
 
Bílé víno | White Wine 

 
 

Tramín červený 2014, jakostní     0,75l 195 Kč 

Ochutnejte mazlivý Tramín červený, jež vzešel z vinic malebného 
hustopečského regionu, ve kterém Znovín od roku 2011 hospodaří na 
vlastních vinicích. Nebudete litovat. Po přivonění objevíte atraktivní vůni po 
perníkovém koření či kosatcích. V ústech pohladí lahodná nasládlost svůdného 
zbytkového cukru a příjemná příchuť po sušených brusinkách a vanilce. 

 

 
Rulandské bílé 2014 – Lacerta viridis, pozdní sběr 0,75l 245 Kč 

Po přivonění zaujme toto atraktivní Rulandské bílé bohatou vůní po zahradním 
ovoci a rozinkách. V chuti přivítáte příjemnou svěžest, dokonalou čistotu a 
dlouhý projev. 

 
 

Sauvignon 2014 – Lacerta viridis, pozdní sběr  0,75l 245 Kč 

Tento Sauvignon se vyznačuje bohatou vůní po hluchavce a černém rybízu. 
V ústech zaujme bohatostí a pestrostí chutí od vyzrálého angreštu, přes 
tropické plody až k akátovému medu. 

 
 

Veltlínské zelené 2012, výběr z hroznů, Terroir club 0,75l 280 Kč 

Jubilejní víno Augustiniánského opatství 
Veltlínské zelené ze severní části znojemské vinařské podoblasti. Ve vůni 
objevíte krásné tóny po medu a vanilce. V ústech zaujme příjemnou 
kořenitostí a svěžestí chuťového projevu. Vlastní technologii výroby 
Jubilejního vína ověřilo opatství tak, aby odpovídalo požadavkům Kodexu 
kanonického práva na mešní víno. Opatství navazuje na tradici výroby 
mešního vína z klášterních vinic. 

 
 

Ryzlink Vlašský 2012, výběr z hroznů    0,75l 245 Kč 

Polosladké víno z hustopečského regionu. Po přivonění můžete objevit vůni po 
lesním medu nebo rozinkách. V ústech potěší čistotou a harmonií chuťového 
projevu. Příjemná příchuť po vyzrálých meruňkách nebo vanilce. Ocenění: 
Vítěz kategorie na soutěži mladých vín ročníku 2012 „VINUM JVENALE“ v brně 
a stříbrná medaile na soutěži vín „ O HUSTOPEČSKOU PEČEŤ 2013“ . 

 
 
 
 
 



Pálava 2013, výběr z hroznů     0,75l 280 Kč 

Aromatické víno z jižní části znojemské vinařské podoblasti. Po přivonění tóny 
po sušených plodech a medu. 

 
 

Kerner 2013, výběr z hroznů     0,75l 280 Kč 

Jubilejní víno Augustiniánského opatství   
Ve vůni atraktivní tóny po vyzrálém zahradním ovoci, v ústech mazlivá 
nasládlost vyvážená vzletnou kyselinou a příjemnou chutí po medu. Jubilejní 
víno je vyrobeno z hroznů, které dosáhly cukernatosti tak vysoké, že část 
přírodního cukru z hroznů zůstala ve víně a příjemně doplňuje mimořádnou 
aromatičnost tohoto vína. 

 
 

Rulandské šedé 2013, pozdní sběr    0,75l 245 Kč 

Ve vůni nádherný projev tropického ovoce a vanilky. V ústech pohladí svou 
čistotou i harmonie laskavého zbytkového cukru a jarně svěžích kyselin. 
V dochuti objevíte lahodnou příchuť po broskvích či banánech. 

 
 

Ryzlink rýnský 2012, VOC Znojmo    0,75l 245 Kč 

Zaujme atraktivní vůní po medu a rozinkách. V dochuti zaznamenáte 
příjemnou příchuť po vanilce a citrusových plodech. 

 
 

Veltlínské zelené – Sauvignon 2008, polosuché  0,75l 250 Kč 

Vinařství Pavel Binder, Rakvice, Doprodej 
 
 

Rozhlai Riesling Kabinett Qualitätswein halbtrocken 0,75l 320 Kč 

Země původu – Německo, Doprodej 
 
 

Veltlínské zelené, Dan Ermite, jakostní   0,75l 160 Kč 

Vinařství Znovín Znojmo - Doprodej 
 
 

Rulandské šedé 2005, ledové     0,2l 390 Kč 

Vinařství Znovín Znojmo 
 
 

Chardonnay 2006, slámové     0,2l 390 Kč 

Vinařství Vinofol Novosedly, exlusive collection 



 

Růžové víno | Rose wine 

 
 

Cabernet Sauvignon rosé 2012, pozdní sběr  0,75l 225 Kč 

Po přivonění zaznamenáte jemnou vůni po tropickém ovoci a liliích, v ústech 
oceníte líbivý projev připomínající vyzrálé broskve. 

 
 
 
 

Červené víno | Red wine 

 
 

Zweigeltrebe 2011, pozdní sběr     0,75l 280 Kč 

Příjemná vůně po sušených švestkách a lékořici. V ústech oceníte čistý projev, 
bohaté tělo a jen velmi jemnou tříslovinu. Příchuť po kvalitní hořké čokoládě a 
vyzrálých třešních. 

 
 

Rulandské modré, 2009, moravské zemské   0,75l 280 Kč 
Vinařství Znovín Znojmo - Doprodej 
 
 

Rulandské modré reserva 2012, výběr z hroznů  0,75l 270 Kč 

Vinařství Vašíček. Víno karmínové barvy s vůní sušených švestek. V chuti 
převládají nasládlé taniny s tóny jahodové marmelády. 

 
 



Zahraniční vína | World wines 

 

La Mancha Azagador reserva 2009    0,75l 330 Kč 

Barva sytá, rudě červená. Vůně příjemně nazrálá, jemně kořenitá. Robustní 
zážitkové tělo s pepřovými tóny, kmínem, koprem a vanilkovými třešněmi. 
Krásný, dlouhý dozvuk kouřovitých tříslovin. 

 
 

La Mancha Azagador Crianza 2009    0,75l 330 Kč 
Země původu: Španělsko 
Cuveé: 80% Tempranillo, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot 
 
 

Château Belgrave, 5ème Cru Classé 2011   0,75l 3250 Kč 

Vinařská oblast: Bordeaux, Podoblast: Haut – médoc, 
Cuveé: 40% Cabernet, 35% Merlot, 20% Cabernet Franc a 5% Petit Verdot. 
Tmavá a nazrálá barva, velmi vyvážená vůně a chuť s tóny po černém rybízu 
s vyzrálými tříslovinami. 
 
 

Pomerol Moueix 2010      0,75l 1890 Kč 

Bordeaux Pomerol, Cuveé: 90% Merlot, 10% Cabernet Franc. Víno má barvu 
červených zralých třešní. Vůně je svěží ovocná, opět s tóny zralých třešní a 
s dotekem koření. V chuti překvapí svou plností a hladkým projevem, který je 
podpořen dobře zakomponovanou tříslovinou. Víno má poměrně dlouhý 
závěr. 

 
 

Château Pedesclaux, 5ème Cru Classé 2011  0,75l 3000 Kč 

Bordeaux Pauillac, Cuveé: 50% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot, 10% 
Cabernet Franc. Plné a silné víno stylu tradičního regionu Pauillac. Nádherná 
rubínová barva, vůně připomínající rybíz, koření a cedrové dřevo. Dlouhé a 
pevné v závěru. 


