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 NABÍDKA VÍN  
Víno PARTILIA – malé přátelské vinařství Jiřího Kuchaře a Antonína Novotného, sídlící ve sklepní uličce ve Chvalovicích. 
Název vinařství odkazuje ke vznešené císařské lípě, která roste před naším sklepem, a to tak, že je latinskou kombinací slov 
„u lípy“ 

 
 

VÍNA Z ŘADY –  DEN  

Odrůda ročník vinice zbytkový cukr alkohol cena 

* Veltlínské zelené 2019 Dyjákovičky_Chvalovice suché 13,0% 150,- 

* Ryzlink vlašský 2019 Dyjákovičky – Šác suché 13,0% 150,- 

Ryzlink rýnský    2018 Dyjákovičky – U sklepů suché 12,0% 150,-- 

* Muškát moravský 2019 Dyjákovičky – Šác polosuché 12,5% 150,- 

V této řadě naleznete svěží a příjemně lehká vína s výrazným aroma a nižším obsahem alkoholu, uzavřená moderním 

šroubovým uzávěrem a vhodná pro jakoukoliv příležitost v kterýkoliv den 

 

VÍNA Z ŘADY –  VÍKEND  

Odrůda ročník vinice zbytkový cukr alkohol cena 

Sauvignon  2018 Vrbovec – U sv. Urbana suché 12,5% 160,- 

* Tramín červený 2019 Vrbovec - Šác polosladké 13,5% 160,- 

Chardonnay sur-li 2018 Vrbovec – U sv. Urbana suché 13,0% 180,- 

Chardonnay bar. 2017 Vrbovec – U sv. Urbana suché 13,5% 200,- 

Veltlínské zelené 2018 Vrbovec – Slunný vrch suché 13,5% 200,- 

Veltlínské zelené II. 2018 Vrbovec – Slunný vrch suché 14,0% 200,- 

Vína vyráběná pouze z těch nejkvalitnějších hroznů z renomovaných viničních tratí, kde klademe důraz na zachování 

charakteru konkrétní odrůdy a vinice. Jen tak můžeme dosáhnout plných vín s výrazným projevem a dlouhou dochutí. Pokud 

máte chuť se nechat vínem unášet a vychutnat si ho ve chvíli, kdy vás netlačí čas, zvolte víkend 

 

VÍNA Z ŘADY –  SVÁTEK  

Odrůda ročník vinice zbytkový cukr alkohol cena 

Rulandské šedé 2018 Stošíkovice – U tří dubů suché 14,5% 250,- 

* Pinot Noir 2018 Stošíkovice – U tří dubů suché 14% 250,- 

* Chardonnay 2018 Vrbovec – U sv. Urbana suché 13% 250,- 

Jedinečná a nezaměnitelná vína, u nichž šetrně pracujeme s kvalitními barikovými sudy, které nepřekrývají charakter vína, ale 

naopak ho rozvíjejí do výrazných aromatických a chuťových zážitků. Ochutnání těchto vín se tak pro vás stává menším nebo i 

větším svátkem 

 

* Takto označená vína jsou nově v nabídce  

všechna vína uvádíme jako - Moravské zemské víno 

zbytkový cukr u suchých vín je maximálně do 9g/l, u polosuchých do 18g/l a u polosladkých do 45g/l 


