Znovín Znojmo a.s., se sídlem v Šatově
ROČNÍKO VÁ VÍNA JAKOSTNÍ
Veltlínské zelené – odrůdové jakostní, ročník 2017
Vinařská oblast Morava

210,- Kč
0,75 ltr.

Víno jistě osloví mnohé příznivce této na Moravě nejpěstovanější odrůdy. Po přivonění
zaznamenáte příjemnou vůni po pražených mandlích, pepři, ale i medu a vanilce či letních
jablkách. V ústech oceníte mohutnost, čistotu, harmonii, jemnou minerálnost a kořenitost tohoto
přívětivého vína.

Ryzlink rýnský – odrůdové jakostní , ročník 2017
Vinařská obec Morava

210,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte ryzlink rýnský, který vzešel z hroznů z Knížecího vrchu v Hnanicích. Po přivonění
Vás toto víno odmění bohatou a pestrou vůní po vyzrálých hruškách, lipovém květu a lučních
bylinkách. V ústech oceníte příjemnou svěžest, čistotu, líbivou ovocnou příchuť připomínající
jablka a angrešt. Závěr je dlouhý s jemnou mineralitou.

Sauvignon – odrůdové jakostní, ročník 2017
Vinařská oblast Morava

210,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte šťavnatý Sauvignon, který osloví příznivce „zelených“ projevů této populární odrůdy.
Ve vůni nepřehlédnete kořenitou vůni po černém rybízu i vůni po kopřivách, v chuti je víno svěží,
bohaté, s příchutí po vyzrálém angreštu a zelených rynglích.

Muškát moravský – odrůdové jakostní, ročník 2017
Vinařská oblast Morava

220,- Kč
0,75 ltr.

Ve vůni tohoto atraktivního polosuchého vína můžete objevit příjemné tóny po černém rybízu
nebo citrusových plodech, v ústech zaujme svou plností, svěžestí a příjemně ovocnou dochutí.

Chardonnay – odrůdové jakostní, ročník 2017
Vinařská oblast Morava

220,- Kč
0,75 ltr.

Po přivonění k tomuto polosuchému vínu oceníte bohatost aromatické stránky vína připomínající
rozinky, jablko či hrušku. V ústech zaujme svou čistotou, délkou a harmonií chuťového projevu.
Zaznamenáte příjemnou příchuť po vanilce či banánu.

Rulandské šedé – odrůdové jakostní, ročník 2017
Vinařská oblast Morava

220,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte atraktivní rulandu šedou ročníku 2017, ve které objevíte atraktivní vůni po ovoci,
čerstvém másle, chlebu a medu. V ústech oceníte svěžest, čistotu chuťového projevu a příjemnou
příchuť po kompotovaných rynglích, vyzrálých hruškách nebo meruňkách.

Tramín červený – odrůdové jakostní, ročník 2017
Region Morava, viniční tratě U tří dubů, Kozí hory a Středohoří
Ochutnejte mazlivý a hladký polosladký tramín, ve kterém po přivonění objevíte atraktivní tóny
po šeříku, růži a pivoňce. V ústech zaujme víno příjemnou okořeněnou romantickou příchutí po
vánočním kompotu. Perfektní poměr cena vers. kvalita.

220,- Kč
0,75 ltr.

Modrý Portugal – odrůdové jakostní, ročník 2016
Vinařská obec Miroslav, viniční trať Weinperky

210,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte oblíbené víno odrůdy Modrý Portugal a oceňte jeho atraktivní aromatický projev po
modrém ovoci, povidlech nebo čokoládě. V ústech oceníte čistotu, harmonii a délku chuťového
projevu. Zaznamenáte líbivou příchuť po ostružinách, borůvkách nebo perníkovém koření
v dochuti.
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Veltlínské zelené – pozdní sběr, ročník 2016
Vinařská obec Tasovice, viniční trať Kamenný vrch

340,- Kč
0,75 ltr.

Víno vyráběné ve spolupráci s augustiniánským opatstvím v Brně, výroba navazuje na tradici
výroby mešního vína, ochutnejte tedy nádherné, naleželé, tělnaté víno vyrobené podle liturgických
předpisů.

Sauvignon – pozdní sběr, ročník 2017, Lacerta Viridis
Vinařská obec Hnanice, viniční trať Knížecí vrch

320,- Kč
0,75 ltr.

Vychutnejte si atraktivní Sauvignon, který se vyznačuje bohatou vůní po citrusových plodech a
zahradním ovoci. V ústech oceníte svěžest, čistotu, harmonii a délku chuti jakož i zajímavou
příchuť po křupavém angreštu nebo pomelu.

Ryzlink rýnský – VOC, ročník 2017
Vinařská obec Tasovice, viniční trať Kamenný vrch

320,- Kč
0,75 ltr.

