Vinný lístek

Rozlévaná vína

Spielberg Ryzlink Vlašský, kabinetní, suché			
0,15 l
40 Kč
0,15 l
40 Kč
Spielberg Modrý Portugal rosé, Moravské zemské víno, polosuché			
0,15 l
40 Kč
Spielberg Modrý Portugal, pozdní sběr, suché			

Bílá vína

Ryzlink rýnský, pozdní sběr, suché, Vinařství SPIELBERG

CZ

0,1 l

50 Kč

0,75 l

340 Kč

Zelenkavě žluté víno, jemné ovocné vůně grepových plodů s tóny květu lípy. Plná harmonická chuť s jemným
zbytkovým cukrem v dochuti vyvažuje pikantní kyselinka. Výborně doplní grilované rybí filátko nebo kuřecí na
přírodní způsob.

Pinot Blanc, výběr z hroznů VIRGIN, polosladké, Vinařství SPIELBERG CZ

0,1 l

55 Kč

0,75 l

380 Kč

Hutné víno zlatavé barvy s ovocnou vůní tropických plodů, hrušek a květin. Chuť je vyvážená, příjemně nasládlá
s příjemně štavnatou kyselinkou typickou pro tuto odrůdu. Vychutnejte tak jedinečné víno z panneské sklizně.
Skvěle se hodí k ovocným dezertům nebo k sushi.

Muškát moravský, pozdní sběr, suché, Vinařství SPIELBERG CZ

0,1 l

45 Kč

0,75 l

320 Kč

Víno žlutavězelené barvy a výrazného ovocného aroma, kde najdeme i tóny zralé limetky a žlutého melounu.
Lehká, svěží citrusová chuť je podepřena pikantní kyselinkou. V gastronomii užijeme k jemným játrovým paštikám a husím játrům.

Pinot Gris, výběr z hroznů, polosladké, Vinařství SPIELBERG CZ

0,1 l

60 Kč

0,75 l

420 Kč

Zlatavé víno s typicky našedlým odstínem pro tuto odrůdu. V elegantní vůni zaujme ovocný nádech pomerančové kůry a vanilky. Chuť vína je ovocně kořenitá s tónem chlebové kůrky, zakončená příjemnou kyselinkou. Víno se
výborně hodí k různým úpravám drůbežího masa.

Ryzlink vlašský, pozdní sběr, polosuché, ORGANIC, Vinařství SPIELBERG CZ

0,1 l

80 Kč

0,75 l

585 Kč

Organické víno bylo zpracováno z hroznů vinic udržovaných v bio režimu ochrany a v přísně ekologicky čistém
prostředí. Na etiketě, kterou namaloval zpěvák Dan Bárta, naleznete vyobrazenu cikádu viniční, jejíž výskyt na
našich vinicích je vzácným ukazatelem pro čistou a neporušenou přírodu s mimořádně příznivými teplotními
poměry. Víno tak ve své vůni a chuti nejlépe odráží čistotu a přirozenost našich vinic na Kyjovsku. Toto víno je
vhodné k drůbežímu masu.

Růžová vína

Zweigeltrebe rosé, pozdní sběr, suché, Vinařství SPIELBERG CZ

0,1 l

50 Kč

0,75 l

340 Kč

Víno elegantní růžové barvy s intenzivní ovocnou vůní s tóny po malinách, jahodách a vyzrálého angreštu. V chuti
zaujme svou plností, ovocností a pikantní kyselinkou doplňující svěžest vína a jistě zaujme nejednoho milovníka
suchého rosé.

Červená vína

Pinot noir, výběr z hroznů, suché, Austerlitz Vinařství SPIELBERG CZ

0,1 l

60 Kč

0,75 l

420 Kč  

Víno tmavé cihlové barvy zaujme svěží ovocnou vůní drobného lesního ovoce. Zrání ve francouzských sudech
pozitivně ovlivnilo i chuťové vjemy, které byly doplněny o tóny cedru, vanilky a toastu. V gastronomii jej můžeme
přiřadit ke kachní terince nebo zrajícímu sýru.

Frankovka, pozdní sběr, suché, ORGANIC, Vinařství SPIELBERG CZ

0,1 l

80 Kč

0,75 l

585 Kč

Jiskřivá rubínová barva zaujme svěží ovocitou vůní švestkového kompotu a zralých tmavých lesních plodů. Plnou
chuť obohacenou o tóny cedrového dřeva vhodně podtrhuje výrazný minerální tón, který dokresluje teroir tohoto
vína. Vhodně doplní úpravu hovězího, ale i jemnou úpravu zvěřiny.

