Naše nabídka zahrnuje prvotřídní vína
těchto vinařství:
Vinařství Volařík Mikulov
Vinařství Volařík obhospodařuje v integrované produkci 80 ha vlastních
vinic v Mikulovské vinařské podoblasti. Pěstuje a zpracovává odrůdy
typické pro oblast pod Pálavou, nejvíce zastoupen je Ryzlink vlašský
a rýnský, Pálava a Veltlínské zelené. Vinařství se specializuje na bílá
přívlastková vína, ale v nabídce nechybí ani rosé a sekty.
Vinařství klade při pěst ování velký význam na polohu vinice a vytváří
vlastní řadu vín TERROIR – spojení nejprestižnějších
viničních tratí s nejvhodnější odrůdou. Každá trať svou polohou,
podložím a klimatickými podmínkami výrazně ovlivňuje charakter
hrozna, a tím i výsledného vína. Na etiketách vín z kolekce Terroir není
dominantní odrůda, ale název viniční tratě – Kotelná, Železná, Ořechová
hora, Věstonsko, Purmice, U Venuše. Od roku 2014 se produkce rozšířila
o vína Organic, která jsou vyráběna z hroznů z ekologické produkce.
Vinařství se dokázalo v krátké době prosadit mezi producenty
nejkvalitnějšího vína v České republice. V roce 2011, 2013, 2014 a 2018
získalo vinařství titul Champion na Valtických vinných trzích, v roce 2011,
2014 a 2018 se stalo Vinařem roku, v letech 2010-2012, 2014-2016 a 2018
získalo ocenění Král vín za nejlepší kolekci.

Vinařství Tanzberg Mikulov
Od svého založení v roce 1999 se vinařská společnost Tanzberg Mikulov
profiluje jako dodavatel špičkových tichých i šumivých (jen tradičně v lahvi
kvašených) vín pouze z Mikulovska a vlastně pouze z Pálavy nebo jejího
bezprostředního okolí.
V současné době Tanzberg obhospodařuje více než 50 ha vinic, v drtivé
většině vlastních a plně kontrolovaných, v katastrech tří vinařských obcí
Mikulov, Bavory a Perná. Ve vínech Tanzberg pocítíte minerální čistotu
a sílu unikátního vápencového terroiru Pálavy, ale také péči a lásku
k hroznu, který pro toto vinařství tím jediným základem kvality vína.
„Žijeme příliš krátce, než abychom mohli pít špatné víno.
Proto je tu Tanzberg. Už přes patnáct let!"

Bílá vína 2017 – Vinařství Volařík
0,75 l

Ryzlink vlašský, obec Dolní Dunajovice, trať Zimní vrch – suché

240,-

Vlašák v pozdním sběru zrál 7 měsíců v dubovém sudu na hrubých kvasnicích. Ve vůni i chuti se snoubí lehká
rozinka s dubovým taninem a citrusovou kůrou v závěru. Chuť je dlouhá, intenzivní a harmonická.
Objem 0,75 l
Cukr 8,7 g/l
Kyselina 7,9 g/l
Alkohol 14,0 obj.%
Přívlastek: Pozdní sběr
Cukernatost při sběru: 24,5 NM

0,75 l

Chardonnay, obec Perná, trať Purmice – suché

260,-

Neotřelé Chardonnay Vás okouzlí jedinečnou aromatikou po ovoci jako je banán, broskev a nektarinka. Půlroční
zrání na jemných kalech v novém sudu nádherně spojilo chuť vyzrálého tropického ovoce a sladkých taninů
z dubového dřeva. Závěr vína je dlouhý, minerální a slaný.
Objem 0,75 l
Cukr 2,8 g/l
Kyselina 6,9 g/l
Alkohol 14,5 obj.%
Přívlastek: Výběr z hroznů
Cukernatost při sběru: 24,5 NM
Národní soutěž vín 2018 - zlatá medaile

0,75 l

Pálava, obec Perná, trať Purmice – suché

310,-

Pálava z našich nejstarších keřů na trati Purmice zrála 6 měsíců v dubovém sudu. Aroma je plné mandarinek, liči
a guavy. Díky ležení na sudu a současné batonáži na jemných kalech je víno chuťově bohaté, harmonické, s velmi
minerálním a slaným závěrem.
Objem 0,75 l
Cukr 4,7 g/l
Kyselina 6,5 g/l
Alkohol 14,0 obj.%
Přívlastek: Výběr z hroznů
Cukernatost při sběru: 24,0 NM
Národní soutěž vín 2018 - zlatá medaile