Vychutnejte si bohatý a ušlechtilý suchý Ryzlink rýnský a oddejte se jeho noblese a svůdnosti. Ve
vůni zaznamenáte krásné tóny po kompotovaném ovoci a narcisech. V ústech oceníte čistotu a
harmonii tohoto atraktivního vína s veselou kyselinkou, jemnou minerálností v dochuti a tóny po
tropickém ovoci, vanilce či meruňkové marmeládě.

Rulandské bílé – pozdní sběr – ročník 2017, Lacerta Viridis
Vinařská obec Hnanice, viniční trať Fládnická

320,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte tuto rulandu z míst, kde se vykytuje ještěrka zelená, která zaujme ušlechtilou
květinkovou vůní. V ústech víno potěší svou plností a svěžestí.

Chardonnay – pozdní sběr – ročník 2017
Vinařská obec Nosislav, viniční trať Staré hory

320,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte krásné suché víno z Hustopečska, ve kterém v oceníte ve vůni tóny po exotických
citrusových plodech i domácím angreštu. V chuti zase objevíte vzletnou kyselinku, lákavou
příchuť po rynglích, růžovém grepu nebo letních jablkách.

Pálava – výběr z hroznů – ročník 2017
Vinařská obec Hnanice, viniční trať U Chlupa
Poznejte atraktivní, svěží, polosladkou Pálavu, kdy po přivonění oceníte bohatou atraktivní vůni
po růžích či vyzrálých broskvích. V ústech víno zaujme atraktivní příchutí po rozinkách, medu a
meruňkách.

320,- Kč
0,75 ltr.

Dornfelder – pozdní sběr, ročník 2017
Vinařská obec Miroslav, viniční trať Weinperky

310,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte ušlechtilou a atraktivní odrůdu, ve které objevíte ve vůni např. lesní borůvky,
ostružiny či lékořici. V ústech víno zaujme hladkou a čistou chutí, ušlechtilou tříslovinkou a
příjemnou příchutí po modrém ovoci, lesních plodech a kávě.

Cabernet Sauvignon rosé – pozdní sběr, ročník 2017
Vinařská obec Slup, viniční trať Dívčí vrch

310,- Kč
0,75 ltr.

Oddejte se podmanivému rosé, které Vás po přivonění odmění ušlechtilou vůní po mandarinkách,
růžovém grepu nebo květech fialek. V ústech potěší svou svěžestí, čistotou, harmonií a líbivým
ovocným projevem připomínající tropické ovoce nebo drobné červené ovoce.

Rulandské šedé – výběr z bobulí, ročník 2015
Vinařská obec Stošíkovice na Louce, viniční trať U tří dubů

350,- Kč
0,5 ltr.

Romantická vinice U tří dubů přivedla na svět hrozny, ze kterých vzešel tento nádherný sladký
klenot. Po přivonění oceníte svůdnou vůni po medu, banánech a broskvích. V ústech pohladí
Vaše chuťové pohárky dokonale čistá chuť, mazlivý zbytkový cukr vyvážený svěží kyselinkou a
atraktivní příchuť po tropickém ovoci, marcipánu a rozinkách.
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Znovín Classic Sekt Brut
Vinařská obec Hostěradice, viniční trať Volné pole

300,- Kč
0,75 ltr.

Moderní, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je
vyroben. Vysokou kvalitu tohoto sektu předurčuje dokonalý výběr základního vína ze
Znojemské oblasti, klasická výroba v lahvích i malý objem výroby šumivého vína ve Znovínu.

Znovín Classic Sekt Demi
Vinařská obec Hostěradice, viniční trať Volné pole

300,- Kč
0,75 ltr.

Moderní, svěží sekt s typickou pikantností a vůní odrůdy Veltlínské zelené, ze kterého je
vyroben. Vysokou kvalitu tohoto sektu předurčuje dokonalý výběr základního vína ze
Znojemské oblasti, klasická výroba v lahvích i malý objem výroby šumivého vína ve Znovínu.

Znovín de Lux Demi sec
Vinařská obec Hostěradice, viniční trať Volné pole

360,- Kč
0,75 ltr.

Tento exkluzivní sekt je vyroben z vybraných odrůdových vín Rulandské bílé a Ryzlink vlašský
z viničních tratí v okolí Hnízda ve znojemské vinařské oblasti. Pikantní kyselinka, která je pro
tuto oblast typická a vynikající aroma těchto vín dává vzniknout tzv. „velkým sektům“, které
máte možnost nyní ochutnat. Vyrobeno kvašením v lahvi podle tradiční metody.

