
André 
Harmonic�  vína z této původní 
moravské odrůdy připomínají 
svou hlubokou a plnou vůní višní, 
černých třešní a zralých o� ružin 
jižní � py vín. Pokud se hrozny 
nechají velmi dobře vyzrát, mají 
vína tmavě granátovou barvu, 
jsou plná a po vyzrání na sudech 
a v � hvích se u nich vyvine heb�  
chuť zralé třísloviny. André se 
podává ke zvěřině, tmavým masům, 
hutným úpravám jídel nebo sýrům 
s ušlech� lou plísní.

Aurelius 
Kvalitní, v chu�  plná a výrazná 
vína této původní moravské 
odrůdy jsou jemně kořenitá 
a aroma� c� . Aurelius se svou 
zelenožlutou barvou a � pickou 
kdoulově-lipovou vůní s jemnými 
ovocnými tóny hodně svým 
charakterem připomíná Ryzlink 
rýnský, který je však méně kořeni� . 
Kabinetní vína lze podávat ke 
� udeným předkrmům a lehkým 
jídlům z drůbeže, pozdní sběr pak 
k p� ruhům a jiným rybám, s� dké 
výběry k dezer� m. 

Dornfelder
Odrůda Dornfelder dává
kvalitní vína jemně aroma� cké 
vůně a chu� . Je vhodná k výrobě
jako� ních a přív� � kových vín,
ale lze ji pě� ovat i pro přímou 
spotřebu hroznů. Tmavočervená 
barva vína je výrazným rysem
této odrůdy. Ve vůni a chu�  
najdeme napřík� d brusinky 
a jiné lesní plody, ořechy, 
u vín z méně vyzrálých hroznů 
i zelenou papriku. Již jako m� dá 
vína se hodí k tě� ovinám, 
plná vína podáváme k těžším 
či kořeněným úpravám masa, 
grilovaným pokrmům, zvěřině 
a sýrům s výraznou chu� .

Frankov�   
U vín s tmavě rubínovou barvou 
a plnou, příjemně pi� ntní chu�  se 
v m� dí výrazněji projevují kyseliny 
a třísloviny, po vyzrání se objevuje 
příjemná kořenito�  spojená s tóny 
o� ružin a skořice. Patří mezi naše 
nejkvalitnější červená vína, která 
se v nejlepších ročnících vyznačují 
� pickou hebko� í. V � vislo� i 
na vyzrání hroznů jsou vína 
Frankovky buď vínem k jídlům 
všedního dne, nebo se jako víno 
� hvově zralé z dobrých ročníků 
výborně hodí k pečeným masům, 
ke zvěřině, � chně i huse, ke gu� ši, 
jídlům z vnitřno� í, ke kořeněným 
zeleninovým jídlům, k sýrům s bílou 
nebo modrou plísní a tě� ovinám 
v kořenité úpravě.

Cabernet 
Moravia 
Původní moravs�  odrůda 
Cabernet Moravia dává vína tmavě 
granátové barvy s černorybízovými 
aroma� ckými � t� mi 
charakteri� ickými pro � bernetové 
odrůdy. Po přírodním snížení 
obsahu kyseliny jablečné je víno 
harmonické a plné, hebké, s dobře 
� ruk rovanými tříslovinami 
a s dlouhou perzi� encí. Zráním 
se jeho plno�  i harmonie je� ě 
� upňuje. Hodí se i pro školení 
v dubových sudech � pu barrique 
a z pokrmů vhodně doplní zvěřinu, 
� 
 ky, tmavá masa s hutnou 
úpravou nebo sýry s ušlech� lou 
plísní.

Cabernet 
Sauvignon 
Odrůda Cabernet Sauvignon dává 
vína tmavě granátové barvy, někdy 
s modravým odleskem, � árnu� m 
se syto�  � upňuje. Typickou vůni 
černého rybízu doprovázejí 
v � vislo� i na zralo� i hroznů 
i vůně třešní, o� ružin, marme� dy, 
tabáku a cedrového dřeva. Víno je 
mohutné, s velmi dlouho trvajícím 
dojmem a při vyvinuté � hvové 
zralo� i je hebce sametové. Tato 
plná aroma� c�  vína velmi dobře 
doprovázejí masitá jíd� , zejména 
jehněčí pečeni, bifteky, krů�  maso 
nebo jíd�  s kořeněnými omáč� mi.   
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Chardonnay 
Vína odrůdy Chardonnay vyni� jí 
plnou, dlouho doznívající 
chu� . Výraz světle žlutého až 
naz� tlého vína se však mění 
podle klima� ckých a půdních 
podmínek - v ch� dnějším podnebí 
se vína vyznačují svěží kyselinkou 
s tóny zeleného jabl�  a kvě  
a�  , v teplejším klima  pak vína 
mívají tropický charakter s vůní 
manga, smetany a někdy i medu 
a � ramelu. Hodí se zejména ke 
s� vno� ním příležito� em, dobře 
doplňují krémové polévky, pokrmy 
s bílým masem a smetanové omáčky. 
Jsou vhodná i k pa� i� m a plodům 
moře.    

