CENÍK - PRIVÁTNÍ ETIKETY
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO – VALTICKÉ PODZEMÍ se stalo championem v anketě TOP VINAŘSKÝ CÍL České republiky, víězem v prestižní soutěži VINAŘSTVÍ ROKU 2012 –
VINDEMIA PUBLICA (rovněž hlasování veřejnosti a získalo cenu agentury Czechtourism (web Kudy z nudy )v kategorii NEJLEPŠÍ VINAŘSTVÍ ROKU 2012
ANNOVINO Lednice 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, Pálava, Hibernal a Sevar.
Navštivte zážitkové VALTICKÉ PODZEMÍ - Podzemní město vína & Vinařství, labyrint historických vinných sklepů (13 Sklepů s programy) v délce 900 metrů, datovaných k roku 1289.
Nejnavštěvovanější vinařský turistický cíl na Moravě.
aktualizace k 8.10.2018
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Bílá vína
17524

Grand Cuvée Hibruš, Hibernal+Rulandské šedé 2017 - výběr z hroznů, polosladké
Vinařská oblast Morava, alkohol obj.14 %, cukr 14,3 g/l, kyseliny 7,3 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno s krásnou zlatavou barvou. Díky speciální kupáži odrůd Hibernal a Rulandské šedé je vůně vína plná, kořenitá a příjemně doplněná o tóny hrušky máslovky.
V chuti je víno mohutné, svěží, šťavnaté a příjemná ovocitost je doplněná o tóny medové plástve. Víno doporučujeme servírovat k paštikám a masovým pochutinám.
16504

CHARDONNAY 2016 - moravské zemské víno, suché
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Vinařská oblast Morava, alkohol obj.12,5 %, cukr 4,3 g/l, kyseliny 6,8 g/l, doba archivace 2 let
Víno se vyznačuje slámově žlutou barvou a vůní květů a plodů citrusů.
Pro svou chuť je vhodné jako aperitiv a rovněž doporučujeme k bílému masu, rybám, salátům a dezertům.
16174

CHARDONNAY 2016 - pozdní sběr, suché
Lednice - U červené studánky, alkohol obj. 12,5%, cukr 7,9 g/l, kyseliny 7,4 g/l, doba archivace 3-4 roky
Víno má světlejší žlutozelenou barvu. V jemné vůni převládají tóny zeleného banánu s náznakem lískového oříšku.
Chuť je harmonicky vyvážená, minerální, plná s dochutí po grapefruitu. Jako doplněk se hodí k hutnějším úpravám drůbežího masa,
nebo k smetanovým sýrům s bílou plísní typu Hermelín nebo President Rondelé s ořechy.

16354

CHARDONNAY 2016 - pozdní sběr, suché
Lednice - U červené studánky, alkohol obj. 13%, cukr 5,2 g/l, kyseliny 7,8 g/l, doba archivace 2-3 roky
Víno má zeleno-žlutou barvu. V Příjemné ovocné vůni se snoubí tóny meruňky a hrušky, s lehkým dotekem dřeva.
Chardonnay z naší řady „Qline“ vyniká velice plnou chutí se svěží kyselinou. Doporučujeme kombinovovat s různými druhy salátů.

17224

CHARDONNAY 2017 - PS, suché
Lednice - U červené studánky, alkohol obj.12,0 %, cukr 4,8 g/l, kyseliny 5,7 g/l, doba archivace 2-3 roky

Víno s želeno - žlutou barvou. Ve vůni vína dominuje mineralita, která je doplněna o tóny lístků růže. V chuti je víno příjemně svěží, dlouhé a minerální.
Víno doporučujeme servírovat k slaným či masovým pochutinám.
16124

MÜLLER THURGAU 2016 - pozdní sběr, suché

0,75

Unkovice - Přední trať unkovská, alkohol obj. 12,0%, cukr 9,2 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 2-3 roky

147,93
179,00
NOVINKA

Víno se světlejší barvou s jemným zelenožlutým odstínem. Květnatá vůně je doplněna travnatými tóny a v chuti dominuje svěží kyselina.
Víno působí svěžím dojmem s příjemnou minerální dochutí. Doporučujeme k předkrmům, rybám nebo měkkým sýrům.
17214

RULANDSKÉ BÍLÉ 2017 - kabinetní, polosuché
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Žabčice - Horní díly, alkohol 12,0 obj. %, cukr 10,8 g/l, kyseliny 5,9 g/l, doba archivace 2-3 roky
Víno s jemně žlutou barvou. Vůně vína je příjemně květinová, jemná a nevtíravá. V chuti je víno krásně sladěné, přiměřené množství zbytkového cukru krásně obaluje
šťavnatou kyselinu a díky tomu je víno dlouhé a příjemně pitelné. Víno doporučujeme servírovat k hlavním chodům, např. k rybám připraveným na grilu či v páře.
Ocenění: Galerie rulandských vín 2018 - stříbrná medaile
16334

