
                                    CENÍK

Bílá vína

šarže víno lahev bez DPH Kč s DPH Kč

14264 GRAND CUVÉE  HIBERNAL + RULANDSKÉ ŠEDÉ + TRAMÍN ČERVENÝ 2014 0,75 205,79 249,00

moravské zemské víno, polosladké 

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,0 %, cukr 26,4 g/l, kyseliny 6,9 g/l, doba archivace 3-5 let

Cuvée Hibernalu, Rulandského šedého a Tramínu červeného má jiskřivě žlutou barvu se zlatým odstínem. Vůně v sobě spojuje vůně čajové růže, 

květu kopřivy hluchavky a sušené pomerančové kůry. Plná, harmonická, mírně nasládlá, chuť se svěží kyselinou je plná, extraktivní a kořenitá.

Víno je vhodným doplňkem k dezertům, koláčům a závinům.

14344 GRAND CUVÉE HIBRUŠ,  HIBERNAL+RULANDSKÉ ŠEDÉ  2014 0,75 164,46 199,00

moravské zemské, bílé polosladké

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,0 %, cukr 19,3 g/l, kyseliny 7,5 g/l, doba archivace 3-5 let

Cuvée HIBRUŠ je kupáž Hibernalu a Rulandského šedého. Víno má sytě žlutou barvu s medovým odstínem. Ve vůni se objevují vůně akátového dřeva,

voskové včelí plástve a květu rmenu. Chuť je plná, extraktivní, kořenitá a můžeme v ní nalézt zralé červené grepy, zralou broskev i přezrálou mandarinku.

Víno doporučujeme jak k různým úpravám drůbeže, tak i ke krémovým polévkám a sýrům s bílou plísní.

13494 PINOT 2013 - moravské zemské, suché                     0,75 164,46 199,00

Vinařská oblast Morava, alkohol 12,0 obj. %, cukr 6,2 g/l, kyseliny 7,4 g/l, doba archivace 3-5 let

Cuvée PINOT je vytvořen z Rulanského šedého, Ruladského bílého a Chardonnay. Víno má světlejší žlutou barvu s odstínem ječné slámy 

Vůně je plná, nazrálá, připomínající vůni mladého dubového listí a kořene sladkého dřeva. Chuť v sobě spojuje jemné tóny pomeranče,

žlutého melounu a pikantní svěžest a mineralitu, pocházjící ze spojení burgundských odrůd. Jako doplněk se hodí ke všem pokrmům z drůbeže,

k masům s bílouu omáčkou, uzeným rybám i k sýrům.

11104 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2011 - výběr z bobulí, polosladké                     0,5 164,46 199,00

Valtice - Jižní svahy, alkohol 13,0 obj. %, cukr 31,5 g/l, kyseliny 6,2 g/l, extrakt 27,0g/l, doba archivace 4-6 let

Víno zlaté barvy s medovým aroma, provázené vůní přezrálých mandarinek. V chuti je příjemně sladěný vyšší zbytkový cukr s kyselinou, podporující vysoký

bezcukerný extrakt. Víno je vhodné jak k těstovinovým salátům, tak i k různým úpravám bílého masa. Hodí se i k měkkým dozrávajícím sýrům.

Ocenění: stříbrná medaile WEIN parade Poysdorf 2013, stříbrný pohár V&D 2013, zlatá medaile MVT 2013, zlatá medaile Gold Prague Wine Trophy 2013, 

zlatá medaile GRV 2015, zlatá medaile Galerie rulandských vín 2015,

Slámová vína

Sváteční víno pro nejvzácnější okamžiky. Vybrané  hrozny  vysychaly  přes  3 měsíce  v  prostředí  unikátní  barokní  sýpky Mendelovy  univerzity,  

kde  vznikala vůbec  první  slámová  vína  na  Moravě.

12204 GRAND COLLECTION HIBERNAL 2012 - panenská sklizeň 0,2 660,33 799,00

Žabčice - Horní díly, alkohol 9,5 obj. %, cukr 201 g/l, kyseliny 8,5 g/l, extrakt 64,6 g/l, doba archivace 5-10 let

Víno krásně jiskrné zlatavé barvy. Vůně květu měsíčku lékařského a zralých citrusů je spojena s vůní medového perníku. Plná, nazrálá, sladká chuť sušených rozinek  

je doplněna kořenitostí sladkého dřeva a příjemnou kyselinou. Sváteční víno pro nejvzácnější okamžiky.

Ocenění: kolekce Salonu vín České republiky 2014, zlatá medaile Národní soutěž vín 2013 - velkopavlovická oblast, diplom Valtické vinné trhy 2013,

stříbrná medaile DECANTER WORLD WINE AWARDS, stríbrná medaile Festwine 2014, stříbrná medaile VINEX 2014, zlatá medaile Mikulovské 

vinné trhy 2014, Pohár senátora ČR Mikulovské vinné trhy 2014, KRÁL VÍN ČR 2014 ****, stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 2015

velká zlatá medaile a cena Best of the Nation OIV Terravino Mediterranean International Wine Challenge, zlatá medaile FORUM MORAVIUM 2015,

stříbrná medaile NSV velkopavlovická podobl. 2015,  Vítěz kategorie KRÁL VÍN ČR 2015, stříbrná medaile AWC VIENNA 2015

VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO – VALTICKÉ PODZEMÍ se stalo za rok 2012, 2013 a 2015 absolutním vítězeme v anketě  TOP VINAŘSKÝM CÍLm v roce 2014 vítězem v kategorii 

Vinné sklepy, vítězem v prestižní soutěži VINAŘSTVÍ ROKU 2012 – VINDEMIA PUBLICA v hlasování veřejnosti a získalo cenu agentury Czechtourism (web Kudy z nudy )v kategorii 

NEJLEPŠÍ VINAŘSTVÍ ROKU 2012

Vinařství je pokračovatelem slavné vinařské tradice v Lednici na Moravě. Spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně - Zahradnickou a vinařskou fakultou v Lednici. Nabízí úspěšná Vína 

zrozená v Lednici.  Vinařství zpracovává hrozny z více než 200 ha vinic.  Je specialistou na odrůdu Rulandské šedé (24 ha), dále potom  Tramín červený, Ryzlink vlašský, Rulandské modré, bílé, 

Sauvignon, Hibernal a Sevar.

