
Tohle víno je ztělesněním babího léta. 
Hřejivé, plné vůní a pohody, hraje zlatavými odlesky podzimního 

slunce. Není to víno rozjuchané, rozverné. Je klidné, na patře 
pohladí, obklopí vůní hroznů a medu. Lahůdka. 

Za velkým zážitkem nemusíte cestovat přes půl světa.

Miroslav Zikmund
cestovatel

pálava
víno s přívlastkem výběr z hroznů 

sladké
2013

Cukernatost při sběru 26,0 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 55,0 g/l
Obsah kyselin 7,6 g/l
Obsah alkoholu 11,5 obj. %
Obsah lahve 50 cl
Počet vyrobených lahví 6 500 ks

Mám ráda krajinu okolo Pálavy a vína, která tady vznikají.
Ryzlink rýnský ze Sonberku je víno, které mne potěší stejně 

jako dobrá hudba. Když ji posloucháte poprvé a zaujme Vás, 
tak ji chcete poslouchat znovu a znovu. A přesně takový je 

Ryzlink rýnský 2013. Poté, co se ho napijete, máte chuť se k němu 
pořád vracet. Můj tajný tip je, že za 2 až 3 roky to bude pravý klenot.

Magdalena Kožená
operní pěvkyně

riesling
v.o.c.
2013

Cukernatost při sběru 21,5–23,5 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 6,0 g/l
Obsah kyselin 8,2 g/l
Obsah alkoholu 12,5 obj. %
Obsah lahve 75 cl
Počet vyrobených lahví 10 500 ks
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Skvělý polosuchý Rýnský ryzlink stojí za to doslova kousat. 
Intenzivní víno je plné a tryská chutí, zpočátku hladkou 

a provoněnou, aby přešlo do příjemné nahořklosti s doznívající 
kyselinkou. K bílému masu nasládlé chuti si těžko představit 

lepší pohár. Navíc je to víno, které pomáhá.
Nevšední zážitky Vám přeje a děkuje

Šimon Pánek
Člověk v tísni

riesling
víno s přívlastkem pozdní sběr 

botrytický sběr,  suché
2013

Cukernatost při sběru 23,5–26,5 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 17,0 g/l
Obsah kyselin 8,5 g/l
Obsah alkoholu 12,5 obj. %
Obsah lahve 75 cl
Počet vyrobených lahví 7 800 ks

Sedět ve slunci na Sonberku, vnímat všemi smysly vinice a skvělá 
vína vinařství je vzrušující zážitek. V tom království bílých vín jako 
šperk září Merlot 2012. Radím návštěvníkům zakoupit toto hebké, 

plné víno jako vzácné náušnice. Mnoho let může zrát, stále může 
krášlit gurmánské příležitosti a hýčkat chuťové buňky. 

Jsem garant!

Hana Maciuchová
herečka

merlot
víno s přívlastkem výběr z hroznů 

suché
2012

Cukernatost při sběru 25,0 ˚NM
Obsah zbytkového cukru 1,5 g/l
Obsah kyselin 5,4 g/l
Obsah alkoholu 15,5 obj. %
Obsah lahve 75 cl
Počet vyrobených lahví 2 700 ks
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