Merlot 
Víno odrůdy Merlot mívá tmavě 
granátovou barvu, jemnou 
vůni přezrálého černého rybízu 
v kombinaci s vůní černých třešní, 
šve� ek a fíků. Po delším ležení na 
� hvi se navíc objevují tóny tabáku, 
� nýžů, � vy nebo čoko� dy. Chuť 
vín se vyznačuje nízkým obsahem 
kyselin, plno� í a hebko� í. Díky 
snadné pitelno� i a v� čno� i 
jsou vína Merlo  velmi oblíbená 
u konzumen� . Dají se pít i samotná 
bez doprovodu jídel, výborně 
však doplňují jemné pa� iky, srnčí 
či jelení ragú, telecí ledvinky 
a pokrmy s výraznou chu�  rajčat, 
jíd�  z pernaté zvěře nebo ementál.    

Muš� t 
moravský  
V kvalitních vínech této původní 
moravské odrůdy s muš� tovou 
vůní se více než u kterékoli jiné 
odrůdy odráží umění a zkušeno� i 
vinaře. Jemně aroma� c�  vína 
s decentní kyselinkou mají 
zelenožlutou barvu a � pickou 
muš� tovou vůni s tóny kůry 
mandarinky a pomeranče. Nejlepší 
vína pocházejí z ch� dnějších 
ob� � í, které díky většímu obsahu 
kyselin umožňují vzniknout lehkým 
vínům s příjemnou harmonií. Suchá 
vína z Muš�   moravského nejlépe 
vyniknou jako aperi� v, případně 
společně s jemnou pa� ikou 
nebo chře� em, polos� d�  � se 
v kombinaci s mírně s� dkými 
dezer� .

Neubu� ké  
Neubu� ké dává vzniknout jemně 
aroma� ckým vínům, v chu�  plným 
a harmonickým. Vyšší a � jímavější 
kvali�  vína žluté až z� tožluté 
barvy je dosahováno ležením 
vína v � hvi. V chu�  jsou vína 
harmonic� , extrak� vní, � ředně 
plná až plná, heb�  a viskózní. 
Mají kvě� nově-ovocný charakter 
s nenapodobitelně pi� ntní 
skořicovou chu� . Ve vůni a chu�  
přev� dají tóny ořechů, malin 
a smetany. Neubu� ké výborně 
doprovází jíd�  s hu� ými omáč� mi, 
pečenou drůbež nebo drůbeží 
pa� iky.

Modrý 
Por gal 
Nej� pi� ějšími znaky pro vína 
odrůdy Modrého Por galu jsou 
jemně rubínová barva, decentní, 
někdy až kvě� nová vůně a příjemná 
sametová chuť s nižším obsahem 
kyselin a taninů.
Ve vůni a chu�  se můžeme set� t 
s vůní fialek a pivoněk, če� � ého 
sena, třešní a cassisu. Leh�  vína 
této odrůdy se hodí ke � olování 
a dají se kombinovat se širokou 
paletou pokrmů, doporučit se dá 
napřík� d k lehkým jídlům, h� vně 
k italské kuchyni.

Müller 
Thurgau 
Müller Thurgau je jednou 
z nejrozšířenějších odrůd v našich 
vinicích. Vína mají světlou barvu 
se zelenožlu� m od� ínem a jsou 
� ředně plná, svěží a harmonic� .
Ve vůni a v chu�  je možné hledat 
muš� tovou vůni s kopřivově-
broskvovými tóny, dále citrusové 
plody, angre�  a černý rybíz. Hodí 
se k předkrmům, zeleninovým 
polév� m, k rybě nebo če� � ým 
sýrům. Je jednou z pě�  odrůd, ze 
kterých je možné vyrábět m� dá 
Svatomar� ns�  vína. 
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Pá� va 
Vína původní moravské odrůdy 
Pá� va se svým charakterem 
hodně podobají Tramínu - 
jsou aroma� c� , s deli� tními 
kořeni� mi tóny. Mají z� tožlutou 
barvu, v chu�  jsou plná, 
s vyváženým obsahem kyselin 
a dlouhou dochu� . V jejich 
vůni a chu�  se objevuje liči, 
mandarin� , z koření muš� tový 
oříšek a vanil� . Pá� va je pro 
většinu konzumen�  přitažlivým 
a atrak� vním vínem. Skvěle se hodí 
ke kořeněným jídlům, pa� i� m, 
pečenému kuře�  či � chně, 
k uzeným a pařeným sýrům nebo 
dezer� m.