  Navštivte  zážitkové  VALTICKÉ PODZEMÍ -  labyrint historických vinných sklepů  (13 Sklepů s programy) v délce 900 metrů, datovaných k roku 1289. Nejnavštěvovanější vinařský turistický 

cíl na Moravě.

aktualizace k  26.2.2016

Prémiová řada vinařství, ta nejlepší vína s původem hroznů z Lednicko-valtického areálu a vinohradů Mendelovy univerzity, včetně unikátních a speciálních vín. Výběr vín každoročně 

stanovuje na základě přísných kritérií odborná komise. Vína určená nejen pro vyšší a vrcholovou gastronomii, ale také pro milovníky dobrého vína, většinou vhodná k archivaci. 
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šarže víno lahev bez DPH Kč s DPH Kč

0412 GRAND COLLECTION  ALIBERNET 2012 0,2 329,75 399,00

Novosedly - Slunečná, alkohol 13,5 obj. %, cukr 129 g/l, kyseliny 7,4 g/l, extrakt 72 g/l, doba archivace 5-10 let

Víno má barvu odstínu mahagonu, vůni i chuť přezrálých černých plodů a kandovaného ovoce, doplněnou jemným tříslem v dochuti.

Sváteční víno pro nejvzácnější okamžiky.

Likérová vína

11604 GRAND COLLECTION CABERNET SAUVIGNON 2011 0,5 205,79 249,00

Valtice - Hůrka, alkohol 15,5 obj. %, cukr 36,4 g/l, kyseliny 5,4 g/l, extrakt 28,1 g/l, doba archivace 10 let

Tmavá mahagonová barva, vůně odkvétající moruše, čerstvých vlašských ořechů a ušlechtilého vinného destilátu je v chuti doplněna přezrálými černými ostružinami, 

 příjemným zbytkovým cukrem, svěží kyselinou, mírným tříslem a dochutí vinného destilátu. Je vhodným doplňkem k sladkým dezertům a jako digestiv po slavnostním menu.

Ocenění: Bronzový pohár Víno & Delikatesy 2015, Zlatý klas Země Živitelka 2015, stříbrná medaile NÁRODNÍ SOUTĚŽ VÍN ČR 2016

Bílá vína

15154V VELIKONOČNÍ  RULANDSKÉ ŠEDÉ 2015 - pozdní sběr, polosuché               0,75 123,14 149,00

Žabčice - Koválov,  alkohol 13,5obj. %, cukr 13,9 g/l, kyseliny 5,7 g/l, doba archivace 1-2 roky

Víno světle žluté barvy s odstínem žlutého melounu, vůní medu, zralých hrušek a sušeného ovoce. Chuť je plná s mírným zbytkovým cukrem, 

příjemným tříslem a svěží pikantní kyselinou, připomínající chuť bílého rybízu. 

Víno doporučujeme ke svátečnímu obědu – kachně, drůbežímu, telecímu nebo k pečenému kůzlečímu masu (tradičnímu velikonočnímu pokrmu na Moravě)

i k dezertům a velikonočním zákuskům.

15154 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2015 - pozdní sběr, polosuché               0,75 123,14 149,00

Žabčice - Koválov,  alkohol 13,5obj. %, cukr 13,9 g/l, kyseliny 5,7 g/l, doba archivace 1-2 roky

Víno světle žluté barvy s odstínem žlutého melounu, vůní medu, zralých hrušek a sušeného ovoce. Chuť je plná s mírným zbytkovým cukrem, 

příjemným tříslem a svěží pikantní kyselinou, připomínající chuť bílého rybízu. 

Víno doporučujeme ke svátečnímu obědu – kachně, drůbežímu, telecímu nebo k pečenému kůzlečímu masu (tradičnímu velikonočnímu pokrmu na Moravě)

i k dezertům a velikonočním zákuskům.

14104 CABERNET SAUVIGNON, KLARET, BLANC DE NOIR 2014 - jakostní, polosuché 0,75 123,14 149,00

Valtice - Hůrka, alkohol obj. 12,0%, cukr 9,2 g/l, kyseliny 9,1g/l, doba archivace 2-3 roky

Claret vyrobený z hroznů Cabernetu Sauvignon má žlutou barnu s jantarovým odstínem. Vůně a chuť lesních plodů, černého rybízu, třešní

a ostružin je podpořena mírným zbytkovým cukrem a svěží kyselinou. Víno je vhodné jako "letní"pití při střetnutí s přáteli a k různým sýrovým

 specialitám, těstovinovým salátům a krémovým polévkám. 

14174 CUVÉE CASABLANC, Cabernet Sauvignon klaret + Sauvignon Blanc 2014 0,75 123,14 149,00

moravské zemské, polosladké

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 11,5%, cukr 14,3 g/l, kyseliny 7,8g/l, doba archivace 2-3 roky

Cuvée vyrobené z klaretu Cabernetu Sauvignon a bílého Sauvignonu Blanc je žluté barvy s ostínem starého zlata. Ve vůni i v chuti, která je navíc

podpořena příjemným zbytkovým cukrem, se objevují lesní plody, černý rybíz a ostružiny z Cabernetu Sauvignon a kopřiva hluchavka ze Sauvignonu.  