Znovín de Lux Rosé Brut
Vinařská obec Hostěradice, viniční trať Volné pole
Sušší, svěží růžový sekt vyrobený jako claret z červené odrůdy Zweigeltrebe rozšiřuje spektrum
šumivých vín o zajímavé chuťové vjemy. Je určen jak pro slavnostní příležitosti, tak i k
odpolednímu poklidnému posezení třeba i ke sladkým zákuskům.

360,- Kč
0,75 ltr.

Sekt Charles Sealsfield Claret Brut
Znojemská vinařská podoblast

360,- Kč
0,75 ltr.

Tento bílý sekt byl vyroben z modrých hroznů odrůdy Rulandské modré. Proměna modrých
hroznů v bílý sekt symbolizuje tajemnou proměnu Karla Postla, rodáka z Popic u Znojma,
známého v Americe pod novým jménem Charles Sealsfield. Sekt získal řadu ocenění a dle
odborníků je to v současné době nejlepší sekt pocházející z produkce firmy Znovín Znojmo.
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2.400,- Kč

Vinařství Kořínek – Hnanice
Ryzlink vlašský – kabinet, ročník 2017
Vinařská obec Hnanice, viniční trať Knížecí vrch

240,- Kč
0,75 ltr.

Aroma tohoto pěkného vína je velice svěží s tóny sušených bylinek, sušené citrusové kůry a
masitého zahradního ovoce. Chuť je přímá s dotekem citrusů, zelených jablek s lehkým
minerálním podtónem. Ochutnejte k našemu candátu.

Veltlínské zelené – kabinet, ročník 2017
Vinařská obec Hnanice, viniční trať Knížecí vrch

240,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte tento veltlínek zaujme nádherným aromatem po zralém ovoci, mandlích a pepři. Chuť
je plná s tóny zelených mandlí, pečených zauzených paprik a sušených bylinek. Dochuť je velice
harmonická, zkrátka máte chuť je napít tohoto vína hne znova.

Ryzlink rýnský – VOC, ročník 2017
Vinařská obec Hnanice, viniční trať Knížecí vrch

330,- Kč
0,75 ltr.

Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky a dobrou viskozitou. Vůně je čistá, intenzivní, ovocná
s nádechem čerstvých meruněk, lipového květu a bylinek. Chuť je plná, šťavnatá s velmi dobrou
ovocnou kyselinou doplněnou o tóny meruňky a citrusových plodů. Závěr vína je dlouhý
s příjemnou kyselinou typickou pro tuto odrůdu.

Sauvignon – VOC, ročník 2017
Vinařská obec Hnanice, viniční trať Knížecí vrch

330,- Kč
0,75 ltr.

Čistá, zlatavá barva se žlutými odlesky a dobrou viskozitou, vůně je jemná, čistá s krásnými
tóny angreštu a bezu. Chuť je svěží, výrazně ovocná, s tóninou angreštu a citrusů. Dochuť vína je
dlouhá s dobrou kyselinou a lehce limetkovým závěrem.

Pinot noir rosé – kabinet, ročník 2017
Vinařská obec Havraníky, viniční trať Staré vinice

240,- Kč
0,75 ltr.

Pokud máte rádi víno k jídlu, tak tato růžovka je přesně ten typ. Sympatický ovocný projev
s tóny lesních jahod a třesní. V chuti je víno výrazně ovocné s tóny jahodového pyré s jemným
dotekem smetanovosti třešní. Ochutnej k lososu či naší paštice.

Pinot noir – pozdní sběr, ročník 2016
Vinařská obec Havraníky, viniční trať Staré vinice
Rubínově červená barva s typickým cihlovým meniskem a velmi dobrá viskozita. Vůně je
brilantní s nádhernou tóninou tmavého vyzrálého ovoce, dýmu, sladkého koření a santalu. Chuť
je středně plná s příjemnou tříslovinou a tóny peckového ovoce, připomínající višně vanilku a
kávové zrno.

300,- Kč
0,75 ltr.

Vinařství Piálek & Jäger – Nový Šaldorf
Ryzlink rýnský – pozdní sběr, ročník 2015
Znojemská podoblast – Sexenberg

360,- Kč
0,75 ltr.

Krásný, svěží suchý a dlouhý rýňáček s vysokým extraktem, jemnou lipovinkou, příjemnou
mineralitou a pevnou kyselinkou, kde můžete už najít krásné petrolejové tóny.

Sauvignon – KRAVÁK, ročník 2016
Znojemská podoblast

450,- Kč
0,75 ltr.

Víno typu Grand cru, 100% SG ze znojemské Kraví hory, přísná selekce hroznů, 24hodinnová kryomacerace, kvašení vlastními kvasinkami – výsledek – mohutné, robustní,
ramenaté víno s velkým tělem, které je plné černého bezu, má pevnou kyselinku a vyšší alkohol.

