CENÍK
VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO – VALTICKÉ PODZEMÍ se stalo za rok 2012, 2013 a 2015 absolutním vítězem v anketě TOP VINAŘSKÝ CÍL, v roce 2016 získalo v této soutěži Cenu
Národního vinařského centra a v roce 2014 se stalo vítězem v kategorii Vinné sklepy. Dále je vinařství vítězem 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 4.4. 2018

GRAND COLLECTION
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 jsou určená nejen pro vyšší a vrcholovou gastronomii, ale také pro milovníky dobrého vína, většinou vhodná k archivaci.

Bílá vína
šarže
14264

víno

lahev

GRAND CUVÉE HIBERNAL + RULANDSKÉ ŠEDÉ + TRAMÍN ČERVENÝ 2014

bez DPH Kč

s DPH Kč

205,79

249,00

0,75

moravské zemské víno, polosladké

POSLEDNÍ KUSY

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.

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.
šarže
12204

víno

GRAND COLLECTION HIBERNAL 2012 - panenská sklizeň

lahev

bez DPH Kč

s DPH Kč

0,2

660,33

799,00

354,55

429,00

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: velká zlatá medaile a cena Best of the Nation OIV Terravino Mediterranean International Wine Challenge,
vítěz kategorie KRÁL VÍN České republiky 2015, kolekce Salonu vín České republiky 2014,
Pohár senátora ČR Mikulovské vinné trhy 2014, KRÁL VÍN ČR 2014 ****, stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 2015,
zlatá medaile FORUM MORAVIUM 2015, stříbrná medaile Mikulovské vinné trhy 2015, diplom Valtické vinné trhy 2013
stříbrná medaile NSV velkopavlovická podobl. 2015, stříbrná medaile AWC VIENNA 2015
diplom Valtické vinné trhy 2013, stříbrná medaile DECANTER WORLD WINE AWARDS
zlatá medaile Národní soutěž vín 2013 - velkopavlovická
15644

GRAND COLLECTION HIBERNAL 2015 - slámové

0,2

Žabčice - Horní díly, alkohol 8,5 obj. %, cukr 218 g/l, kyseliny 7,9 g/l, doba archivace 4-8 let

POSLEDNÍ KUSY

Zdravé hrozny byly na tři měsíce uložené na slámě ve větratelné půdě staré sýpky. Odpařením vody se v hroznech zkoncentroval obsah cukrů.
Víno vyrobené z takových hroznů vás překvapí vysokou viskozitou, sytě zlatavou barvou a výrazně sladkou opojnou chutí exotického ovoce,
hlavně sušených datlí. Víno určené k výjimečným příležitostem, doporučujeme usrkávat dlouho a v klidu bez rušivých chuťových vjemů.
Ocenění: WEINparade Poysdorf 2017-zlatá medaile
15624

GRAND COLLECTION RULANDSKÉ ŠEDÉ 2015 - výběr z cibéb, sladké

Valtice - U Cihelny, alkohol 8,5 obj. %, cukr 188 g/l, kyseliny 7,6 g/l, doba archivace 4-8 let
Víno vyrobeno z mimořádně vyzrálých hroznů, u kterých byla část za pomoci ušlechtilé plísně zbavena vody.
Ve víně je proto vysoký obsah přírodního cukru a celému projevu vína dominuje nezaměnitelná chuť sušených rozinek = cibéb.
Víno je určeno k výjimečným příležitostem jako aperitiv nebo digestiv.
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0,2

329,75

399,00

POSLEDNÍ KUSY

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

Poznejte

vinotéky a pro

čtvrtou barvu vína a nový rozměr chuti!

Oranžové je nová značka našich vín a představuje osobitá tzv. oranžová vína vyráběná pomocí upravených starobylých metod
a technologií.
Oranžová vína svou barvu i typickou chuť, která stojí za vyzkoušení (medové a kořenité minerální tóny), získávají ležením na slupkách, čímž
dochází k vyluhování barviv a dalších chuťových a vonných látek. Vyzkoušejte také Oranžové jako vynikající osvěžující nápoj v kombinaci s
jemně perlivou minerálkou a snítkou máty či meduňky, případně s kostičkou ledu. Budete mile překvapeni.
šarže
16194

víno

ORANŽOVÉ, TRAMÍN ČERVENÝ 2016 - pozdní sběr, polosuché

láhev

bez DPH Kč

s DPH Kč

0,75

164,46

199,00

Lednice - Končiny, alkohol 13 obj. %, cukr 11,5 g/l, kyseliny 5,8 g/l, doba archivace 2-3 roky