0,75 l

Johanniter, obec Perná, trať Věstonsko – polosuché

260,-

Šťavnatý Johanniter skrývá lehké ovocné pohlazení červeného pomeranče a manga. Chuť je velmi ovocná, plná,
kořenitá a příjemně harmonická díky vyváženosti kyseliny a zbytkového cukru.
Objem 0,75 l
Cukr 11,1 g/l
Kyselina 7,0 g/l
Alkohol 14,0 obj.%
Přívlastek: Pozdní sběr
Cukernatost při sběru: 24,0 NM
Národní soutěž vín 2018 - zlatá medaile

0,75 l

Sylvánské zelené, obec Perná, trať Věstonsko – sladké

260,-

Vysoká vyzrálost hroznů a lehká botrytida vynesly sylván na novou úroveň. Ve vůni i chuti převládá medová hruška
a jablko Golden. Vysoká extraktivnost společně se šťavnatou kyselinou a kořenitostí přináší unikátní prožitek.
Objem 0,75 l
Cukr 53,6 g/l
Kyselina 8,8 g/l
Alkohol 14,0 obj.%
Přívlastek: Výběr z bobulí
Cukernatost při sběru: 29,1 NM
Král vín 2018 - velká zlatá medaile
Národní soutěž vín 2018 - zlatá medaile
Prague Wine Trophy 2018 - Prague Premium Gold

0,5 l

Rulandské bílé, obec Dolní Dunajovice, trať Zimní vrch – sladké

260,-

Rulandské bílé ze silně botrytických hroznů je explozí přezrálého až sušeného sladkého ovoce jako jsou hruška
a červené ovoce. Ovocné tóny doplňuje jemná medovost a mineralita v závěru. Extrémně vysoký extrakt přináší
nezapomenutelný zážitek.
Objem 0,5 l
Cukr 137,2 g/l
Kyselina 8,9 g/l
Alkohol 10,5 obj.%
Přívlastek: Výběr z cibéb
Cukernatost při sběru: 35,5 NM
Prague Wine Trophy 2018 - Prague Premium Gold

Bílá vína Terrior 2017 –
Vinařství Volařík
0,75 l

Ryzlink vlašský, obec Březí, trať Ořechová hora – suché

350,-

Vlašák z Ořechové hory je plný svěžích citrusových tónů, které vhodně doplňuje golden jablíčko. Víno je příjemně
harmonické a extraktivní, s minerální dochutí díky vápencovému oku v podloží.
Objem 0,75 l
Cukr 8,0 g/l
Kyselina 7,4 g/l
Alkohol 15,0 obj.%
Přívlastek: Výběr z hroznů
Cukernatost při sběru: 25,5 NM
Národní soutěž vín 2018 - zlatá medaile

0,75 l

Ryzlink rýnský, obec Perná, trať Purmice – suché

350,-

Extraktivní rýňák z Purmice je explozí šťavnatého ovoce, dominují meruňky, broskve a limetka. Příjemně
harmonickou a plnou chuť doplňuje kořenitý a výrazně minerální závěr.
Objem 0,75 l
Cukr 22,0 g/l
Kyselina 8,9 g/l
Alkohol 14,5 obj.%
Přívlastek: Výběr z hroznů
Cukernatost při sběru: 26,4 NM

0,75 l

Pálava, obec Horní Věstonice, trať U Venuše – sladké

350,-

Bobulový a lehce botrytický sběr Pálavy z trati U Venuše Vás nadchne vůní po přezrálém exotickém ovoci, zejména
po ananasu a kandované ovocné kůře. Velmi extraktivní a intenzivní chuť vyzrálého ovoce se spojila s jemnou
dochutí rozinek a medu.
Objem 0,75 l
Cukr 87,0 g/l
Kyselina 9,5 g/l
Alkohol 13,0 obj.%
Přívlastek: Výběr z bobulí
Cukernatost při sběru: 29,7 NM

Bílá vína – Vinařství Tanzberg
0,75 l

Sauvignon 2017, obec Mikulov, trať Turold – suché

290,-

Víno má světle žlutou barvu se zlatými odlesky. Výrazná bylinná vůně s dominancí pupenů černého rybízu a květu
černého bezu. Šťavnatá chuť angreštu, černého rybízu a bílé broskve v dochuti.
Objem 0,75 l
Cukr 5,8 g/l
Kyselina 6,5 g/l
Alkohol 13,5 obj.%
Přívlastek: Pozdní sběr
Celkový extrakt: 19,6 g/l