Modrý Portugal, pozdní sběr, suché, Vinařství SPIELBERG CZ

0,1 l

45 Kč

0,75l

320 Kč

Rubínová barva vína se svěží vůní tmavých kompotovaných třešní. Chuťové buňky zaujme svou ovocností, plností
s výrazným sametovým projevem. V gastronomii vhodně doplní pečenou kachnu či husu.

Sekty

Cremánt de SPIELBERG

0,1 l

80 Kč

0,75 l

580 Kč

brut, methode tradittionelle, Vinařství SPIELBERG CZ

Víno na výrobu tohoto ročníkového cremántu je cuvée tří odrůd a to ryzlinku rýnského, ryzlinku vlašského a pinotu blanc. Cremánt brut se vyznačuje jemným dlouho trvajícím perlením, výrazným ovocným aroma a příjemnou
plnou chutí s osvěžující kyselinkou. Je nejen skvělým aperitivem, ale také se skvěle snoubí se sladkovodními rybami, jako Candát, Pstruh, nebo štika a výborně také doplní pokrmy s mořskými plody.

Champagne

Louis ROEDERER Champagne Premier, brut

0,1 l

200 Kč

0,75 l

1 400 Kč

Louis Roederer Champagne je vysoce kvalitní francouzské šampaňské z vinných odrůd Pinot Noir, Chardonnay,
Pinot Meunier a Chardonnay.
Vinný dům Louis Roederer založila v roce 1776 rodina Rosaudových, která vlastní společnost dodnes. O kvalitě
produktů hovoří i fakt, že kolem roku 1870 si ruský car Nicholas II vybral Louis Roederer jako dvorního dodavatele
šampaňských vín na carský dvůr.dlouho trvajícím perlením, výrazným ovocným aroma a příjemnou plnou chutí s
osvěžující kyselinkou. Je nejen skvělým aperitivem, ale také se skvěle snoubí se sladkovodními rybami, jako Candát, Pstruh, nebo štika a výborně také doplní pokrmy s mořskými plody.

Vinařství
Vinařství SPIELBERG najdete v překrásné oblasti Jižní Moravy zvané moravské Slovácko, nedaleko města Slavkov
, proslaveného historickou bitvou v roce 1805, ve které francouzský císař Napoleon porazil vojska rakousko- uherského císaře a ruského cara (do historie vešla jako Bitva tří císařů).
Jde o specifickou malou vinařskou oblast s tradicí pěstování vína již od 12 století. Vinice se rozkládají na svazích
mírného pohoří zvaného Ždánický les, které poskytuje vinicím přirozenou ochranu a vytváří příznivé mikroklima.
O vína sklizená ve vlastních vinicích o rozloze téměř 65 ha se tu stará tým zkušených vinohradníků. Díky šetrnému
a ekologickému pěstování révy se zde rodí charakteristická, přívlastková vína, určená především pro gastronomii
a privátní klientelu.
Pískovcový skelet s vyšším obsahem vápence v půdě, dává zdejším bílým vínům charakteristický ovocně – květinový buket a příchuť minerality. Zdejší terroir najdete nejlépe vyjádřen v odrůdách Ryzlink Rýnský , Ryzlink
vlašský či Pinot blanc. Moderní technologie slouží k nejlepšímu vyjádření charakteristiky vinic. Vína jsou spíše
květinová než ovocná, elegantní primární aromatika je provázena minerálními tóny.
Pro červená vína jako Pinot noir, Frankovka, Modrý Portugal, Zweigeltrebe či André autochtonní moravská odrůda je významná expozice vinic k plnému slunci. Hrozny dávají zemitá, minerální červená vína se širokou paletou
aromat lesních plodů. Vína jsou školena ve francouzských sudech od nejlepších sudařů (Tonneliere).
Nezaměnitelný charakter zdejších vinic a osobitá struktura vín, činí z vinařství SPIELBERG jedno z nejuznávanějších v gastronomii České republiky a je hrdým dodavatelem mimo jiné do michelinských restaurací Alcron
a La Degustation a také hlavním dodavatelem vín na Pražský hrad, pro který také vyrábí víno z jejich hroznů.
Je to také jedno z mála vinařství, která dodává svá vína do Spojených států amerických.
O kvalitě vín ze Spielbergu svědčí více než 100 medailí z velkých mezinárodních soutěží jako DECANTER World
Wine Awards, AWC Vienna, San Francisko International Wine Competition ,Vinalies International Paris, MUNDUS
vini a mnohých dalších. Vinařství SPIELBERG v současné době uvádí na trhu tři řady vín.