AKCE - víno měsíce

Vyšší růžová barva až s pomerančovými odlesky je výsledkem delší macerace moštu na slupkách.
Víno s typickou vůní čajové růže a jemnou kořenitostí, chuti velice plné, dlouhé a příjemně sladěné.
Doporučujeme servírovat ke kuřecímu masu, zeleninovým přílohám, sýrům či kari.
Vyzkoušejte i pro přípravu různých koktejlů.

Bílá vína
16164

HIBERNAL 2016 - pozdní sběr, polosuché

0,75

Žabčice - Horní díly, alkohol 12,0 obj. %, cukr 13,1 g/l, kyseliny 8,1 g/l, doba archivace 4-5let

189,26

229,00

POSLEDNÍ KUSY

Víno zlatožluté barvy s výraznou vícesložkovou vůní od exotických plodů např. manga, kůry grapefruitu až po červenomasou broskev a meruňku.
Příjemně nasládlá chuť, harmonicky spojená s kyselinou, připomíná chuť přezrálých broskví a meruněk a je velmi dlouhá.
Doporučujeme ke studeným předkrmům, k pokrmům z bílého masa i k ovčím a kozím sýrům.
Ocenění: WEINparade Poysdorf 2017-stříbrná medaile
16504

CHARDONNAY 2016 - moravské zemské víno, suché

0,75

106,61

129,00

0,75

164,46

199,00

0,75

164,46

199,00

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.

Qline, vína s dotekem dřeva
Qline, vína s dotekem dřeva

Chardonnay z naší řady „Qline“ vyniká velice plnou chutí se svěží kyselinou. Doporučujeme kombinovovat s různými druhy salátů.
15354

MÜLLER THURGAU 2015 - pozdní sběr, polosuché

0,75

Žabčice - Horní díly, alkohol obj. 12,0%, cukr 16,2 g/l, kyseliny 7,6 g/l, doba archivace 2-3 roky

147,93

179,00

POSLEDNÍ KUSY

Barva vína je světlá se zelenožlutým odstínem. Ve vůni najdeme tóny lučního kvítí, s muškátem v pozadí. Chuť je jemná, šťavnatá,
příjemně zakulacená se zbytkovým cukrem. Víno je vhodné ke každodennímu pití, při společenské zábavě. Hodí se k předkrmům,
zeleninovým polévkám, k rybě nebo k bílým měkkým sýrům.
Ocenění: WEINparade Poysdorf 2016 – stříbrná medaile
15724

MÜLLER THURGAU 2015 - moravské zemské víno, polosuché

0,75

106,61
129,00
NOVINKA

0,75

147,93
179,00
NOVINKA

0,75

98,35
119,00
NOVINKA

0,75

106,61

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 13,0%, cukr 7,2 g/l, kyseliny 6,0 g/l, doba archivace 3-4 roky
Víno s jemnou barvou se zeleno-žlutými odstíny. Ve vůni se projevují citrusy jemně doplněné o tóny kopřiv.
Chuť je velice příjemná, svěží kyselina doplněná o zbytkový cukr spolu dokonale ladí. Doporučujeme k obloženým mísám a chlebíčkům.
16124

MÜLLER THURGAU 2016 - pozdní sběr, suché
Unkovice - Přední trať unkovská, alkohol obj. 12,0%, cukr 9,2 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 2-3 roky
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.

16054

MÜLLER THURGAU 2016 - moravské zemské víno, suché
Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12,0%, cukr 6,3 g/l, kyseliny 7,2 g/l, doba archivace 2-3 roky
Víno se světlejší barvou s jemným zelenožlutým odstínem. V elegantní ovocné vůni a chuti se kromě muškátu objevuje angrešt
a grapefruit ve spojitosti se šťavnatou kyselinkou se vše snoubí do svěžího dojmu. Doporučujeme k husí polévce kaldoun.

