghegy
04/10/17
24 °NM
12,86 obj. %
12,4 g/l
6,25 g/l
0,75 l

TRAMÍN 
ČERVENÝ

Hrozno Tramínu červeného pochádza z Južnoslovenskej 
vinohradníckej oblasti, čo sa adekvátne prejavuje  
v samotnom charaktere. Jeho chuť je plná a harmonická,
s jemnou kyselinou. Víno jemnej žltej farby,  
s medovo-korenistou vôňou plnou kvetového medu  
a bielych ruží je príjemne aromatické, pričom v chuti cítiť 
sušené ovocie s podtónmi medového plástu, s typickou 
korenistosťou a plnou dlhou dochuťou.

Hrozno pochádza z obce Rúbaň.
Oberané ručne, šetrne do malých prepraviek.
Šetrné spracovanie.
Kvasenie prebehlo riadene v antikorových nádržiach. 
Víno ležalo na jemných kvasničných kaloch.

akostné polosuché, 
neskorý zber, 2017