0,75 l

Ryzlink vlašský 2017, obec Perná, trať Goldhamer – suché

280,-

Víno s barvou žlutého melounu. Vůně vína připomíná drobné bobulové ovoce s výraznými tóny rebarbory. V chuti
jsou tóny rybízu, červeného grepu s mandarinkovou dochutí. Víno je velmi minerální, což se projevuje mírnou
slaností.
Objem 0,75 l
Cukr 0,4 g/l
Kyselina 6,4 g/l
Alkohol 13,5 obj.%
Přívlastek: Pozdní sběr
Celkový extrakt: 20,2 g/l

0,75 l

Ryzlink rýnský 2017, obec Bavory, trať Slunečná – polosladké

290,-

Barva vína v odstínech zlatavě žluté, žluté. Středně plný typ vína s květinovým až muškátovým aroma připomínající
kvetoucí lípu, černý bez. Chuť se se na patře projevuje svěžestí tvořenou citusovým aroma, které už na konci
přechází v tóny, které vznikají uležením vína, jako sušené pomerančová kůra, medovost až naftalínový nádech.
Objem 0,75 l
Cukr 40,7 g/l
Kyselina 7,9 g/l
Alkohol 12,5 obj.%
Přívlastek: Pozdní sběr
Celkový extrakt: 25,7 g/l

0,75 l

Cuvée Pereleh 2016, obec Mikulov, trať nejen Brněnská – suché

280,-

Víno má barvu starého zlata, jemně nasládlou vůni drobného ovoce s doznívajícími tóny jablečného štrůdlu.
V chuti dominují hruškové tóny s decentní trpkostí kdoule.
Objem 0,75 l
Cukr 1,1 g/l
Kyselina 6,6 g/l
Alkohol 12,5 obj.%
Přívlastek: Pozdní sběr
Celkový extrakt: 19,7 g/l

Červená vína – Vinařství Tanzberg
0,75 l

Pinot Noir 2011, obec Bavory, trať Anenský vrch – suché

290,-

Víno má rubínovou barvu s nazlátlým okrajem, jemně ovocnou vůni drobného zahradního ovoce s lehkou
kořenitostí. V chuti je plné, sametové s vyzrálou tříslovinou.
Objem 0,75 l
Cukr 0,1 g/l
Kyselina 5,8 g/l
Alkohol 13,5 obj.%
Přívlastek: Výběr z hroznů
Celkový extrakt: 28,7 g/l

0,75 l

Merlot 2012, obec Mikulov, trať Pod Pálavou – suché

290,-

Odrůdově charakteristické aroma černých třešní, které je obohaceno vůní švestek a vanilky s nádechem dubového
sudu. Komplexní víno se středně plným tělem a výraznou čokoládovou dochutí.
Objem 0,75 l
Cukr 0,1 g/l
Kyselina 5,2 g/l
Alkohol 13,0 obj.%
Přívlastek: Výběr z hroznů
Celkový extrakt: 26,5 g/l

0,75 l

Maharal 2015, obec Mikulov, Bavory, trať Turold, Pod Pálavou – suché

350,-

Nefiltrované víno typu Bordeaux s mahagonovou barvou. Vůně je bohatá s tóny sušených švestek přecházející
do vanilky, kávy a čokolády. V závěru se objevuje nové koření. V mohutné chuti dominuje višňová pecka s hořkou
čokoládou. Objevují se také tóny jalovce a kávy. Dochuť je lékořicová. Nutná dekantace!
Objem 0,75 l
Cukr 0,5 g/l
Kyselina 4,9 g/l
Alkohol 13,5 obj.%
Přívlastek: Pozdní sběr
Celkový extrakt: 27,3 g/l

Sekty
0,75 l
0,75 l
0,75 l

Chardonnay 2011 – vinařství Tanzberg Mikulov – BRUT
Bohemia Sekt Prestige – Starý Plzenec – BRUT
Bohemia Sekt – Starý Plzenec – DEMI SEC, BRUT

390,290,190,-

Perlivá vína
0,75 l

Donelli Lambrusco rosso– růžové

150,-

Rozlévaná vína
0,1 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l

Ryzlink vlašský 2017, obec Dolní Dunajovice – Volařík – bílé suché
Johanniter 2017, obec Perná – Volařík – bílé polosuché
Merlot 2012, obec Mikulov – Tanzberg – červené suché
Donelli Lambrusco rosso – růžové perlivé

35,40,40,30,-