15614

CUVÉE PINOT 2015 - pozdní sběr, suché
Vinařská oblast Morava, alkohol 13,0 obj. %, cukr 6,4 g/l, kyseliny 5,1 g/l, doba archivace 2-4 roky

Víno vzniklo spojením tří odrůd z „rodiny“ PINOTů. Rulandské modré a Rulandské bílé bylo spolu již lisováno. Po dokvašení bylo víno doplněné o Chardonnay.
Chuť je rozmanitá, kořenitá, oříškovo mandlová, minerální s delší dochutí po Rulandském modrém.
Výborně se snoubí s polotvrdým plnotučným sýrem, např. typu Madeland.
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129,00

šarže

víno

láhev

bez DPH Kč

s DPH Kč

15454

RULANDSKÉ BÍLÉ 2015 - pozdní sběr, polosuché

0,75

164,46

199,00

Žabčice - Horní díly, alkohol obj. 13 %, cukr 9,3 g/l, kyseliny 5,6 g/l, doba archivace 2 - 3 roky

POSLEDNÍ KUSY

Ležením v láhvi se původně svěží květinové aroma mění na vůni hrušek, lískových oříšků až chlebové kůrky.
V chuti je víno kulaté, plné ohnivosti, extraktivní s nasládlou chutí.
Doporučujeme podávat k marinovaným studeným masům a k výraznějším sýrům.
Ocenění:Galerie rulandských vín v ČR-stříbrná medaile
16244

RULANDSKÉ MODRÉ 2016 KLARET - výběr z hroznů, polosladké

164,46

0,75

Valtice - Jižní svahy, alkohol obj. 11,0%, cukr 28,2 g/l, kyseliny 6,7g/l, doba archivace 2-3 roky

199,00

POSLEDNÍ KUSY

Bílé víno vyrobené přímým lisováním z modrých hroznů Rulandského modrého bez možnosti styku slupek ze šťávou. Ve vůni se objevují vůně nektaru
zelených jablek a exotických plodů. Svěží šťavnatá chuť s příjemnou nasládlou dochutí působí velmi dlouze.
Výborně se hodí k dezertům s hořkou čokoládou a sýrům holandského typu.
Ocenění:VINUM JUVENALE 2016-stříbrná medaile
16344

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - výběr z hroznů, polosuché

0,75

164,46

199,00

0,75

164,46

199,00

0,75

164,46

199,00

0,75

189,26

229,00

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.
16334

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - výběr z hroznů, suché
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.

16304

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - pozdní sběr, suché
Vinařská oblast Morava, alkohol 11,5 obj. %, cukr 6,8 g/l, kyseliny 7,2 g/l, doba archivace 3-4 roky
“Rulandské“ s jemnou zeleno-žlutou barvou. S jemnou vůní s tóny květového pylu, doplněné o tóny včelího vosku a medu..
V chuti dominuje svěží kyselina. Víno má velký potencionál ke zrání. Doporučujeme servírovat ke kuřecímu masu, rybám a těstovinovým salátům.

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.

Qline, vína s dotekem dřeva
Qline, vína s dotekem dřeva

V chuti se příjemně snoubí harmonický zbytkový cukr s kyselinou. Doporučujeme ke slaným dezertům, uzeninám a domácím pochutinám.
16554

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - moravské zemské víno, suché

0,75

106,61
129,00
NOVINKA

0,75

106,61

Vinařská oblast Morava, alkohol 12,5 obj. %, cukr 1,5 g/l, kyseliny 6,6 g/l, doba archivace 2 roky
Lahodné víno světle žluté barvy s nádechem včelího vosku ve vůni. Chuť je šťavnatá s minerální dochutí.
Vhodné k zeleninovým salátům, paštikám a k měkkým sýrům s bílou plísní na povrchu.
16614

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2016 - moravské zemské víno, suché

129,00

NOVINKA

Vinařská oblast Morava, alkohol 12 obj. %, cukr 5,9 g/l, kyseliny 6,8 g/l, doba archivace 3-4 roky
"Rulandské" s jemnou zeleno-žlutou barvou. Chuti jemné vůně květového pylu, doplněné o tóny včelího vosku a medu. Víno s velkým potencionálem ke zrání.
Vhodné servírovat ke kuřecímu masu, rybám a těstovinovým salátům.
16514