 Víno je příjemným doplňkem letních večerů, ale je vhodné i pro různá gastronomická spojení jídel a pití. 

13384 CHARDONNAY 2013 - pozdní sběr, polosuché 0,75 147,93 179,00

Lednice - U Červené studánky, alkohol 12,0 obj. %, cukr 11,5 g/l, kyseliny 8,1 g/l, doba archivace 3-4 roky

Víno světle žluté barvy s odstínem žlutého melounu, vůní vanilkového lusku a zralého banánu. Plná chuť s vyváženým poměrem zbytkového cukru

a svěží kyseliny připomíná chuť lískového oříšku a vanilky.

Víno doporučujeme k masu na rožni, ke steakům i tvrdým sýrům.

14334 HIBERNAL 2014 - jakostní, polosuché 0,75 164,46 199,00

Žabčice - Horní díly, alkohol 10,5 obj. %, cukr 14,9 g/l, kyseliny 7,5 g/l, doba archivace 2-3roky

Víno vyšší žluté barvy s medovým odstínem provází vůně mateřídoušky, spojená s vůní dřeva pinie. Plná, mírně nasládlá, chuť je doplněna mineralitou

a svěží kyselinou. Víno působí dlouhým dojmem a hodí se ke studeným předkrmům, k mořským plodům i k pokrmům z bílého masa.

15234 HIBERNAL 2015 - pozdní sběr, polosladké 0,75 189,26 229,00

Žabčice - Horní díly, alkohol 12,5 obj. %, cukr 16,8 g/l, kyseliny 5,2 g/l, doba archivace 2-3roky

Víno výrazné zlatožluté barvy s pronikavou vůní kůry citrusových plodů a kiwi. Příjemně sladká chuť,

harmonicky spojená s kyselinou, připomíná chuť přezrálého grapefruitu a je velmi dlouhá.

Doporučujeme ke studeným předkrmům, k pokrmům z bílého masa i k ovčím a kozím sýrům.

15094 MÜLLER  THURGAU 2015 - moravské zemské, suché               0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12,0%, cukr 5,7 g/l, kyseliny 7,6g/l, doba archivace 1 rok

Víno světlé, žlutozelené barvy, vůní schnoucího sena s mírným zemitým nádechem. Chuť je vyvážená 

s příjemně sladěným cukrem a mladou kyselinou. Víno je vhodné k čerstvým sýrům, rybám i k lehkým předkrmům.

VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO

Zejména přívlastková vína s původem hroznů v Lednicko-valtickém areálu a z vinohradů Mendelovy univerzity. Vína určená pro vyšší gastronomii, vinotéky a pro milovníky 

kvalitního moravského vína. 

NOVINKA
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šarže víno lahev bez DPH Kč s DPH Kč

15014 MÜLLER  THURGAU 2015 - moravské zemské, polosuché               0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12,0%, cukr 13,3 g/l, kyseliny 7,5g/l, doba archivace 1 rok

Světle žlutá barva s odstínem žlutého melounu, vůně letního jablka a muškátového oříšku je v chuti doplněna harmonickým poměrem zbytkového cukru 

a svěží kyseliny citrusových plodů. Víno je vhodným doplňkem k lehkým předkrmům.

15104 MÜLLER  THURGAU 2015 - kabinet, suché               0,75 114,88 139,00

Unkovice - Přední trať Unkovská, alkohol obj. 12,0%, cukr 8,0 g/l, kyseliny 6,0 g/l, doba archivace 2-3 roky

Barva vína je žlutá se slámovým odstínem, vůně připomíná vůni kvetoucí louky a chuť je jemná se svěží kyselinou zralého letního jablka. 

Doporučujeme jej konzumovat k lehkým předkrmům, k čerstvým sýrům, rybám i k pokrmům z drůbežího masa.

15114 MÜLLER  THURGAU 2015 - jakostní, polosladké              0,75 98,35 119,00

Žabčice - Horní díly, alkohol obj. 12,0%, cukr 17,2 g/l, kyseliny 6,0 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno světlé, žluté, barvy s odstínem světlejšího zlata. Ve vůni se spojuje vůně bezového dřeva, grepu a čerstvě posečené trávy.

Šťavnatá chuť se sladěným poměrem vyššího cukru a kyseliny připomíná chuť oplatků s vanilkovou náplní. 

Víno je vhodné k čerstvým sýrům,  lehkým předkrmům a k drůbežímu masu. 

13134 RULANDSKÉ BÍLÉ 2013 - pozdní sběr, polosladké                0,75 189,26 229,00

Valtice - Hintertály,  alkohol 12,0 obj. %, cukr 17,5 g/l, kyseliny 6,9 g/l, doba archivace 2-3 roky

Světlejší žlutá barva vína, jemná vůně sušené louky a lesního medu je doplněna vůní sušených meruněk. Plná, hutná, částečně minerální chuť s příjemnou kyselinou.

Víno doporučujeme k těstovinovým pokrmům, pečenému králíkovi a ke kachním prsům s ovocnou oblohou.

Ocenění: zlatá medaile Galerie rulandských vín 2014, stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 2014

stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 2015, Stříbrná Hustopečská pečeť 2015, zlatá medaile NSV mikulovská podobl.

2015, TOP 77 r.2015,  bronz KRÁL VÍN ČR, zlatá medaile AWC VIENNA 2015

14374 RULANDSKÉ BÍLÉ 2014 - jakostní, polosladké                0,75 98,35 119,00

Žabčice - Horní díly,   alkohol obj. 11,5 %, cukr 21,2 g/l, kyseliny 7,3 g/l, doba archivace 2 - 3 roky

Žlutá barva vína s odstínem pšeničné slámy a jemná vůně sušené louky a sušeného ovoce je v chuti doplněna vyšším zbytkovým cukrem,

příjemnou kyselinou a mírnou chlebovinou .

