
   
ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa   bbbííílllááá   vvvííínnnaaa   

 
 
             HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                            

000,,,777555000   lll         VVVeeellltttlllííínnnssskkkééé   zzzeeellleeennnééé,,,   jjjaaakkkooossstttnnnííí      ---   sssuuuccchhhééé            222000111111                                                               111666000,,,---                                                                                                                                              

                                                      VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa      
                       
Zlatavá barva, delikátní, ovocně - trávové aroma v pozadí se objevují tóny mandlí, chuť je svěží, 
sametová, odrůdově čistá. Doporučujeme podávat ke studeným předkrmům, smaženým rybám, lehkým 
zeleninovým salátům či ke smaženému telecímu řízku. 
            
 
 
 

                                       HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                                                                                                                                        

000,,,777555000   lll         RRRyyyzzzllliiinnnkkk   rrrýýýnnnssskkkýýý   ,,,   jjjaaakkkooossstttnnnííí      ---   sssuuuccchhhééé            222000111000                                                                     111777000,,,---                                                                                                                                              

                                                      VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa                            
      
Víno světle žlutozelené barvy, která se ležením mění na zlatavou. Vyniká delikátní, květinově kořenitou 
vůní a příjemnou kyselinkou. Chuť je plná a její charakter úzce souvisí s výrazem vůně. Odrůda má 
vysokou schopnost archivace díky fenoménu rostoucího těla vína. Skvěle se hodí k předkrmům, lehkým 
úpravám ryb, drůbeži nebo telecímu masu. 

      
 

                                       HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                                                                                                                                        

000,,,777555000   lll         SSSaaauuuvvviiigggnnnooonnn   ,,,   jjjaaakkkooossstttnnnííí      ---   sssuuuccchhhééé            222000111111                                                                                          111777000,,,---                                                                                                                                              
                                                      VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa                            
      
Elegantní Sauvignon z Habánských sklepů se vyznačuje zelenozlatou barvou, svůdným, jemně kořenitým, 
aroma s ovocnými podtóny připomínající angrešt či rybíz. Chuť je středně plná, s příjemnou svěží 
kyselinkou a poměrně dlouhou dochutí. Doporučujeme podávat ke studeným předkrmům, chřestu či kozím 
sýrům, k těstovinám se sýrovými omáčkami, k bílým masům se smetanovými omáčkami. 

 
             

                                                                           
   
   
   
   

 



         
                                       HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                                                                                                                                        

000,,,777555000   lll         CCChhhaaarrrdddooonnnnnnaaayyy,,,   jjjaaakkkooossstttnnnííí      ---   sssuuuccchhhééé            222000111111                                                                                       111888000,,,---                                                                                                                                              

                                                      VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa                            
      
Barva je jiskrně zelenožlutá až nazlátlá. Ve vůni vystupuje jemný ovocný charakter od citrusových plodů, 
žlutý meloun přes květ akátu až po vůni připomínající ananas. V chuti se objevuje stejný výraz jako ve 
vůni a je v závěru doplněn chutí lískového oříšku. Tato odrůda je v současnosti velmi atraktivní. Výborně 
doplní plody moře, uzenou rybu, maso na rožni nebo steaky. Výtečné je k měkkým sýrům. 
 
 

   

   

                                       FFFrrraaannntttiiišššeeekkk   MMMááádddlll               

000,,,777555000   lll            RRRuuulllaaannndddssskkkééé   šššeeedddééé,,,   kkkaaabbbiiinnneeetttnnnííí   ---   sssuuuccchhhééé      222000111000                                                         222333555,,,---                                 
                                    MMMooorrraaavvvaaa,,,    VVVeeelllkkkooopppaaavvvlllooovvviiiccckkkááá       pppooodddooobbblllaaasssttt   ,,,    VVVeeelllkkkééé   BBBííílllooovvviiiccceee,,,    tttrrraaaťťť   NNNooovvvááá    hhhooorrraaa   
 
Víno světlé slámově žluté barvy je ve vůni velmi jemné a působí nasládlým bonbónově broskvovým dojmem.  
Chuť je plná, svěží, ovocitá, připomínající broskve a grep. 
Doporučujeme k pokrmům z ryb a k salátům. 
Zajímavost : vinařství je v dnešní době známé právě Rulandským šedým, které činí 25% jejich produkce.   