Ru� ndské bílé
(syn. Pinot b� nc)

Z Ru� ndského bílého vzni� jí 
vína elegantní, harmonic� , 
plná a bohatá na extrak� vní 
� tky. Mívají zelenožlutou barvu 
a jemnou kvě� novou vůni. Při 
zrání se jejich barevné tóny 
zvýrazní a původní svěží aroma 
se mění na vůni zralých hrušek, 
červeného ovoce nebo lískových 
oříšků. Odrůda je vhodná 
pro � orbu výběrů z bobulí 
i botry� ckých sběrů a pro výrobu 
šumivých vín. Výborně se hodí 
k uzeným rybám, kuřecímu masu, 
méně výrazným úpravám hovězího 
a vepřového masa a � rdým sýrům. 

Ryzlink rýnský
(syn. Riesling)

Vína Ryzlinku rýnského vyni� jí 
širokou š� lou vůní od ovocných 
po kořenité, minerální, zemité až 
kouřové - v � vislo� i na � pu půdy 
a ročníku. Nejča� ěji zde naleznete 
tóny zralých meruněk, kvě�  lípy 
a kdoulí, které zráním přechází 
do petrolejových tónů. U vín 
zelenožluté barvy se po� upně 
s přibývající zralo� í objevují 
i z� tavé od� íny, u výběrů z bobulí 
až jantarové. Vína se vyznačují 
vysokou kvalitou a jsou jedinečným 
doprovodem ke � udeným 
předkrmům, k p� ruhům i jiným 
rybám, lehčím úpravám drůbeže 
a s� dké výběry k dezer� m.

Ryzlink v� šský  
Ryzlink v� šský dává vzniknout 
příjemným svěžím vínům, v chu�  
plným a harmonickým. Ve vínech 
žlutozelené barvy lze hledat 
širokou š� lu vůní a chu�  
od ovocných rybízových či 
angre� ových (u m� dých vín), přes 
vůně lučního kví�  až po deli� tní 
medové tóny s příchu�  hrozinek 
(u vyzrálých výběrů).
Ča� o je surovinou pro 
výrobu šumivých vín a hodí se 
i k dlouhodobé archivaci. Víno 
z Ryzlinku v� šského výborně 
doplní � udené předkrmy, 
zeleninová jíd� , � rdé sýry, lehké 
úpravy ryb nebo jemné pa� iky.

Ru� ndské 
modré
(syn. Pinot noir)

 
Vína z Ru� ndského modrého 
mívají světlě rubínovou až cihlově 
červenou barvu se z� tavým 
okrajem kolem � ěn poháru. Jejich 
vůně i plno�  vyni�  zejména po 
několi� letém dozrávání, kdy 
připomíná vůni kůže, kouře, 
jahod a sušených šve� ek. Kyseliny 
i méně � � oupené třísloviny jsou 
jemné. Na kvalitě i jako� i zís� vá 
Ru� ndské modré zráním v � hvích 
i sudech. Vhodně doplňuje pečená 
masa, pernatou zvěřinu, sýry 
s bílou plísní nebo pokrmy z hub.

Ru� ndské šedé 
(syn. Pinot gris)