Víno doporučujeme k různým pokrmům z těstovin a k pokrmům z drůbeže.

14204 RULANDSKÉ MODRÉ KLARET, BLANC DE NOIR 2014 - kabinet, polosuché 0,75 123,14 149,00

Lednice - Trať  Ve starých, alkohol obj. 10,5%, cukr 16,9 g/l, kyseliny 9,5g/l, doba archivace 2-3 roky

Rulandské modré klaret je víno světle žluté barvy s odstínem starého zlata.Vůně připomíná vůni posečené louky a vůni kvetoucí jabloně. Chuť je plná,

šťavnatá, osvěžující, s harmonickým podílem zbytkového cukru a kyseliny a připománá chuť letních jablek. Díky vysokému bezcukernému extraktu (28,8 g/l)

působí víno velmi plným a dlouhým dojmem. Doporučujeme k vepřovému ovaru, pečeným a vařeným kolenům a k různým paštikám. 

14294 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2014 - pozdní sběr, polosuché                0,75 164,46 199,00

Valtice - U cihelny,  alkohol 12,0obj. %, cukr 12,3 g/l, kyseliny 6,5 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno světlejší žluté barvy se slámovým odstínem. Ve vůni i v chuti lze nalézt kandované ovoce, sušenou kůru z pomerančů 

a červený grapefruit. Příjemný zbytkový cukr je harmonicky sladěn s kyselinou, která prodlužuje u vína celkový dojem. 

Víno doporučujeme k úpravám drůbeže, k těstovinovým salátům a k dezertům.

14314 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2014 - jakostní, suché             0,75 106,61 129,00

Žabčice - Koválov,  alkohol 11,5 obj. %, cukr 7,9 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 2-4 roky

Víno světlejší žluté barvy s odstínem slámy. Pomerančovou vůni doplňuje vůně zralých hrušek a vůně lesního medu. 

 Chuť je plná s vyváženým poměrem zbytkového cukru a kyselin. V dochuti se objevují citrusové plody, zvláště pak grapefruit. 

14154 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2014 - pozdní sběr, polosuché                0,75 147,93 179,00

Valtice - U cihelny,  alkohol 11,5 obj. %, cukr 8,5 g/l, kyseliny 7,6 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno žluté barvy s odstínem zlata. Výrazná vůně "sladkého dřeva" je doplněna vůní mateřídoušky. Chuť je plná, harmonicky sladěná, 

a lze ji  přirovnat k chuti citrusových plodů. V kombinaci s jídlem se hodí k pokrmům z drůbeže, těstovinám i k ovocným dezertům.

14164 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2014 - pozdní sběr, polosladké                0,75 164,46 199,00

Valtice - Jižní Svahy,  alkohol 10,0 obj. %, cukr 32,5 g/l, kyseliny 9,1 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno má světle žlutou barvu. Ve vůni lze nalézt vůni kvetoucích mandloní a hrušní, medu, šťávy mandarinek a červeného grepu. Chuť je nasládlá, 

hutná, plná, s výraznější kyselinou v dochuti. Doporučujeme k úpravám drůbeže s nádivkou a k dezertům. 

Ocenění: Vítěz kategorie Vinum Juvenale, Bronzová Hustopečská pečeť 2015, pečeť AWC VIENNA 2015

14304 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2014 - pozdní sběr, polosuché               0,75 164,46 199,00

Valtice - Jižní Svahy,  alkohol 11,5 obj. %, cukr 12,7 g/l, kyseliny 7,7 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno má žlutou barvu s citronovým odstínem. Vůně i chuť připomíná sušenou pomerančovou kůru, zralou mandarinku a hrušku. 

Svěží kyselina je doplněna příjemným zbytkovým cukrem. Víno působí plným dlouhým dojmem a doporučujeme je ke všem úpravám drůbeže, 

k těstovinovým salátům a ke krémovým polévkám.

13544 RYZLINK RÝNSKÝ 2013 - kabinet, suché       0,75 131,40 159,00

Lednice - Hlohovsko, alkohol 11,5 obj. %, cukr 8,6g/l, kyseliny 6,9 g/l,  doba archivace 2-3 roky

Víno světlejší žluté barvy s vůní lipového květu a zralé meruňky. Plná chuť se vyznačuje svěží kyselinou a výraznou mineralitou, která u vína

vytváří velmi dlouhou dochuť. Doporučujeme k různým úpravám sladkovodních ryb, k mořským plodům a k pokrmům z telecího masa.

Ocenění: stříbrná medaile Wein Parade 2015, pečeť AWC VIENNA 2015
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13554 RYZLINK RÝNSKÝ 2013 - kabinet, polosuché       0,75 131,40 159,00

Lednice - Hlohovsko, alkohol 11,0 obj. %, cukr 13,4g/l, kyseliny 6,9 g/l,  doba archivace 2-3 roky

Víno má světlejší žlutou barvu odstínu lipového květu. Medová vůně zralé meruňky je v chuti doplněna harmonicky sladěným zbytkovým cukrem

a svěží kyselinou. Víno působí plným, dlouhým dojmem.

Doporučujeme k mořským plodům, k pokrmům z telecího masa a k různým předkrmům.

13324 RYZLINK VLAŠSKÝ 2013 - jakostní, polosuché     0,75 98,35 119,00

Lednice - Končiny,  alkohol 11,0 obj. %, cukr 11,9 g/l, kyseliny 7,8 g/l, doba archivace 1-2 roky

Víno má citronově žlutou barvu, vůni lučních květin a medové plástve. Chuť je plná, nazrálá se svěží nevtíravou kyselinou.

Jako doplněk doporučujeme k zeleninovým polévkám, játrovým paštikám a ke zrajícím sýrům. Hodí se i ke sladkovodním rybám.