   
   
   
                                       HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                                                                                                                                        

000,,,777555000   lll         TTTrrraaammmííínnn   čččeeerrrvvveeennnýýý,,,   PPPooozzzdddnnnííí   sssbbběěěrrr      ---   pppooolllooosssuuuccchhhééé            222000111111                                 222444000,,,---                                                                                                                                              

                                                      VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa,,,    VVVeeelllkkkooopppaaavvvlllooovvviiiccckkkááá    pppooodddooobbblllaaasssttt                            

   
Zlatavá barva, decentně kořenitá vůně, typicky odrůdová, jemně kořenitá chuť, šťavnatá. Doporučujeme 
podávat k pikantním úpravám drůbežího či vepřového masa, asijské kuchyni či nepříliš sladkých dezertům. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   



                                          
 

                                                                      ČČČeeessskkkááá   rrreeepppuuubbbllliiikkkaaa   čččeeerrrvvveeennnááá   vvvííínnnaaa   
   

              HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                               

000,,,777555000   lll            SSSvvvaaatttooovvvaaavvvřřřiiinnneeeccckkkééé,,,      jjjaaakkkooossstttnnnííí   ---   sssuuuccchhhééé            222000111000                                                      111666000,,,---                                                                                                                                             
                                    VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa   
                    
 
Do Velkých Bílovic a na jižní Moravu proniklo před sto lety z Francie. Víno je oblíbené pro svoji 
tmavočervenou granátovou barvu s fialovými odstíny. Vůně je jasně určená a připomíná zralé višně nebo 
švestky či povidla. Je to víno plné a bohaté díky vyššímu obsahu taninů. Ležením se změkčuje a stává se 
hebkým, sametově plným. Výborně se hodí k tmavým masům, zvěřině, huse nebo kachně. Skvělé je k 
měkkým sýrům. 
 
                                          

              HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                               

000,,,777555000   lll            ZZZwwweeeiiigggeeellltttrrreeebbbeee,,,      jjjaaakkkooossstttnnnííí   ---   sssuuuccchhhééé            222000111000                                                                     111777000,,,---                                                                                                                                             
                                    VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa   
                    
 
Vína mají tmavě granátovou barvu s jemným fialovým odleskem a ovocně kořenitou vůní, ve které lze 
nalézt různé bobulové ovoce včetně višní. Nalezneme v nich harmonickou plnost s hladkými tříslovinami, 
proto je tato odrůda příjemně pitelná. Výborně doplní pokrmy z pernaté zvěře, bifteky nebo zvěřinový 
guláš. Výtečné je k těstovinám a sýrům. 
 

   
              HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                               

000,,,777555000   lll            FFFrrraaannnkkkooovvvkkkaaa,,,         jjjaaakkkooossstttnnnííí   ---   sssuuuccchhhééé            222000111000                                                                        111666000,,,---                                                                                                                                             
                                    VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa   
                    
 
Hluboká barva se honosí tmavě rubínovými odstíny. Živé kořenité aroma u mladých vín přechází zráním 
až na hladké ostružinové. Je to víno plné, harmonicky kořenité někdy připomínající kořenitost sladké 
papriky. Proto je tato Frankovka velmi oblíbená. Výborná je k těstovinám a sýrům. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

   



                                          
                                          FFFrrraaannntttiiišššeeekkk   MMMááádddlll                                                                                                                                    

000,,,777555000   lll            MMMooodddrrrýýý   pppooorrrtttuuugggaaalll   ,,,   jjjaaakkkooossstttnnnííí         ---   sssuuuccchhhééé            222000000999                                                111999555,,,---                                                                                                                                             
                                    MMMooorrraaavvvaaa,,,       VVVeeelllkkkooopppaaavvvlllooovvviiiccckkkááá    pppooodddooobbblllaaasssttt,,,       VVVeeelllkkkééé   BBBííílllooovvviiiccceee,,,    tttrrraaaťťť   NNNooovvvááá    hhhooorrraaa   
 
Víno granátově třešňové barvy. Ve vůni je velmi jemné, příjemně kořenitě ovocné jdoucí do tónů zralých 
švestek, na pozadí se objevují i jemné tóny lesní hrabanky.  
Chuť je středně plná, příjemně ovocná po zralých švestkách třešních, s lehkou kořenitostí a velmi jemnou 
tříslovinou, dochuť delší, dřevitě ovocná a jemně pepřovitá. 

