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Piju rád. Zvláště pak dobré víno, s dobrými lidmi a v příjemném
prostředí. Tohle víno je noblesní, láskyplné, s dominancí sametově
náruživých tónů papayi a manga. Dává vzniknout dokonalé iluzi
slunce zapadajícího nad Karibikem, ať už jste na Šumavě nebo
v Tatrách. Tato Pálava bude ozdobou každé romantické večeře
s milovanou osobou. Prostě to, čemu my u nás v Praze říkáme
„vyšší dívčí“.

Je to harmonické,dravě elegantní víno
barvy lipového květu. Aroma mi připomíná vůni zralého angreštu
a žlutého melounu. Tomu odpovídá i chuťový dojem, který je pak
na kořeni jazyka umocněn svěžím šlehnutím, s jemným nádechem
kopřivy. Ideální víno k bílé rybě
při romantické večeři ve dvou.

David Koller
hudebník

Ondřej Hejma
hudebník

Prof. Jan Pirk
kardiochirurg

Cukernatost při sběru
Obsah zbytkového cukru
Obsah kyselin
Obsah alkoholu
Obsah lahve
Počet vyrobených lahví

25,4 ˚NM
6,8 g/l
6,2 g/l
14,0 obj. %
75 cl
13 110 ks

Cukernatost při sběru
Obsah zbytkového cukru
Obsah kyselin
Obsah alkoholu
Obsah lahve
Počet vyrobených lahví

víno s přívlastkem pozdní sběr

2012

Zlatavé barvy, vůně po šťavnatých meruňkách,
v chuti plno koření a žlutého ovoce.
Víno velmi pitné, se svěžím minerálním koncem…

Cukernatost při sběru
21,6–22,8 ˚NM
Obsah zbytkového cukru
7,2 g/l
Obsah kyselin
7,0 g/l
Obsah alkoholu
13,5 obj. %
Obsah lahve
75 cl
Počet vyrobených lahví
31 901 ks

Chardonnay &
rulandské šedé

Měl bych asi mluvit o barvě, neboť mne považují za umělce…
Měl bych mluvit o chuti, neboť jsem ji dosud neztratil…
Měl bych mluvit o vůni, neboť ta oddaluje smrt…
Měl bych mluvit o slunci, neboť je i v oku srnce…
Měl bych mluvit o zemi – hlíně, neboť dech mi ji zvýraznil…
Měl bych mluvit o zralých tónech, neboť i ty mají srst…
Měl bych mluvit o všem ovšem, neboť to je mantrou na patře…
Měl bych mluvit o kouzlech odrůd, neboť se i kopec
v úpatí prozlatil…
Měl bych mluvit v tichu o kráse, neboť to je vesmírná hrst…
Mlčím, neboť piji Chardonnay & Rulandské šedé 2012, to stačí…
Jíří David, výtvarník

23,8 ˚NM
4,8 g/l
6,5 g/l
14,0 obj. %
75 cl
7 547 ks

Cukernatost při sběru
23,0–24,4 ˚NM
Obsah zbytkového cukru
0,9 g/l
Obsah kyselin
5,8 g/l
Obsah alkoholu
14,5 obj. %
Obsah lahve
75 cl
Počet vyrobených lahví
3 425 ks

merlot
víno s přívlastkem výběr z hroznů

2011

Před téměř 45 lety jsem při natáčení filmu byl poprvé pozván do
vinného sklípku. Mladý a nezkušený jsem se zeptal
starého zkušeného vinaře, které víno je nejlepší.
A on mi odpověděl s úsměvem:
„Chlapče, nejlepší víno je to, které ti nejvíc chutná“.
A při vzpomínce na tento starý rozhovor tvrdím, že vína ze Sonberku
mě opravdu moc chutnají.
Jaromír Hanzlík
herec

Cukernatost při sběru
Obsah zbytkového cukru
Obsah kyselin
Obsah alkoholu
Obsah lahve
Počet vyrobených lahví

24,8 ˚NM
1,6 g/l
5,9 g/l
14,5 obj. %
75 cl
3 598 ks
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Prague Wine Trophy 2007–2009
Design roku
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Finalista soutěže Vinařství roku 2009, 2012
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Design roku 2004
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Decanter 2010
World Wine Awards Decanter
Vinalies Paris
IWC San Francisco
IWC Quebec
Vinitaly
Wine Challenge London
Mondial Brusel
International Wine and Spirit
Competition London
Concourse Cidade do Porto
Mundus Vini Germany
Concourse Cidade do Porto
Terravino Israel
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