RYZLINK RÝNSKÝ 2016 - moravské zemské víno, suché

0,75

106,61
129,00
NOVINKA

0,75

123,14

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.
16364

RYZLINK RÝNSKÝ 2016 - kabinetní, suché
Lednice - Hlohovsko, alkohol obj. 10,5%, cukr 7,9 g/l, kyseliny 7,9g/l, doba archivace 3-4 let
Víno má jemně zelenou barvu. Ve vůni se projevují typické lipové tóny.V chuti dominuje svěží kyselina,

149,00

Qline, vína s dotekem dřeva
Qline, vína s dotekem dřeva

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.
16274

RYZLINK RÝNSKÝ 2016 - kabinetní, suché

0,75

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,

123,14

149,00

NOVINKA

Qline, vína s dotekem dřeva

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.
16294

RYZLINK VLAŠSKÝ 2016 - kabinetní, suché

0,75

114,88

139,00

0,75

106,61

129,00

0,75

164,46

199,00

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 a v chuti se prolíná mineralita vína, tóny plodů angreštu s typickou „petrolejovitostí“.
Chuť je štavnatá, s pikantní kyselinkou. Hodí se k pokrmům z bílého masa, k telecímu a k sladkovodním rybám.
16524

SAUVIGNON 2016 - moravské zemské víno, suché
Vinařská oblast Morava, alkohol 13,0 obj. %, cukr 2 g/l, kyseliny 7,7 g/l, doba archivace 2 roky
Víno zelenožluté barvy s jemnou odrůdovou vůní po citrusových plodech. Chuť je svěží s pikantní kyselinkou,
v dochuti s tóny po citrusových plodech. Výborné víno k darům moře, grilovaným rybám a sýrům.

16154

SAUVIGNON 2016 - pozdní sběr, suché
Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12 %, cukr 6,2 g/l, kyseliny 7,1 g/l, doba archivace 2 roky

NOVINKA

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.
15704

SAUVIGNON 2015 - pozdní sběr, suché

0,75

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12 %, cukr 4,8 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 2 - 3 roky
Víno Víno má světlejší žlutou barvu. Ve vůni se objevuje vůně květu kopřivy hluchavky, listu černého rybízu a angreštu.
Ve vůni se objevuje vůně květu kopřivy. Chuť je mírně nasládlá s příchutí citrusových plodů a je doplněna příjemnou kyselinou,
prodlužující celkový dojem z vína.
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123,14

149,00

šarže
15244

víno

SAUVIGNON 2015 - pozdní sběr, suché

láhev

bez DPH Kč

s DPH Kč

0,75

164,46

199,00

POSLEDNÍ KUSY

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12,5 %, cukr 7,8 g/l, kyseliny 5,9 g/l, doba archivace 2 - 3 roky
Víno má světlejší žlutou barvu s odstínem lipového květu. Ve vůni se objevuje vůně květu kopřivy hluchavky, listu černého rybízu
a angreštu. Chuť je mírně nasládlá s příchutí citrusových plodů a je doplněna příjemnou kyselinou, prodlužující celkový dojem z vína.
Ocenění: EPICURE 2016 – stříbrná medaile
16184

TRAMÍN ČERVENÝ 2016 - pozdní sběr, polosuché

0,75

164,46

199,00

0,75

106,61

129,00

Vinařská oblast Morava, alkohol 12,0 obj. %, cukr 13,5 g/l, kyseliny 6,3 g/l, doba archivace 3-5 let
Elegantní Tramín s nevtíravou vůní připomínající růže. Chuť je jemně kořenitá, v dochuti příjemně nasládlá.
Doporučujeme podávat k sladkým úpravám masa, k paštikám, k měkkým ovčím a kozím sýrům a k sladkým dezertům.
16604

TRAMÍN ČERVENÝ 2016 - moravské zemské víno, polosuché
Vinařská oblast Morava, alkohol 12,5 obj. %, cukr 12,5 g/l, kyseliny 7,0 g/l, doba archivace 3-5 let

NOVINKA

Elegantní Tramín s nevtíravou vůní připomínající růže. Chuť je jemně kořenitá, v dochuti příjemně nasládlá.
Doporučujeme podávat k sladkým úpravám masa, k paštikám, k měkkým ovčím a kozím sýrům a k sladkým dezertům.
15694