Od vína velmi � aré odrůdy 
Ru� ndské šedé se dá oče� vat 
plno� , hebko� , vysoký extrakt 
a pomerančové tóny ve vůni 
spojené s dojmy medovo� i. Vína 
z� tožluté barvy jsou � pic�  vyšším 
obsahem glycerolu i alkoholu, 
� ejně jako charakteri� ickou 
dlouhotrvající dochu� . Ve víně 
můžeme nalézt aroma červeného 
pomeranče, manga a hrušky, 
medu, koření, dále botry� cké tóny 
a � pickou chlebnato� . Skvěle se 
hodí k hutným a kořeněným jídlům 
nebo rybím specialitám.
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Sauvignon 
Sauvignon patří k nejkvalitnějším 
vínům severních vina� kých ob� � í. 
Typy vína této odrůdy jsou � vislé 
na ročníku, době sběru a na 
technologii výroby. Vína jsou 
světle zelenožlutá, intenzivně 
aroma� c�  a kořenitá, s pi� ntní 
kyselinkou. Zaujmou velkou š� lou
tónů od travna� ch a kopřivových
až po tóny připomínající ovocné
plody. Ve vůni a chu�  můžeme 
nalézt černý rybíz, angre� , kiwi
a broskve, u s� dkých výběrů 
ananas, med, mango, mučenku 
a také kvě�  a�   a pomerančovníku. 
Aroma� cky výrazná a suchá vína 
jsou vhodná jako aperi� v, zra�  
vína nejlépe doplňují kořenitá jíd� , 
tě� oviny s Gorgonzolou či bílé 
maso se smetanou, ryby a chře� ové 
speciali� .     

Svatovavřinecké 
Víno Svatovavřineckého si 
u nás zís� lo oblibu pro svoji 
tmavě červenou barvu, � pickou 
višňovou, povidlovou a někdy až 
černorybízovou vůni, výrazný 
odrůdový charakter a � jímavě 
� ruk rované třísloviny. Víno 
bývá � ředně plné až plné, v době 
� hvové zralo� i se jeho výraznější 
charakter mění do sametové 
plno� i. Svatovavřinecké velmi 
dobře doplní tmavá masa, zvěřinu 
a sýry s dvojí plísní.

Veltlínské 
zelené
Veltlínské zelené dává dle 
vyzrálo� i ročníku vína se svěžími, 
jemně muš� tovými tóny, vhodná 
nejen ke � ždodennímu pi� , ale 
i vysoce jako� ní vína zelenožluté 
barvy s medově lipovou vůní. 
Při zrání v � hvích se nejprve 
objevují kořenité tóny bílého 
pepře, které po� upně přechází 
do jemné mandlové chu�  se 
smetanovým dozvukem. Veltlínské 
zelené se ča� o využívá do cuvée 
pro známková vína a také jako 
surovina pro výrobu vín šumivých. 
M� dá vína nejlépe vyniknou 
v kombinaci se � udenými masy, 
vyzrá�  s hovězím nebo neutrálními 
omáč� mi.

Zweigeltrebe  
Vína z odrůdy Zweigeltrebe jsou 
tmavě granátové barvy s fialovým 
� bleskem a mají aroma kořenito-
ovocné, mnohdy připomínající 
bobulové ovoce. Vůně a chuť 
m� dého vína se poměrně rychle 
zušlech� je, víno však musí zrát 
v dřevěném sudu. Po roce zrání pak 
překvapí příjemnou vůní a hebkým 
sametovým � věrem. V chu�  
můžeme nalézt o� ružiny, višně či 
višňový kompot a lesní ovoce. Vína 
skvěle doprovodí nejrůznější masité 
pokrmy i vydatné sýry, případně 
tě� oviny. Odrůda Zweigeltrebe je 
také vhodná k výrobě růžového 
vína. 

Sylvánské 
zelené 
Sylvánské zelené má žlutozelenou 
barvu a pi� ntní vůni, u m� dších 
vín travnatou až angre� ovou. 
Chuť je plná, extrak� vní, mírně 
kořenitá, v m� dí s vyšší kyselinkou. 
Při vyšší vyzrálo� i hroznů dává 
přív� � ková vína, která zráním 
na � hvi nabývají na olejovito� i, 
h� dko� i a v� čné harmonii, 
v aroma se objevují kvě�  a�  , 
minerální a ro� linné tóny. Jsou to 
neutrální vína, která nenarušují 
chuť jemných jídel. Vhodná jsou 
k pokrmům z králí� , k drůbeži 
či vepřovému masu, předkrmům 
a smetanovým omáč� m.

Tramín červený 
Pro víno Tramínu zelenožluté 
až z� tožluté barvy je příznačná 
omamující vůně a kořenito� , která
je u vyšších � upňů přív� � kových
vín podbarvena s� dce medovými 
tóny hrozinek. Jeho � k� dní
vůni lze přirovnat k vůni čajové
růže, kterou doprovázejí další
od� íny vůní, jako tropické ovoce,
meruňky, květ fialky či pivoňky,
z koření pak � zvor a skořice. 
Vína z vyzrálých hroznů jsou 
plná, s hu� ou viskózní � ruk rou. 
Hodí se ke s� vno� ním 
příležito� em, napřík� d jako 
aperi� v nebo se podávají při 
ukončení � olování.     
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