Ocenění: stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 2015, Bronzová Hustopečská pečeť 2015

14324 RYZLINK VLAŠSKÝ 2014 - jakostní, polosuché     0,75 98,35 119,00

Lednice - Končiny,  alkohol 11,5 obj. %, cukr 10,7 g/l, kyseliny 6,5 g/l, doba archivace 1-2 roky

Víno světlejší žluté barvy se slámovým odstínem a citrusovou vůní doprovázenou vůní jablečného kompotu.Chuť je plná, sladší se svěží,

nevtíravou kyselinou, která prodlužuje dochuť vína.Víno doporučujeme ke sladkovodním rybám, játrovým paštikám a  zeleninovým polévkám.

15204 RYZLINK VLAŠSKÝ 2015 - pozdní sběr, polosuché     0,75 147,93 179,00

Lednice - Končiny,  alkohol 11,5 obj. %, cukr 13,3 g/l, kyseliny 5,5 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno má slámově žlutou barvu, mírně zemitou vůni sušených lučních květin a medové plástve. Chuť je plná, nazrálá, s nižší kyselinou

a příjemným zbytkovým cukrem. Doporučujeme k zeleninovým polévkám, játrovým paštikám a ke zrajícím sýrům. Hodí se i ke sladkovodním rybám.

14394 SAUVIGNON 2014 - jakostní, suché       0,75 98,35 119,00

Žabčice - Koválov,   alkohol obj. 12,0 %, cukr 6,7 g/l, kyseliny 6,2 g/l, doba archivace 2 - 3 roky

Víno má světlejší žlutou barvu s citronovým odstínem. Vůně připomíná vůni kvetoucí kopřivy hluchavky a černého bezu, 

v chuti se objevují tóny zralého angreštu a kopřivy. Šťavnatá kyselina prodlužuje celkový dojem z vína a je harmonicky doplněna mírným zbytkovým cukrem.

Víno lze doporučit ke studeným předkrmům, k těstovinovým salátům a k pokrmům z bílého masa.

15164 SVATOVAVŘINECKÉ KLARET 2015 - pozdní sběr, polosuché    0,75 147,93 179,00

Žabčice - Horní díly,   alkohol obj. 12,0 %, cukr 12,0 g/l, kyseliny 5,9 g/l, doba archivace 1 - 2 roky

Víno tělové barvy s odstínem starého zlata, vůní květu višně a plané trnky. Plná, nazrálá chuť připomíná chuť bílého rybízu a lesních jahod 

a je podpořena svěží kyselinou a jemným tříslem.

Víno je vhodným doplňkem k masovým polévkám a pokrmům z těstovin.

14124 SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 2014 - jakostní, suché       0,75 106,61 129,00

Valtice - Hintertály,  alkohol 11,0 obj. %, cukr 3,9 g/l, kyseliny 8,6 g/l, doba archivace 3-4 roky

Víno světlejší žluté barvy s odstínem žlutého melounu. Vůně připomíná vůni fíků, citrusových plodů a jemného koření.

V dlouhé chuti pak převládá šťavnatá kyselina, limetka a bílý rybíz. Víno je vhodné ke sladkovodním rybám, ovaru a pečenému kolenu.

13354 TRAMÍN ČERVENÝ 2013 - kabinet, polosuché    0,75 131,40 159,00

Lednice - Končiny,   alkohol obj. 12,0 %, cukr 8,0 g/l, kyseliny 6,6 g/l, doba archivace 2 - 3 roky

Světlejší žlutou barvu s odstínem lipového květu provází kořenitá vůně lékořice a chuť zralého červeného grapefruitu. Mírný zbytkový cukr a sladěné kyseliny 

spolu s jemným tříslem prodlužují celkový projev vína. Víno je vhodným doplňkem k paštikám, uzeným rybám a k dezertům.

14244 TRAMÍN ČERVENÝ 2014 - jakostní, polosuché    0,75 106,61 129,00

Vinařská obecLednice,  alkohol obj. 12,5 %, cukr 11,7 g/l, kyseliny 7,1 g/l, doba archivace 2 - 3 roky

Víno žluté barvy s odstínem světlejšího zlata. Kořenitá vůně sladkého dřeva je v chuti doplněna svěží kyselinou, zbytkovým cukrem a tóny limetky.

Celkový dojem z vína prodlužuje mírné čajové tříslo v dochuti. Víno doporučujeme k uzeným rybám a ke kořenitým jídlům.

15264 TRAMÍN ČERVENÝ 2015 - pozdní sběr, polosladké    0,75 164,46 199,00

Lednice - Hlohovsko,   alkohol obj. 12,5 %, cukr 17,0 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 2 - 3 roky

Víno světlejší žluté barvy s odstínem žlutého melounu.Vůně je medová, kořenitá s vůní odkvétající čajové růže. Chuť je plná,

nazrálá s vyšším zbytkovým cukrem, příjemnou šťavnatou kyselinou a dlouhou dochutí, připomínající rozinky.

Víno je vhodné jako aperitiv, k husím játrům, k dezertům a k ovčím sýrům.

14284 VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2014 - jakostní, suché    0,75 98,35 119,00

Žabčice - Horní díly,   alkohol obj. 12,0 %, cukr 8,5 g/l, kyseliny 6,5 g/l, doba archivace 2 - 3 roky

Barva vína je žlutá s odstínem starého zlata. Ve vůni se dají nalézt vůně kvetoucích mandloní a lip. Chuť je plná se šťavnatou kyselinou,  

podpořenou kořenitostí a mandlovitostí. Doporučujeme k vařenému masu, k drůbeži, ke smažené rybě.