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2015 - pozdní sběr, suché

0,75

123,14

149,00

0,75

147,93

179,00

0,75

147,93

179,00

0,75

147,93

179,00

Lednice, alkohol obj. 12,0 %, cukr 6,5 g/l, kyseliny 5,6 g/l, doba archivace 2-3 roky
Víno syté žluté barvy se slámovým odstínem, vůní květu a jádra mandloně. Chuť je plná, svěží s tóny sušených rozinek s biskvitovou dochutí.
Doporučujeme k vařenému masu, k drůbeži, ke smažené rybě.
16254

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2016 - pozdní sběr, suché

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12,0 %, cukr 5 g/l, kyseliny 5,3 g/l, doba archivace 2 roky
Víno syté žluté barvy se slámovým odstínem, vůní květu a jádra mandloně. Chuť je plná, svěží s tóny sušených rozinek s biskvitovou dochutí.
Doporučujeme k vařenému masu, k drůbeži, ke smažené rybě.
16264

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2016 - pozdní sběr, suché

Žabčice - Horní díly, alkohol obj. 12,0 %, cukr 5,8 g/l, kyseliny 5,7 g/l, doba archivace 2 - 3 roky
“Veltlín“ s jemnou zeleno-žlutou barvou. Jemná a elegantní vůně obsahující typické pepřové aroma doplněné o tóny bílého ovoce.
V chuti je lehký, svěží a vyvážený. Ideální k servírování při obědě jako příjemné osvěžení. Ideálně kombinovat s kuřecím masem.
Ocenění: WEINparade Poysdorf 2017-stříbrná medaile
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

Qline, vína s dotekem dřeva

“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,
následně mícháno na jemných kalech po dobu 5ti měsíců.

Růžová vína - AKČNÍ CENY
16214

RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2016 - pozdní sběr, růžové, polosuché

0,75

Lednice - Ve starých, alkohol obj. 12,5%, cukr 8,3 g/l, kyseliny 7,2 g/l, doba archivace 2 roky

123,14
149,00
NOVINKA

Víno s meruňkovo-cihlovým odstínem. Vůně je ovocná, smetanová s mandlovým dozníváním.
Chuť je plná, na první dojem dominuje zbytkový cukr, ale po chvíli se projeví příjemně svěží kyselinka s mandlovou dochutí.
Doporučujeme ke grilovaným rybám a kuřecímu masu se zeleninovou přílohou.
15594

FRANKOVKA ROSÉ 2015 - pozdní sběr,růžové, polosuché

0,75

Vinařská oblast Morava; alkohol obj. 12,5%, cukr 10,0 g/l, kyseliny 6,2 g/l, doba archivace 2 roky

106,61

129,00

AKCE - víno měsíce

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, růžové, polosuché

98,35

0,75

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

119,00

AKCE - víno měsíce

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
14404

FRANKOVKA 2014 - jakostní víno, suché

0,75

41,24

49,90

0,75

106,61

129,00

0,75

106,61
129,00
NOVINKA

0,75

106,61
129,00
NOVINKA

0,75

147,93

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12,0 %, cukr 0,5 g/l, kyseliny 5,1 g/l, doba archivace 3-4 roky
Krásně vyzrálá Frankovka s velice příjemnou tmavě rubínovou barvou. Ve vůni jsou tóny ostružin, doplněné krásnou lahvovou zralostí.
V chuti dominuje elegantní tříslo a víno je celkově chuťově plné a s velkým potencionálem ke zrání.

16564

FRANKOVKA 2016 - moravské zemské víno, suché
Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12,0 %, cukr 3,8 g/l, kyseliny 5,6 g/l, doba archivace 2 roky
Lahodné červené víno s jemnou vůní kouře, která přechází do chuti. Chuť je harmonická, zakulacená, taninová.
Víno je vhodným doplňkem k pokrmům z tmavého masa a k různám úpravám zvěřiny.

15714

MODRÝ PORTUGAL 2015 - jakostní víno, suché
Vinařská oblast Morava; alkohol obj. 12,5%, cukr 0,4 g/l, kyseliny 5,9 g/l, doba archivace 3-4 roky
Modrý portugal s tmavě rubínovou barvou. Ve vůni dominuje drobné lesní ovoce doplněné vanilkou. Chuť je sametová, vyvážená a plná.
Doporučujeme k hovězím steakům či k pečené huse.