   
   
              HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                               

000,,,777555000   lll            RRRuuulllaaannndddssskkkééé   MMMooodddrrrééé,,,      PPPooozzzdddnnnííí   sssbbběěěrrr   ---   sssuuuccchhhééé            222000000999                                 222666000,,,---                                                                                                                                             
                                    VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa,,,    VVVeeelllkkkooopppaaavvvlllooovvviiiccckkkááá    pppooodddooobbblllaaasssttt,,,    VVVeeelllkkkééé    PPPaaavvvlllooovvviiiccceee,,,       

                                                            tttrrraaaťťť   TTTrrrkkkmmmaaannnssskkkaaa   
                    
Jiskrná červená barva s cihlovými odstíny, bohatá ovocná vůně s tóny jahod a malin, chuť je plná, bohatá 
ovocného charakteru. Doporučujeme podávat k jehněčímu či skopovému masu, k delikátním úpravám 
hovězího masa. 

   
   
              HHHaaabbbááánnnssskkkééé   ssskkkllleeepppyyy                                                                                                               

000,,,777555000   lll            ZZZwwweeeiiigggeeellltttrrreeebbbeee,,,      PPPooozzzdddnnnííí   sssbbběěěrrr,,,   BBBAAARRRRRRIIIQQQUUUEEE   ---   sssuuuccchhhééé   222000000888                  222999000,,,---                                                                                                                                             
                                    VVViiinnnaaařřřssskkkááá    ooobbblllaaasssttt   MMMooorrraaavvvaaa,,,    SSSlllooovvváááccckkkááá    pppooodddooobbblllaaasssttt,,,    BBBzzzeeennneeeccc,,,   tttrrraaaťťť   ZZZaaadddnnnííí    hhhooorrraaa   

   
Tmavě červené víno, které díky zrání v sudech ze speciálního dubu získalo velmi bohatý buket. Zůstaly v 
něm zachovány výrazné ovocné složky, především aroma po přezrálých višních a červeném bobulovém ovoci 
doplněné vanilkovo-kouřovým tónem v závěru. V chuti je víno mohutného příjemného charakteru, 
doplněného v závěru sladkou vanilkou. Doporučujeme ke zvěřině, tmavým masům a zralým sýrům. 
Zajímavost : Ocenění Salon vín 2012   
   
   
   
   
   
   
   



   
SSSeeekkktttyyy   

   

000,,,777555000   lll         BBBOOOHHHEEEMMMIIIAAA   SSSEEEKKKTTT         DDDEEEMMMIII      SSSEEECCC                                                                                 222000000,,,---         

000,,,777555000   lll         BBBOOOHHHEEEMMMIIIAAA   SSSEEEKKKTTT         BBBRRRUUUTTT                                                                                                         222000000,,,---         

000,,,777555000   lll         RRRAAADDDYYYNNNĚĚĚ   EEEXXXTTTRRRAAA   BBBRRRUUUTTT                                                                                                                           222444000,,,---   
000,,,777555000   lll         LLLOOOUUUIIISSS   GGGIIIRRRAAARRRDDDOOOTTT   BBBRRRUUUTTT                                                                                                                           555444000,,,---   
 
Znamenitý sekt vyráběný klasickou metodou z vína, které se urodilo pod laskavým sluncem vinorodé 
Pálavy. Cuvée je směsí 3 odrůd: Chardonnay, Rulandského bílého a Ryzlinku rýnského. Sekt světle 
zelenozlaté barvy s dokonalou průzračností, jemnou vůní a harmonickou chutí vlašských ořechů.  
     

   
   

   RRRooozzzlllééévvvaaannnááá   vvvííínnnaaa   
 

0,2 l      Müller Thurgau  ( suché )                                                     25,- 

0,2 l      Veltlínské zelené ( polosladké )                                            25,- 

0,2 l      Modrý Portugal   ( suché )                                                   25,- 

0,2 l      Modrý Portugal  ( polosladké )                                            25,- 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