Chardonnay RESERVA – pozdní sběr, ročník 2015
Znojemská podoblast

490,- Kč
0,75 ltr.

Velké víno se zbytkovým cukrem okolo 9g/lt., které z části zrálo v dubovém sudu a z části
v nerezovém tanku, má zajímavé vanilkové aroma, je krásně aromatické, sametové, svůdné,
s příjemným ovocným závěrem.

Pálava – pozdní sběr, ročník 2016
Znojemská podoblast

380,- Kč
0,75 ltr.

Ochutnejte hravé polosuché víno z populární odrůdy Pálava, které je krásně kořenité
s intenzivním tramínovým aroma. V chuti Vás pohladí jemný cukřík doplněný šťavnatou
kyselinkou.

Vinařství Waldberg – Vrbovec
Sylvánské zelené- pozdní sběr, ročník 2016
Vinařská obec Chvalovice, viniční trať Dívčí hora

320,- Kč
0,75 ltr.

Krásné suché víno zelenkavé až zlatavé barvy s ovocnými tóny zralého angreštu s limetkou, které
jsou doplněny příjemnou kořenitostí a lehkou minerálností v dochuti.

Sauvignon - VOC, ročník 2016
Vinařská obec Vrbovec, viniční trať U sv. Urbana

350,- Kč
0,75 ltr.

Suché víno výrazně odrůdového charakteru, kde se doplňují tóny černého rybízu, kopřivy i
bylinek, což se šťavnatou ovocnou kyselinkou vytváří elegantní projev vína. Víno doporučuje i
říďa tohoto hotelu.

Hibernal - pozdní sběr, ročník 2017
Vinařská obec Vrbovec, viniční trať U sv. Urbana
Polosladké víno zelenkavě zlatavé barvy, ve vůni i chuti převládají intenzivně svěží tóny přezrálé
broskve, bezového květu a černého rybízu, nasládlého charakteru s harmonickou kyselinkou.

320,- Kč
0,75 ltr.

Vinařství Navajn
Muškát moravský Hřebec - moravské zemské, ročník 2017
Znojemská podoblast

290,- Kč
0,75 ltr.

Mladé víno ročníku 2018 od vinařů z Navajn. Odrůdu Muškát moravský zpracovali svou
oblíbenou metodou pét-nat, tedy jemně perlivého přírodního sektu. Jedná se o živé naturální víno
dokvášené samostatně v láhvích. Každá lahev je unikátní rozdílným množstvím alkoholu,
zbytkového cukru a celkového charakteru vína. Ležením na kvasnicích získává krémový hladký
nádech. Toto suché víno bez přídavku síry, tvořené samovolným kvašením můžete směle
považovat za víno veganské. Otvírejte podchlazené pod 10 stupňů Celsia. Líbivé, ovocné a
krásně aromatické víno s příjemnou kyselinkou. Netradiční forma mladého vína vhodná pro
opravdové fajnšmekry! Chuť a vůně: citrusy, mandarinka, pomeranč, svěží kyselinka, čisté
odrůdové tóny

ZAHRANIČNÍ VINAŘSTVÍ
Vinařství Zull – Schrattenthal, Rakousko
Zweigeltrebe – ročník 2016
Schrattenthal

320,- Kč
0,75 ltr.

Elegantní víno s vůní zralých višní a hořké čokolády. Po ochutnání je krásně ovocné s jemnou
tříslovinkou a taninovou strukturou. Víno působí komplexně a doporučujeme ho ke steakům.

Cuvée Schrattenthal 9 - ročník 2016
Sechs Vierteln und Schwibbeln

590,- Kč
0,75 ltr.

Cuvée odrůd Zweigelt, Cabernet Sauvignon a Merlot. Špičkové cuvée z vinařství Zull. Vzniklo
z nejlepších červených vín, která se urodila v okolí Schrattenthalu. Díky vysokému obsahu
odrůdy Zweigelt v tomto víně se ještě více odráží „terroir“ tohoto regionu. Velmi elegantní víno
s vůní po bobulovém ovoci a šarmantní mimořádnou sladkostí na patře dává nezapomenutelný
zážitek. Jedná se o jedno z největších vín tohoto regionu.

Vinařství Arkadenhof Buchmayer –
Pillersdorf bei Retz, Rakousko
Zweigeltrebe – ročník 2013
Retz - Steinriede
Neprůhledné víno, tmavě granátové barvy s fialovými záblesky. Ve vůni objevíte jemné aroma
černých třešní, na patře je víno nádherně široké a plné, v dochuti dlouhé a hebké. 26 dnů kvasilo
víno na rmutu a dále nazrávalo v nerezovém tanku.

320,- Kč
0,75 ltr.

