ROZLÉVANÁ VÍNA

KABINETNÍ VÍNA

Z rodiného vinařství Hrabal, kolekce Pelvins

Kabinetní vína bývají obvykle suchá (veškerý cukr prokvasil
na alkohol), v případě výroby sladkého vína bývá obsah alkoholu
velmi nízký (nepřekračuje 9%). Obsah extraktu bývá kolem
18–20 g/l. Kabinety jsou obvykle lehčí kvalitní vína, která jsou
vhodná k běžnému stolování.

Ve vínech PELVINS necháváme vyniknout smyslné
jedinečnosti moravských vín, která svojí rozmanitostí, svěžestí,
ovocitým projevem uchvátí mnohé milovníky vína.
0,1 l
Sauvignon / 29 Kč
Moravské zemské víno
Svěží víno s tóny černého bezu, hluchavky a středním zakončením.
0,1 l
Rulandské šedé / 29 Kč
Moravské zemské víno
Tropické citrusy, svěžest, minralita a všude přítomná harmonie...
Víno jak Víno!
0,1 l
Ryzlink rýnský / 29 Kč
Moravské zemské víno
Květ lípy spolu s tóny hruškové dužniny jsou v dochuti zakončeny
jasnými minerálními tóny kamenitého půdního podloží.
0,1 l
Zweigeltrebe ROSÉ / 32 Kč
pozdní sběr, polosuché
Vyzrálá kompotovaná jahoda je ve vůni i chuti doplněna o jemné
tóny malinového cukru.
0,1 l
Muškát Moravský / 32 Kč
víno s přívlastkem, kabinetní víno, polosladké
Intenzivní muškátové aroma doplňuje jemná mineralita, která spolu
s nasládlými tóny vytváří výrazný hramonický komplex vína.
0,1 l
Neronet / 32 Kč
jakostní Pelvins, suché, rodinné vinařství Hrabal
Víno výrazné tmavé barvy, které je plné chuti černého rybízu, sladké
kořenitosti, pepřů a nasládlých taninů.
0,1 l
Cabernet Moravia / 29 Kč
Moravské zemské víno
Marmeládová vůně černého sladkého ovoce je v chuti doplněna
jemné tóny papriček. Víno vyniká svou temnou červenou barvou a
plností, která je typická pro Cabernety.
0,75 l

Láhev / 229 Kč

Vinařství Vladimír Tetur - Velké Bílovice
Irsai Oliver / 259 Kč
2013 kabinetní, suché, alk. 12%
Víno žlutozelené barvy s muškátovou vůni. Chuť je svěží, ovocná
s jemnou kyselinkou.

ŠUMIVÁ VÍNA
Bohemia demi sec  /  290 Kč
Proseco Toblar DOC extra dry  /  290 Kč
Bohemia sec brut  /  290 Kč

PŘÍVLASTKOVÁ VÍNA
Vinařství Pavel Červenka - Čejkovice
Pozdní sběry jsou vyráběny z dobře vyzrálých hroznů,
takže se často vyznačují výrazným odrůdovým charakterem.
Vína bývají spíše polosuchá; při vyzrálejších hroznech by obsah
alkoholu u suchého vína mohl překročit 14%. U sladkých vín
pak obsah alkoholu nepřekračuje 11%. Extrakt typicky 19-22
g/l,cukernatost hroznů dosáhla min. 21°NM
Ryzlink rýnský / 259 Kč
2015 pozdní sběr, suché, alk. 13,0%
Noblesní buket vyzrálých hroznů s projevem kandovaného ovoce
a plné chuti
Chardonnay / 259 Kč
2015 pozdní sběr, suché, alk. 12,5%
Víno s vůní zralých jablek a citrusového ovoce, osvěžující chuť
s minerálním závěrem
Muškát moravský / 259 Kč
2015 pozdní sběr, suché, alk. 13,0%
Středně plná chuť, v harmonii meruňkového kompotu a výrazné
vůně citrusových plodů s hřejivým závěrem
Zweigeltrebe / 259 Kč
2013 pozdní sběr, suché, alk. 12,5%
Výrazná vůně s nádechem peckového ovoce a kávy, harmonická chuť
s tónem přezrálých višní,zakončená příjemnou tříslovinkou
Merlot / 259 Kč
2013 pozdní sběr, suché, alk. 13,0%
Víno zrálo 12 měsíců v dubových sudech, ve vůní cítíme bobulové
ovoce, jahody a třešně, plná nasládlá chuť s hladkým tříslem
Vinařství Libor Veverka - Čejkovice
Rulandské šedé / 299 Kč
2015 výběr z hroznů, polosuché alk. 12,5%
Vůně je bohatá, široká podbarvená tóny jarní louky. Chuť je
ovocná, plná, jemně dřevitá s medovým nasládlým závěrem
a jemnou kyselinkou.

Frankovka / 299 Kč
2014 pozdní sběr, suché, alk. 13%
Velmi plná jemně dřevitá chuť s kulatým tělem a sametovou
tříslovinou, vůně s nádechem švestky, višní v čokoládě a vanilky
Rodinné vinařství Hrabal - Velké Bílovice
Tramín červený / 299 Kč
2013 panenská sklizeň, polosuché, alk. 13%
Víno Tramín oplývá bohatostí intenzivních vůní a chutí jako čajová
růže, skořice, žlutý meloun.

VÝBĚR Z HROZNŮ
vyzrálost hroznů bývá prakticky vždy nadprůměrná a to nejen
co do obsahu cukru, ale i charakteru (např. u odrůdy Sauvignon
není problém dosahovat odpovídající cukernatosti, ale přesto může
u nižších přívlastků vykazovat nevyzrálé trávové tóny). Červené
odrůdy v našich podmínkách přes 24°NM dozrávají výjimečně;
v rámci vyšších přívlastků jsou tedy bílá vína běžnější. Výběry
z hroznů jsou nejčastěji polosladká vína s obsahem alkoholu kolem
13%. Sladké výběry z hroznů obsahují většinou do 12% alkoholu.
Vinařství Pavel Červen ka - Čejkovice
Pinot noir  /  309 Kč
2013 výběr z hroznů, suché, alk. 13,5%
Toto víno zrálo 20 měsíců v dubových sudech, má noblesní vůni
kávy, vanilky a švestky.Ovocitá plná chuť marmeládových tónů
s výraznějším tříslem.
Potenciál zraní tohoto vína na láhvi je 5–7 roků
Jakub Šamšula - Čejkovice
Pálava  /  309 Kč
2015 výběr z hroznů, polosladké, alk. 13 %
Projeví se v ní opojné aroma rozinek a sušených datlí prozářené
tónem konvalinky. Chuť je sladce lahodná s kouzelným výrazem
fíků a lučního medu.

Sortiment vín a ročníků se může lišit
dle sklepních zásob jednotlivých vinařství.

