Vína ročníku 2014

RIESLING

RIESLING

2014

2014

výběr z cibéb, botrytický sběr

Noblesní Riesling s atributy velkého vína. Sytě zlatožlutá barva se
zlatavými odlesky a vysokou viskozitou. Intenzivní čistá vůně
s tóny včelí plástve a zralého bílého ovoce ( broskve, meruňky, kdoule,
grilovaný ananas). Chuť je harmonická, elegantně sladká
s decentní kyselinou, která víno příjemně nadnáší. Dlouhá čistá
dochuť s tóny rakytníkového sirupu a máslové hrušky. Vhodné pít
nyní s pošírovaným kuřecím masem, husími játry, rebarborovým
koláčem, nebo archivovat po mnoho let. Grand cru Riesling!
Roman Novotný
sommelier

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

TRAMÍN

v.o.c.

víno s přívlastkem pozdní sběr

2014

Intro:
Kdybych tohle uměl, tak se živím něčím jiným.
Je to pro mě zajímavé, tento ryzlink má naprosto typickou a jasnou
ryzlinkovou chuť, je ale bohudíky lehčí než ryzlinky z klasických
porýnských oblastí. Má dostatek kyseliny a je pro milovníky vína,
kteří chtějí vypít víc, než dvě – tři sklenice.
Karel Schwarzenberg

In the world we’ve installed at Sonberk, there is a dimension of ferylemt
(a quality of existence as different from Time and Space as Time and
Space are from each other) which carries something of the feeling of
a running creek on a spring morning, still cold from the snows. My first
sip, and its feeling on the tongue, had much of this pleasing character, but
before it was too much, and too light, the Tramin pulled itself back from
the brink by strong earthen notes, almost brutal in their beauty and
demanding of commitment, tastes that play out gently and perfectly on
the mouth and palate. Well done.
Eames Demetrios, Vitra & Kymaerica founder

37,0 ˚NM
139,6 g/l
11,8 g/l
12,5 obj. %
50 cl
5 682 ks

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

22,0 ˚NM
2,8 g/l
9,2 g/l
12,5 obj. %
75 cl
4 200 ks

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

23,0 ˚NM
2,5 g/l
6,5 g/l
13,5 obj. %
75 cl
1 182 ks

CHARDONNAY
& RULANDSKÉ ŠEDÉ

SÉMILLON/SAUVIGNON

víno s přívlastkem výběr z hroznů

pozdní sběr 2014

2014

Radosť piť a radosť variť s týmto vínom.
Chuťovo vyvážené ako paleta tých mojich najlepších jedál.
Čím dlhšie bude dozrievať vo fľaši, tým zrelšie bude chutiť.
Dubové & maslové a orieškové tóny v chuti vína sa dajú veľmi dobre
kombinovať s grilovaným teľacím ale aj údenou rybou.

S Oldou Drápalem se znám již hodně dlouho, vlastně nejdéle ze všech lidí
ze Sonberku, ale umí mne občas velmi překvapit. Naposledy tímto cuvée, které je
nepřehlédnutelně inspirováno bílým Bordeaux, a to nejenom skladbou odrůd
a zráním ve francouzském sudu. Již výrazná zlatá barva napovídá o síle vína.
Atraktivní vůně přináší do nosu angrešt, bělomasou broskev, směs rybízů a přezrálé
mango doplněné o vanilku. Obdobnou širokou paletu nabízí i chuť, která díky
příjemné kyselině nabízí několik zajímavých snoubení s pokrmy. Mně osobně
vytvořilo dokonalého společníka v létě se pstruhem na grilu, na podzim s pečeným
bažantem a v zimě s králíkem. Už se těším na jaro…

Marcel Ihnačák
Chef

Libor Nazarčuk,
moravský sommelier

Cukernatost při sběru
23,0–23,4 ˚NM
Obsah zbytkového cukru
1,4 g/l
Obsah kyselin
7,1 g/l
Obsah alkoholu
13,5 obj. %
Obsah lahve
75 cl
Počet vyrobených lahví
7 553 ks

Cukernatost při sběru
22,0–23,2 ˚NM
Obsah zbytkového cukru
1,6 g/l
Obsah kyselin
6,4 g/l
Obsah alkoholu
13,0 obj. %
Obsah lahve
75 cl
Počet vyrobených lahví
1 415 ks

Finalista a vítěz soutěže Vinařství roku 2013
Finalista a vítěz soutěže
Prague Wine Trophy
Vicechampion DWWA
Držitel Regional Trophy World Wine
Awards Decanter
Finalista Design roku

&
Champion Sauvignonforum
Champion Prague Wine Trophy
World Wine Awards Decanter
Wine Challenge London
Mondial Brusel Concours
Vinalies Paris
International Wine and Spirit Competition
London
Concourse Cidade do Porto
Mundus Vini Germany
Terravino Israel
WDA San Francisco
Gewurtztraminer du Monde
Riesling du Monde

www.sonberk.cz

Vína ročníku 2015

RIESLING

TRAMÍN

PÁLAVA

2015

2015

v.o.c.

víno s přívlastkem výběr z hroznů

Léto 2015 bylo skvělé!
Plné slunce, vůní květin z naší zahrady
a mnoha večerů s přáteli.
Riesling Sonberk 2015 je moje „léto v lahvi“.
Enjoy!

Tramín pijem s mojimi priateľmi
a Tramín
utužuje moje priateľstvá!

Rudy Linka
hudebník

Peter Lipa
hudebník

2015

Cukernatost při sběru
22,4–23,4 ˚NM
Obsah zbytkového cukru
3,9 g/l
Obsah kyselin
8,1 g/l
Obsah alkoholu
13,5 obj. %
Obsah lahve
75 cl
Počet vyrobených lahví
4 200 ks

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

e wine starts on a sweetish note but then opens up and as the florals
come through its character and body emerge. erefore it is not a wine
just for simple food but also for more complex foods and flavours.
I suggest that it be very well chilled like a good riesling and then allow
it to warm in the glass to take on a change of temperatures and
florals. Had a glass of your 2015 again with some mussels to see how
well it worked and… it is a perfect match for spicier food too.
Cyrus Rustom Todiwala OBE DL
The best BBC chef 2014

23,0 ˚NM
4,0 g/l
6,0 g/l
14,0 obj. %
75 cl
7 835 ks

Finalista a vítěz soutěže Vinařství roku 2013
Finalista a vítěz soutěže
Prague Wine Trophy
Vicechampion DWWA
Držitel Regional Trophy World Wine
Awards Decanter
Finalista Design roku

&
Champion Sauvignonforum
Champion Prague Wine Trophy
World Wine Awards Decanter
Wine Challenge London
Mondial Brusel Concours
Vinalies Paris
International Wine and Spirit Competition
London
Concourse Cidade do Porto
Mundus Vini Germany
Terravino Israel
WDA San Francisco
Gewurtztraminer du Monde
Riesling du Monde

www.sonberk.cz

v.o.c.

Cukernatost při sběru
23,5–25,0 ˚NM
Obsah zbytkového cukru
6,6 g/l
Obsah kyselin
5,6 g/l
Obsah alkoholu
14,0 obj. %
Obsah lahve
75 cl
Počet vyrobených lahví
7 860 ks