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - výběr z hroznů, suché

0,75

164,46

199,00

0,75

189,26

229,00

0,75

164,46

199,00

0,75

189,26

229,00

Valtice - U cihelny, alkohol 14,0obj. %, cukr 5,7 g/l, kyseliny 6,7 g/l, doba archivace 2-3 roky
“Rulandské“ se zeleno-zlatou barvou. V ovocné vůni jsou nejvíce zastoupeny jemné pomerančové tóny. Chuť je plná,
vyvážená s příjemným zbytkovým cukrem a kyselinou, s velkým potencionálem ke zrání. Ideálně servírovat v kombinaci se sýry a uzeninami.
16314

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - výběr z hroznů, polosuché

Valtice - Mikulovská, alkohol 14,0obj. %, cukr 11,6 g/l, kyseliny 6,7 g/l, doba archivace 2-3 roky
“Rulandské z naší řady „Q-line“ - vína s kontaktem ušlechtilého dřeva. Komplexní a plné víno s typickým odrůdovým buketem.
V chuti se příjemně snoubí harmonický zbytkový cukr s kyselinou. Doporučujeme ke slaným dezertům, uzeninám a domácím pochutinám.
16344

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - výběr z hroznů, polosuché
Valtice - U cihelny, alkohol 13,0obj. %, cukr 15,8 g/l, kyseliny 6,4 g/l, doba archivace 3-4 roky
“Rulandské“ se světle žlutou barvou. Lehká vůně s ovocnými tóny. Chuť je plná, vyvážená s příjemným zbytkovým cukrem,
který vínu dodává mohutnost. Doporučujeme k slaným zákuskům, jednohubkám a ostatním pochutinám.

17334

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2017 - výběr z hroznů, polosladké

Žabčice - Koválov, alkohol 13,5 obj. %, cukr 13,2 g/l, kyseliny 6,8 g/l, doba archivace 2-3 roky
Víno s krásnou zlatou barvou. Vůně vína je intenzivní, nazrálá, rozinková až medová. V chuti je víno plné, mohutné a hezky šťavnaté díky ideálnímu poměru
zbytkového cukru a celkových kyselin. Víno doporučujeme podávat ke sladkým dezertům.
16274

RYZLINK RÝNSKÝ 2016 - kabinetní, suché
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Lednice - Končiny, alkohol obj. 10,5%, cukr 7,9 g/l, kyseliny 7,7g/l, doba archivace 3-4 let
Víno má jemně zelenou barvu. Ve vůni se projevují typické lipové tóny.V chuti dominuje svěží kyselina,
která je ozvláštněná dřevitými tóny. Doporučujeme k různý úpravám drůběžího masa. Ryzlink z naší řady „Qline“.
Víno bylo v kontaktu s pálenými dubovými hoblinami během fermentace, následně mícháno na jemných kalech po dobu 5ti měsíců.
Stránka 1 z 3

Qline, vína s dotekem dřeva
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RYZLINK RÝNSKÝ 2016 - moravské zemské víno, suché
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Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 13,0%, cukr 2 g/l, kyseliny 7,7 g/l, doba archivace 2 roky
Víno zelenožluté barvy s jemnou květinovou vůní. Chuť je šťavnatá s pikantní kyselinkou, v dochuti potom zaznívají tóny po citrusových
plodech. Hodí se k pokrmům z bílého masa, k telecímu i k sladkovodním rybám.
16294

RYZLINK VLAŠSKÝ 2016 - kabinet, suché
Lednice - Končiny, alkohol obj. 10,5%, cukr 9,7 g/l, kyseliny 7,7 g/l, doba archivace 2-3 roky
Svěží, mladé víno světle zelenožluté barvy. Ve vůni je příjemná kombinace květinových tónů a vůně zeleného jablka.
V chuti dominuje svěží kyselina s příjemným zbytkovým cukrem. Ideální společník k večernímu grilování. Obzvlášť se hodí
k rybám, kuřecímu masu a zeleninovým přílohám.

17164

SAUVIGNON 2017 - pozdní sběr, suché
Žabčice - Koválov, alkohol 12,0 obj. %, cukr 5,6 g/l, kyseliny 6,5 g/l, doba archivace 2-3 roky

Sauvignon se světle zelenou barvou. Vůně vína je intenzivní a dominují tóny černého rybízu. V chuti je víno plné, šťavnaté a krásně černo rybízové.
Víno doporučujeme podávat k hlavním chodům, převážně ke kořeněnému kuřecímu masu či vepřovému masu připravenému na grilu.
16154

SAUVIGNON 2016 - pozdní sběr, suché
Žabčice - Koválov, alkohol obj. 12 %, cukr 6,2 g/l, kyseliny 7,1 g/l, doba archivace 2 roky
Víno zelenožluté barvy. S výraznou odrůdovou vůní po zelených bylinkách, hluchavce a citrusové trávě.
Chuť je svěží, s pikantní kyselinou, v dochuti s tóny po citrusových plodech. Výborné k darům moře, grilovaným rybám a sýrům.

