Víno Masaryk Skalica
Vína z Malokarpatské vinohradnické oblasti
Cena bez DPH/

Cena s DPH

Bílá vína
78200020

Veltlínské zelené, jakostní víno 2014 0,75l

91,58

111,- suché

(Stáří vinohradu (obec Strekov), odkud hrozny pochází, je 29 let. Víno je svěží s lehko
medovou, hořko mandlovou chutí a medovo-lipovou vůní, která charakterizuje toto plné
víno s ovocným buketem. Víno je pak příjemně žlutozelené barvy. Skvěle se hodí
kméně tučným rybám, salátům a oříškům.)

78200021

Müller Thurgau, jakostní víno 2014

0,75l

91,58

111,- suché

(Hrozny pochází z vinařské obce Svätý Peter, z vinohradu starého 45 let. Lehká harmonická
chuť dominuje u mladých vín. Jemně kořenitý typický květnatý buket po muškátě
až ovocný po broskvoni se snoubí s nižším obsahem kyselin. Víno má žlutozelenou
barvu a hodí se k lehkým sýrům, štice a candátu.)

78200025

Noria, pozdní sběr 2013

0,75l

183,43

222,- polosladké

(Tato odrůda byla vyšlechtěna na Slovensku roku 1974 zkřížením odrůdy Ryzlinku
rýnského a odrůdy Sémillon. Hrozny pochází z vinařské obce Strekov z vinohradu
o stáří 18 let. Víno je aromatické, svěží, s výrazným odrůdovým charakterem. Vůní
připomína Sémillon. Toto víno má interesantní vůni, v které můžete najít citrusové
plody nebo luční květy. Chuť vína je výrazně ovocná, s tóny citrusů, harmonickými
kyselinkami a příjemnou dochutí. Skvélá kombinace se pstruhem na citronovém pepři.)

78200034

Ryzlink rýnský, jakostní víno 2014

0,75l

137,50

167,-

suché

(Hrozny jsou z vinařské obce Strekov z vinohradu o stáří 18 let. Toto víno je svěží
s jemným lipovým buketem. Jemná sametová chuť se značným obsahem kyselin.
Barva vína je zelená až zlato-žlutá. Víno má svěží aroma s lehkými tóny lipového
květu. Dále so objevuje vůně meruňkového květu, broskve, luční kvítí, med a dokonce
limetka. Vhodné k lehkým masovým pokrmům a ke speciálním úpravám ryb (grilování).)

78200035

Breslava, jakostní víno 2014

0,75l

137,50

167,-

suché

(Středně pozdní moštová odrůda vyšlechtěná na Slovensku roku 1960 skřížením
odrůdy (Chrupka červená x Tramín červený) x Santa Maria d´Alcantara. Název
této odrůdy je podle historického názvu Bratislavy. Hrozny pochází z vinařské obce
Rúbaň z vinice o stáří 30 let. Braslava poskytuje vyvážená vína s harmonickou
kyselinkou a výraznou aromou. Víno je plné, lehké a svěží, kde v chuti dominují
grapefruitové tóny. Doporučujeme k salátu se sýrem.)

Cena bez DPH/ Cena s DPH

78200223 *

Ryzlink rýnský, výb.z hroznů 2013

0,75l

183,43

222,-

suché

(Svěží víno s jemným lipovým buketem, plná sametová chuť s pikantní
kyselinkou. Barva vína je až zlatožlutá, aroma dále až po meruňkových
květech, broskvách a medě. Obsah alkoholu je 13%, hrozny při sběru měly
cukernatost 23°NM.)

78200024 *

Děvín, výběr z hroznů 2013

0,75l

183,43

222,-

suché

(Tato odrůda byla vyšlechtěna v roce 1997 z Tramínu červeného a Veltlínského
červenobílého. Toto plné vího je harmonické chuti, jemně kořenité, silně
aromatické s jemnou muškátovou vůní a tramínovou chutí. Obsah alkoholu
je 13,5% a cukernatost hroznů při sběru byla 23°NM.)

78200022

Muškát Moravský, jakostní 2014

0,75l

91,58

111,-

suché

(Odrůda vznikla křížením Muškátu Ottonelu a Prachtraube. Víno je aromatické
s muškátovou vůní, jemnou kyselinkou a lahodnou kořenitou chutí po
tropickém ovoci. Obsah alkoholu je 11,5%.)

78200026 *

Rulandské šedé, výb.z hrozna 2012

0,75l

183,43

222,-

sladké

(Víno je s typickou chlebnatou vůní i chutí s nižší kyselinkou. Obsah
alkoholu je 10,5%. Cukernatost hroznů při sběru byla 25°NM.)

Růžová vína
78200027

Frankovka modrá, jakostní víno 2014

0,75l

91,58

111,- polosuchá

(Hrozny pocházejí z vinařské obce Skalica, kde stáří vinohradu je 45 let. Víno je
samotok, což se vyznačuje přirozeným podílem tříslovin. Výtečná je kombinace
s lososem a k salátu s rokfórem.)