16574

RULANDSKÉ MODRÉ 2016 - moravské zemské víno, suché

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.
16234

RULANDSKÉ MODRÉ 2016 - pozdní sběr, suché

Valtice - Kamenná hora, alkohol obj. 13 %, cukr 0,3 g/l, kyseliny 5,4 g/l, doba archivace 3-5 let
Elegantní víno s odrůdově intenzivnější barvou. Ve vůni kompozice tónů švestkové šťávy, v konci borůvka. Chuť je hřejivá, harmonicky taninová
s tóny dubového dřeva. Víno je vhodné podávat k uzeným masům, k pečeni z tmavých mas a zvěřiny.
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179,00

šarže
15424

víno

SEVAR 2015 - kabinetní, suché

láhev

bez DPH Kč

s DPH Kč

0,75

164,46

199,00

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 13 %, cukr 4 g/l, kyseliny 4,5 g/l, doba archivace 2-3 let

POSLEDNÍ KUSY

Víno tmavě červené barvy s výraznou moderní aromatickým a celkově zajímavým buketem. Ve vůni i v chuti se prolínají tóny
okraje lesa, převážně ostružin, černého rybízu a borůvek.

SEVAR 2016 - kabinetní, suché

16144

0,75

180,99

219,00

0,75

106,61
129,00
NOVINKA

Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 12 %, cukr 0,05 g/l, kyseliny 5,3 g/l, doba archivace 2 let
Výjimečné červené víno. Odrůda vznikla křížením odrůd Seyve villard x Svatovavřinecké, za účelem vytvořit aromatickou
modrou odrůdu. Vyznačuje se výraznou aromatikou připomínající tóny bílých muškátových odrůd, dále ve vůni můžeme nalézt tóny rybízu
a ostružin. Barva je tmavě rudá, chuť plná a odrůdová.
Víno je vhodným doplňkem k sladkým pokrmům, dezertům či různým druhům kvalitní čokolády.

SVATOVAVŘINECKÉ 2016 - moravské zemské víno, suché

16094

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
Zámek Lednice a celý valtický areál bývá považován za místo nevšední pohádkové krásy, historie a vína. Ochutnejte vína, která jsou výsledkem umu a
zkušenosti našich sklepmistrů. Připomenou vám chvíle a zážitky, které jste strávili v Lednicko-valtickém areálu.

šarže

víno

POHÁDKOVÉ, Rulandské šedé & Tramín červený 2015

15574

láhev

bez DPH Kč

s DPH Kč

0,75

103,31

125,00

103,31

125,00

0,75

103,31

125,00

0,75

98,35

119,00

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.

POHÁDKOVÉ, SVATOVAVŘINECKÉ R.& RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2016

16424

0,75

moravské zemské víno, růžové víno, polosladké
Vinařská oblast Morava, alkohol obj. 11,5%, cukr 25 g/l, kyseliny 5,0 g/l, doba archivace 1 rok
Ochutnejte růžovou variantu Pohádkového vína, vytvořeného spojením Rulandského modrého a Svatovavřineckého.
Víno má korálově růžovou barvu, jemnou, sladkou vůni kvetoucí pivoňky a sladkou vína, vytvořeného spojením Rulandského modrého a Svatovavřineckého.
Víno je vhodným doplňkem k posezení s přáteli u zahradního grilování..

POHÁDKOVÉ, RULANDSKÉ MODRÉ & SVATOVAVŘINECKÉ

15184

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.

VIŠŇOVÉ víno - polosladké

15994

VIŠŇOVÉ

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:
Potravinářský výrobek Jihomoravského kraje 2014 a nositel titulu "ZLATÁ Chuť Jižní Moravy", Česká chuťovka 2015, Zlatý pohár Víno & Delikatesy
Ocenění: Hlavní cena Zlatý klas - Země Živitelka 2013

DÁRKOVÁ BALENÍ, DOPLŇKY

( na toto zboží nelze uplatnit slevu)

Dárkový karton na 1 ks 0,75 l
Dárkový karton na 2 ks 0,75 l

8,26
9,92

10,00
12,00

Dárkový karton na 3 ks 0,75 l

16,53

20,00

VINAŘSTVÍ LEDNICE ANNOVINO a.s.
Nejdecká 714, 691 44 Lednice
IČO: 25612077, DIČ: CZ25612077
Objednávky:
Morava: tel: +421 725 962 538, +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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