15144 VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2015 - pozdní sběr, polosuché    0,75 114,88 139,00

Žabčice - Horní díly,   alkohol obj. 12,5 %, cukr 8,3 g/l, kyseliny 5,4 g/l, doba archivace 2 - 3 roky

Víno syté žluté barvy se slámovým odstínem, vůní květu a jádra mandloně. Chuť je mírně nasládlá,

svěží, plná, s vyšší mineralitou a mandlovou příchutí v dochuti. 

Doporučujeme k vařenému masu, k drůbeži, ke smažené rybě. 

14354 POHÁDKOVÉ,  RULANDSKÉ ŠEDÉ & TRAMÍN ČERVENÝ 2014 0,75 98,35 119,00

moravské zemské, polosladké

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.12,0 %, cukr 19,3 g/l, kyseliny 6,9 g/l, doba archivace 2 roky

Zámek Lednice a celý Lednicko-valtický areál bývá považován za místo nevšední pohádkové krásy, historie a vína. Bílá varianta Pohádkového vína – 

kupáž Rulandského šedého a Tramínu červeného – má slámově žlutou barvu. Ve vůni se snoubí kořenitost a vůně sušené pomerančové kůry,

 doplněné vůní lesního medu. Chuť je plná, s vyšším zbytkovým cukrem, svěží kyselinou a mírnou mineralitou.

Víno lze doporučit k dezertům, pokrmům z husích jater, ovčím a uzeným sýrům.
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Růžová vína

14084 FRANKOVKA ROSÉ 2014  - moravské zemské, polosuché      0,75 98,35 129,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 11,5 %, cukr 10,1 g/l, kyseliny 7,4 g/l, doba archivace 1-2 roky

Světle růžová barva s odstínem čajové růže je ve vůni provázena vůní červeného bobulového ovoce. Chuť je šťavnatá

 s harmonickým poměrem alkoholu, zbytkového cukru a kyselin a lze ji přirovnat k chuti zralého bílého rybízu. 

Doporučujeme podávat k různým salátům - ovocným, zeleninovým i těstovinovým. 

14094 FRANKOVKA ROSÉ 2014  - moravské zemské, polosladké      0,75 98,35 129,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12,0 %, cukr 15,4 g/l, kyseliny 7,7 g/l, doba archivace 1-2 roky

Víno má jiskrnou starorůžovoubarvu. Ve vůni se objevují vůně zralých třešní a kvetoucí smetanky lékařské. Plná, výrazná chuť červeného

zahradního ovoce je doplněna svěží, příjemnou kyselinou. Toto víno doporučujeme k zeleninovým i ovocným salátům, těstovinám s drůbežím masem.  

15134 MODRÝ PORTUGAL ROSÉ 2015 - kabinet, polosuché                0,75 98,35 119,00

Lednice - Trať Ve starých,  alkohol 12,0 obj. %, cukr 5 g/l, kyseliny 4,3 g/l, doba archivace 1-2 roky

Víno světlerůžové barvy s odstínem čajové růže. Ovocná vůně, připomínající čerstvou malinovou šťávu,

je v chuti doplněna příjemnou chutí čajového taninu a malinové marmelády. Je vhodným doplňkem k lehkým předkrmům, 

těstovinovým salátům i k piškotovým zákuskům.

14224 RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2014 - kabinet, polosuché    0,75 123,14 149,00

Lednice - Ve starých,  alkohol 11,0 obj. %, cukr 12,2 g/l, kyseliny 7,4 g/l, doba archivace 2 roky

Víno s rumělkově oranžovou barvou s odstínem cibulové slupky. Vůně se dá přirovnat k ovocnému meruňkovému jogurtu a v chuti se doplňují

mírný zbytkový cukr a svěží kyselina. Víno působí dlouhým, plným dojmem s mandlovou dochutí.

Doporučujeme k pokrmům z kuřecího masa, těstovinovým a zeleninovým salátům a k zeleninovým polévkám.

15034 SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ 2015 - moravské zemské, polosuché    0,75 98,35 119,00

Lednice - Mikulovská,  alkohol 12,5 obj. %, cukr 12,6 g/l, kyseliny 6,2 g/l, víno není určeno k archivaci

Víno se světlejším odstínem starorůžové barvy. Ve vůni se doplňuje vůně kvetoucích višní a černého rybízu s vůní červeného grapefruitu.

Chuti dominuje svěží kyselina harmonicky doplněná mírným zbytkovým cukrem a jemným tříslem.

Doporučujeme k lehčím masitým pokrmům a studeným mísám.

15174 SVATOVAVŘINECKÉ ROSÉ 2015 - pozdní sběr, polosuché    0,75 147,93 179,00

Žabčice - Staré vinohrady, alkohol obj. 12,0 %, cukr 13,1 g/l, kyseliny 4,2 g/l, doba archivace 1 - 2 roky

Víno má světle cihlovou barvu a vůně i chuť připomínají vůni a chuť jahod se smetanou. Působí velmi nazrálým dojmem s mírně vyšším sladkým

tříslem na konci chuti. Jako doplněk se hodí k různým salátům – zeleninovým, ovocným i těstovinovým.

14274 POHÁDKOVÉ, SVATOVAVŘINECKÉ R.& RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2014 0,75 98,35 119,00

moravské zemské, polosladké

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 11,5%, cukr 16,4 g/l, kyseliny 6,2 g/l, doba archivace 1 rok

Zámek Lednice a celý Lednicko-valtický areál bývá považován za místo nevšední pohádkové krásy, historie a vína. Ochutnejte růžovou variantu Pohádkového

vína, vytvořeného spojením Rulandského modrého a Svatovavřineckého. Víno má korálově růžovou barvu, jemnou, sladkou vůni kvetoucí pivoňky a sladkou

chuť se svěží kyselinou a příjemným tříslem. Víno je vhodným doplňkem k posezení s přáteli u zahradního grilování.. 