Červená vína
– červená vína jsou vyráběna na přírodní bázy, čiří se na 100l dvěmi vaječnými bílky a tím
tak zachovávají 97% antioxidantů ve víně
78200028

Modrý Portugal, jakostní víno 2014

0,75l

91,58

111,- suché

(Hrozny pochází z 60 let starého vinohradu z vinařské obce Skalica. Víno je lehčí,
jemné aromatické jakostní víno, lahodné chuti po jádrovinách s harmonickou kyselinkou
a odrůdovým charakterem. Barva vína je světločervená. Vyhlášená je kombinace
s husou a kachnou.)

78200036

Skalická Frankovka, jakostní víno 2014 0,75l

91,58

111,- suché

(Hrozny pochází z vinařské obce Skalica s vinohradů o stáří 20-80 let. Víno
má charakteristický odrůdový buket po zralém ovoci, jemná dubovo-skořicová
vůně, přiměřený obsah taninu a vyšší kyselinky tvoří dokonale harmonické víno
tmavěrubínové až granátové barvy. Víno je zážitkem pro milovníky tvrdších vín.
Výtečná pak je kombinace s krůtím masem, husa se zelím a knedlídem, dále k sýrům.)

Cena bez DPH/ Cena s DPH

78200037

Alibernet, jakostní víno 2014

0,75l

137,50 167,- suché

(Odrůda, který byla vyšlechtěna v roce 1950 v bývalé SSSR, vznikla skřížením
Alicante Henri Bouschet a odrůdy Cabernet Sauvignon. Hrozny jsou z vinařské
obce Strekov, kde vinohrad je starý 18 let. Víno má vysoký obsah barviv, je proto
intenzivně syté tmavěčervené barvy. Víno je plné s vůní po černém rybízu
s cabernetovým buketem a jemnou kyselinkou. Hodí se k tmavým masům a sýrům.)

78200038

Skalické víno sv. Juraja 2014

0,75l

183,43

222,- suché

(Znamenité cuvée z odrůd Frankovka modrá, Dunaj a André vypěstované ve Skalici,
je harmonické víno s vyváženými kyselinami, tříslovinami a pro Skalicu s typickým
vysokým obsahem železa i antioxidantů. V chuti horká čokoláda, sušené švestky,
skořice. Hodí se k tmavým masům, zejména ke steakům.)

78200039 *

Enem cuvée 2014

0,75l

183,43 222,- suché

(Toto víno vzniklo na podnět staré legendy. Cuvée je z Cabernet Moravia (35%),
C40 (35%), Alibernet (15%) a Cabernet Franc (15%). Obsah alkoholu je 12,5%.)

78200040 *

Sami máme málo 2013

0,75l

183,43 222,- suché

(Toto víno je cuvée z 25 odrůd slovenských novošlechtitenců. Víno je harmonické,
plné, s ovocnou chutí. Víno má potenciál zrání 6 let. Obsah alkoholu 13,0%)

78200041

Mladé Skalické 2015

0,75l

137,5 166,-

suché

(Víno je z odrůdy Gamay, která se pěstuje v oblasti Beaujolais ve Francii.
Ve Skalici, jako jediní v bývalém Československu, mají vysazenou tuto
odrůdu. Obsah alkoholu je 12,5%.)

78200032 *

Alibernet, pozdní sběr 2013

0,75l

183,43 222,- suché

(Víno je plné s vůní po černém rybízu, cabernetovém buketu, s jemnou
kyselinkou a tříslovinou. Obsah alkoholu je 12,0%. Cukernatost
hroznů při sběru byla 22°NM.)

78200029 *

Skalický Rubín 2014

0,75l

153,45 186,- suché

(Hrozny jsou z Frankovky modré sbírané z 55.letého vinohradu. Víno má
jemně skořicovou vůni, příjemný obsah taninu a vyšší kyselinky tvoří dokonale
harmonické víno tmavorubínové až granátové barvy. Obsah alkoholu je 13%.)

78200033 *

Dunaj, výběr z bobulí 2011

0,5l

343,75 416,- suché

(Tato odrůda vznikla křížením (Muškát Bouchet x Oporto) x Svatovavřinecké,
Harmonické, plné víno tmavě červené až hnědé barvy s chutí černé čokolády.
Obsah alkoholu je 15%. Cukernatost hroznů při sběru byl 26°NM

78200031 *

Frankovka modrá, výběr z hroznů 2013 0,75l

153,45 186,- suché

(Víno má charakteristický odrůdový buket po zralém ovoci, jemná dubovo-skořicová
vůně. Přiměřený obsah taninu a kyselinky tvoří harmonické víno tmavěrubínové
až granátové barvy. Obsah alkoholu 13,5%. Chukernatost hroznů při sběru
byla 24°NM.)