16384

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2016 - pozdní sběr, suché
Žabčice - Horní díly, alkohol obj. 12,0 %, cukr 1,7 g/l, kyseliny 6,4 g/l, doba archivace 2 - 3 roky
“Veltlín“ s jemnou zlatavou barvou. Příjemná kořenitá vůně s lehkým dotekem dřeva. Plná harmonická chuť příjemně doplněná

a zakulacená díky míchání na jemných kalech. Veltlín z naší řady „Qline“. Víno bylo v kontaktu s pálenými dubovými hoblinami během fermentace,

Růžová vína
15594

FRANKOVKA ROSÉ 2015 - pozdní sběr,růžové, polosuché
Vinařská oblast Morava; alkohol obj. 12,5%, cukr 10,0 g/l, kyseliny 6,2 g/l, doba archivace 2 roky
Víno
starorůžové
barvy
s odstínem
koroptvího
Ve vůni se
objevuje vůně
červeného
V
chuti
pak šťavnatá
chuť
třešní májovek,
kteráoka.
je doplněna
příjemným
hladkým
tříslem.zahradního ovoce a přezrálých jahod.
Víno doporučujeme k zeleninovým i ovocným salátům, těstovinám s drůbežím masem a skvěle se hodí k pizze.

16134

FRANKOVKA ROSÉ 2016 - kabinetní, polosuché
Lednice - Končiny, alkohol obj. 11,0 %, cukr 11,2 g/l, kyseliny 7,9 g/l, doba archivace 2 roky

Víno intenzivní růžové barvy. Ve vůni se objevuje vůně červeného zahradního ovoce. V chuti pak nasládlá chuť třešní májovek, s příjemně vyváženou kyselinou.
Víno doporučujeme k zeleninovým i ovocným salátům, těstovinám s drůbežím masem a skvěle se hodí k pizze.

Červená vína
16574

RULANDSKÉ MODRÉ 2016 - moravské zemské víno, suché
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Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12 %, cukr 2,3 g/l, kyseliny 5,6 g/l, doba archivace 2-3 roky
Elegantně červené víno s typicky méně intenzivní barvou. Ve vůni s nádechem zaprášené jílovité polní cesty, v chuti příjemně hřejivé,
harmonicky taninové. Víno je vhodným doplňkem k jemnějším úpravám drobné zvěřiny, k nádivkám a k sýru Brie.
16094

SVATOVAVŘINECKÉ 2016 - moravské zemské víno, suché

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 11,5 %, cukr 0,3 g/l, kyseliny 7,3 g/l, doba archivace 2-3 roky
Tmavě červená mahagonová barva vína je ve vůni doprovázena čokoládou a višní. Chuť je harmonická s jemnou kyselinou, zakulacená sladkými taniny

NOVINKA

po ležení vína v kontaktu s dubem. Víno je vhodným doplňkem k pokrmům z tmavého masa a k různám úpravám zvěřiny.

POHÁDKOVÉ
15574

POHÁDKOVÉ, Rulandské šedé & Tramín červený 2015
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moravské zemské víno, bílé víno, polosladké
Vinařská oblast Morava, alkohol obj.11,5 %, cukr 21 g/l, kyseliny 5,8 g/l, doba archivace 2 roky
Bílá varianta Pohádkového vína – kupáž Rulandského šedého a Tramínu červeného – má slámově žlutou barvu. Ve vůni se snoubí kořenitost a květnatost
Tramínu s hrozinkami a medem Rulandského šedého. Chuť je plná, s vyšším zbytkovým cukrem, svěží kyselinou a mírnou mineralitou.
Víno lze doporučit k dezertům, k uzeným sýrům, paštikám.
15184

POHÁDKOVÉ, RULANDSKÉ MODRÉ & SVATOVAVŘINECKÉ

0,75

moravské zemské víno, červené víno, suché
Vinařská oblast Morava; alkohol obj. 12,5%, cukr 3,5 g/l, kyseliny 5,1g/l, doba archivace 2 roky
Ochutnejte Pohádkové červené víno, které je vytvořeno kupáží Rulandského modrého a Svatovavřineckého. Víno tmavě červené barvy,
s vůní povidel z červeného ovoce doplněné o toustové tóny.Chuť je harmonická, sametová s mírným zbytkovým cukrem.
Doporučujeme jej k pečenému vepřovému masu, k divočině i k různým úpravám hovězího.

Dárkový karton na 1 ks 0,75 l
Dárkový karton na 1 ks 0,75 l
Dárkový karton na 3 ks 0,75 l

VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.
Nejdecká 714, 691 44 Lednice
IČO: 25612077, DIČ: CZ25612077
Objednávky: 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
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