Červená vína

13414 FRANKOVKA 2013 - jakostní, suché                0,75 98,35 119,00

Vinařská oblas Morava, Mikulovská podobl. alkohol obj. 11,0 %, cukr 0,4 g/l, kyseliny 5,6 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno světle granátové červené barvy s kořenitou vůní zeleného pepře a kvetoucí třešně. Chuť je plná, nazrálá, s jemným sladkým tříslem.

I v chuti lze nalézt zelený pepř. Jako doplněk se hodí k pokrmům z tmavého masa, ke steakům a zvěřině.

15124 MODRÝ PORTUGAL 2015 - jakostní, polosuché                0,75 98,35 119,00

Lednice - Trať Ve starých,  alkohol 12,0 obj. %, cukr 9,7 g/l, kyseliny 4,8 g/l, doba archivace 2-3 roky

Tmavší červená barva s inkoustovým odstínem je ve vůni provázena vůní čerstvě mleté kávy a vanilkového lusku. 

V plné chuti, vyplněné sladkými taniny, lze nalézt tóny hořkomléčné čokolády. Doporučujeme k masitým pokrmům, k těstovinám i k drůbeži. 

13404 SVATOVAVŘINECKÉ 2013 - pozdní sběr, suché                0,75 139,67 169,00

Žabčice - Horní díly, alkohol obj. 11,5 %, cukr 3,1 g/l, kyseliny 5,6 g/l. extrakt 26,9 g/l, doba archivace 2-3 roky

Tmavě červená třešňová barva je ve vůni provázena vůní kvetoucích třešní a višní. Jemné tříslo v chuti je spojené s harmonickou kyselinou, 

doplněnou mírným zbytkovým cukrem a tvoří celkovou plnost vína.

Víno je vhodným doplňkem k pokrmům z tmavého masa a k různým úpravám zvěřiny.

15344 SVATOVAVŘINECKÉ 2015 - jakostní, polosuché                0,75 98,35 119,00

Žabčice - Horní díly, alkohol obj. 13,0 %, cukr 9,0 g/l, kyseliny 5,4 g/l, doba archivace 2-3 roky

Tmavě červená mahagonová barva je ve vůni provázena vůní sladkého koření, kvetoucí pivoňky a kaštanového dřeva.

V chuti je harmonicky propojen mírný zbytkový cukr s jemnou kyselinou a sladkým tříslem.

Víno je vhodným doplňkem k pokrmům z tmavého masa a k různým úpravám zvěřiny.

13374 RULANDSKÉ MODRÉ 2013 - výběr z hroznů, suché 0,75 189,26 229,00

Valtice - Jižní svahy; alkohol obj. 13,0%, cukr 3,8 g/l, kyseliny 5,1 g/l, doba archivace 4-6 let

Víno s barvou tmavé třešně, vůní a chutí lesních plodů, ostružin a třešní, přecházející až do tónů marmelády, hořké čokolády a povidel.,

Víno je vhodným doplňkem ke všem úpravám tmavého masa a divočiny.
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14384 RULANDSKÉ MODRÉ 2014 - kabinet, suché 0,75 123,14 149,00

Valtice - Jižní svahy; alkohol obj. 12,5%, cukr 6,0 g/l, kyseliny 5,5 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno má červenohnědou barvu s granátovým odstínem. Vůně připomíná vůni vařené jahodové marmelády a kompotu z ostružin. 

Chuť je plná se svěží kyselinou a s projevy ležení v sudech. Víno je vhodným doplňkem k houbovým pokrmům, ke zvěřině i k tvrdým sýrům.

14364 POHÁDKOVÉ,  RULANDSKÉ MODRÉ & DORNFELDER  2014 0,75 98,35 119,00

moravské zemské, suché

Vinařská oblast Morava; alkohol obj. 12,0%, cukr 5,0 g/l, kyseliny 5,5g/l, doba archivace 3 roky

Zámek Lednice a celý Lednicko-valtický areál bývá považován za místo nevšední pohádkové krásy, historie a vína. Ochutnejte Pohádkové 

červené víno, které je vytvořeno kupáží Rulandského modrého a Svatovavřineckého. Víno světlejší červené barvy, s vůní lesních jahod 

a harmonickou chutí peckového ovoce se svěží kyselinou, doplněnou mírným zbytkovým cukrem. Doporučujeme jej k pečenému vepřovému

masu, k divočině i k různým úpravám hovězího.

            VIŠŇOVÉ   

14994 VIŠŇOVÉ, víno  - polosladké (VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO) 0,75 98,35 119,00

Víno z višní ze sadů Mendelovy univerzity 

 alkohol obj.11,0 %, cukr 33,0g/l, kyseliny 5,1g/l,  doba archivace 1-2 roky

Tmavá červená barva i výrazná vůně zralých višní svědčí o vyzrálosti suroviny, která byla použita na výrobu tohoto ovocného vína.

Harmonicky sladěný vyšší zbytkový cukr s jemnou kyselinou a nižším alkoholem doplňují plnost a bohatost chuti, připomínající chuť pečeného

vánočního cukroví. Ovocné Višňové víno je vhodným doplňkem k roládám z piškotového těsta plněným ovocnou marmeládou nebo máslovým

krémem i k dalším zákuskům, Vyzkoušejte i jako horký zimní svařák.

Ocenění: Hlavní cena Zlatý klas - Země Živitelka 2013

Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014  a nositel titulu "ZLATÁ Chuť Jižní Moravy", Česká chuťovka 2015, Zlatý pohár Víno & Delikatesy

            VINAŘSTVÍ KOLONÁDA VALTICE 

20447 RULANDSKÉ BÍLÉ 2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,0 %, cukr 5,8 g/l, kyseliny 7,1 g/l, extrakt 26,0 g/l

Plné extraktivní víno s vyšším obsahem kyselin. Má světle žlutou barvu a chlebnatou vůni, která přechází do mandlové až vanilkové.

