
Tramín, víno pro nevšední každodennost!
Lahodně oblá chuť žlutého melounu, přecházející v pichlavou 

trpkost, zakončenou sladkým příslibem.

Jan Špilar
Střihoruký Edward

tramín
víno s přívlastkem pozdní sběr

2011

Cukernatost při sběru 22,8 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 3,5 g/l
Obsah kyselin 5,6 g/l
Obsah alkoholu 13,5 obj. %
Obsah lahve 75 cl
Počet vyrobených lahví 8 292 ks

Un nez intense, très élégant de fleurs blanches avec des notes de 
vétiver et d’agrumes, donnant une impression de fraîcheur, qui 

s’intègre harmonieusement dans la bouche avec l’acidité et la 
sucrosite. Un très beau vin, raffine, d’une grande personnalité.
 Intenzivní, a velmi elegantní vůně bílých květů s tóny vetiveru 

a citrusů vyvolávající pocit svěžesti, která se v ústech harmonicky 
snoubí s kyselinkou a zbytkovým cukrem. Velmi pěkné víno, 

rafinované, s velkou osobností
Xavier Planty 

spolumajitel Chateau Guiraud, 
1er Grand Cru Classé de Sauternes en 1855

pálava
víno s přívlastkem výběr z hroznů

2011

Cukernatost při sběru 25,8 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 58,2 g/l
Obsah kyselin 5,6 g/l
Obsah alkoholu 12,0 obj. %
Obsah lahve 50 cl
Počet vyrobených lahví 2 423 ks

Okolí Pálavy jsem si oblíbil již v době, kdy jsem se zde pravidelně 
zastavoval při cestách na zkušenou do Vídně. Krásná místa plodí 

krásná vína a tento Ryzlink Rýnský, který má vše co má skvělý 
Ryzlink mít, patří mezi ně. Víno s vůní po sušených meruňkách, 

ideální pro kombinaci s poctivou kuchyní jakou vaříme my 
v Alcronu. Jak rád bych jezdil na Sonberk častěji a oddával se 

lahodné chuti přímo na místě činu.

Roman Paulus
šéfkuchař hotelu Radisson Blu Alcron 

Držitel Michelinské hvězdy 2012

Cukernatost při sběru 21,8–23,4 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 4,7 g/l
Obsah kyselin 7,1 g/l
Obsah alkoholu 13,0 obj. %
Obsah lahve 75 cl
Počet vyrobených lahví 37 509 ks

ryzlink rýnský
víno s přívlastkem pozdní sběr

2011
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Půvabné prostředí Sonberku se svými prosluněnými stráněmi 
a jedinečnou skladbou půdy zasvěcuje nás svým „bílým“ do 

charakteru jižní Moravy. Poddejte se jejím svodům a opojte se 
jeho tajemstvím! Ti, kteří jeho výzvu přijali, stali se vnímavějšími 
pro radosti života a povznesenějšími nad každodenní malicherné 

starosti.Věřte krajině kolem Pálavy, polidšťuje!

Václav Cígler, sklářský výtvarník a sochař

sauvignon
víno s přívlastkem pozdní sběr

2011

Cukernatost při sběru 23,6 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 0,7 g/l
Obsah kyselin 6,3 g/l
Obsah alkoholu 13,5 obj. %
Obsah lahve 75 cl
Počet vyrobených lahví 25 553 ks

Víno oplývá barvou 18ti karátového zlata s mladými zelenkavými 
odlesky. Jeho decentní vůně v sobě snoubí tóny zeleného čaje 

a meruňkového kompotu, chuť je svěží, vyvážená, bohatá, s ovocitým 
atakem a suchou dlouhou dochutí, podpořenou odrůdovou 

kořenitostí a slanou mineralitou. Skvěle doplní terinu z husích jater 
s meruňkovým pyré a solí Maldon. 

Otakar Žoudlík 
sommelier restaurantu Svatá Klára

pálava
víno s přívlastkem pozdní sběr

suché
2011

Cukernatost při sběru 22,5–24,6 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 8,2 g/l
Obsah kyselin 6,4 g/l
Obsah alkoholu 13,5 obj. %
Obsah lahve 75 cl
Počet vyrobených lahví 29 340 ks

Když vybírám předměty do výstavy, nebo si je kupuji, je mým 
hlavním kritériem to, že bych je buď chtěla vlastnit sama, nebo je 

chtěla darovat mé nejmilovanější osobě. Předmět zkrátka musí mít 
dobrý příběh. Jako dobré víno. Příběh tohohle vína je o slunci na 
Pálavě, výstupu na svatý kopeček, odrazu vinice ve vodě a lásce.  

Je to dobrý příběh. Vzniklo víno s hodnotou daru.

Jana Zielinski ředitelka festivalu 
Designblok a spolumajitelka galerie Křehký

Chardonnay
& rulandské šedé

víno s přívlastkem pozdní sběr
2011

Cukernatost při sběru 21,8–23 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 1,1 g/l
Obsah kyselin 6,1 g/l
Obsah alkoholu 13,0 obj. %
Obsah lahve 75 cl
Počet vyrobených lahví 7 724 ks
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