Vhodné k listové zelenině, pečené drůbeži, sladkovodním rybám a měkkým sýrům.

21047 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.12,0 %, cukr 1,0 g/l, kyseliny 6,0 g/l, extrakt 21,4 g/l

Harmonické plné víno s typickou chlebovitou chutí a vůní, s netradičně svěží kyselinkou a příjemnou ovocnou dochutí. Má světlou

žlutozelenou barvu s šedavými odlesky. Vhodné k drůbeži, rybám a sýrům typu Ementál. 

20347 RYZLINK RÝNSKÝ 2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.12,0 %, cukr 7,5 g/l, kyseliny 7,3 g/l, extrakt 23,0 g/l

Harmonické víno světlé žlutozelené barvy s příjemnou plnou chutí, výraznější kyselinou a květinovým aroma, které přechází až do 

lipového květu. Odrůda pochází z německého Porýní. K vínu doporučujeme rybí saláty, drůbeží maso, tvrdé sýry a ořechy.

20847 RYZLINK VLAŠSKÝ  2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.12,0 %, cukr 6,0 g/l, kyseliny 7,2 g/l, extrakt 21,6 g/l

Bílé víno s příjemnou svěží chtí, typickou pikantní kyselinou a velmi jemným květinkovým buketem. Doporučujeme ke studeným 

předkrmům, přírodnímu řízku a zabijačkovým specialitám.

20247 TRAMÍN ČERVENÝ 2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.12,5 %, cukr 7,7 g/l, kyseliny 7,2 g/l, extrakt 24,3 g/l

Výrazně aromatické víno se zlatožlutou barvou a silně kořenitou chutí sladkého kořenu připomínající až lékořici. Vyznačuje se nižším

obsahem kyselin a svým charakterem připomíná jižní těžká vína. Dobré ročníky slouží k přípravě archivních vín. K vínu jsou 

vhodné ovocné saláty, bílé maso, drůbeží paštiky a měkké sýry. 

22727 ANDRÉ ROSÉ 2014 - jakostní víno, polosladké 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,5 %, cukr 19,9 g/l, kyseliny 6,6 g/l, extrakt 17,3 g/l

Víno starorůžové barvy se záblesky sušené pomerančové kůry. Ve vůni oslovují tóny kompotované jahody a malinového koláče. Chuť je

nasládlá se zřetelnou přezrálostí a plností, v závěru s osvěžující pikantní kyselinou. K vínu doporučujeme výrazné úpravy tučných ryb, 

sýry s bílou plísní a ovocné deserty.

23747 DORNFELDER 2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,0 %, cukr 0,2 g/l, kyseliny 5,8 g/l, extrakt 25,3 g/l

Intenzivní, jasně rubínová barva s odleskem violetu. Vůně je široká, plná a vyniká ovocitostí. Dominuje zde kompotované bobulové 

ovoce, podpořené sušenou pomerančovou kůrou a skořicí. Chuť je lahodná, hladká a ovocná. Nejlépe chutná s telecí pečení či těstovinami

ve smetanové omáčce.
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šarže víno lahev bez DPH Kč s DPH Kč

22447 RULANDSKÉ MODRÉ 2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.12,0 %, cukr 0,5 g/l, kyseliny 5,7 g/l, extrakt 26,8 g/l

Víno světlejší granátové barvy a lahodné plnější chuti s jemnými svěžími kyselinkami. Vůně při zralosti přechází do sušených švestek

až mandlí. K vínu doporučujeme zeleninové saláty, luštěniny, drůbeží či vepřové maso a uzené ryby.

22247 SVATOVAVŘINECKÉ 2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,5 %, cukr 0,3 g/l, kyseliny 5,0 g/l, extrakt 24,7 g/l

Víno svěží vůně s ovocnými tóny zralé višně, která později přecházído buketu připomínajícího povidla až černý rybíz. Chuť je sametová,

harmonická. Doporučujeme k pikantním úpravám vepřového a krůtího masa včetně bažanta, ale i k hovězímu ve vlastní šťávě.

22647 ZWEIGELTREBE 2014 - jakostní víno, suché 0,75 98,35 119,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,0 %, cukr 0,5 g/l, kyseliny 5,8 g/l, extrakt 25,0 g/l

Odrůda červeného vína původem z Rakouska vzniklá křížením Svatovavřineckého a Frankovky. Víno má tmavě rubínovou barvu,

příjemnou rozvinutou vůni s nádechem ostružin a elegantní vyváženou chuť se sametovými tříslovinami. Doporučujeme k pikantním 

úpravám vepřového i hovězího masa, zvěřině a tvrdým sýrům typu Eidam.

Dárkový karton na 1 ks  0,75 l 8,26 10,00

Dárkový karton na 2 ks 0,75 l 9,92 12,00

Dárkový karton na 3 ks 0,75 l 16,53 20,00

Dřevěná dárková kazeta na 2 láhve 133,88 162,00

Dřevěná dárková kazeta na 4 láhve 164,46 199,00

Dřevěná dárková kazeta na 6 lahví 247,11 299,00

VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.

Nejdecká 714, 691 44 Lednice 

IČO: 25612077, DIČ: CZ25612077

bankovní spojení: ČS, a.s.; č.ú.: 993019389/0800

kontakt Morava: tel: +421 724 331 382, +421 725 522 243

            Čechy: tel. +421 602 624 105; +420 608 021 275  

e-mail: obchod@vinarstvilednice.cz; info@vinarstvilednice.cz 

DÁRKOVÁ BALENÍ, DOPLŇKY  ( na toto zboží nelze uplatnít slevu)
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