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NABÍDKA VÍN  –  víno PARTILIA  
 

Vína z řady DEN 
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 
Vína vyráběná pouze z těch nejkvalitnějších hroznů z renomovaných viničních tratí, kde klademe důraz na zachování charakteru konkrétní odrůdy a vinice. Jen tak můžeme  osáhnout 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 
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. 

 

Odrůda ročník řada vín viniční trať zbytkový cukr alkohol zb. cukr kyseliny Cena s DPH 

Ryzlink vlašský 2021 Den Dyjákovičky – U sklepů suché 12,5% 1,8 g/l 7,9 g/l 160,- 

Veltlínské zelené 2021 Den Dyjákovičky_Chvalovice suché 12,5% 0,4 g/l  7,8 g/l 160,- 

Müller Thurgau 2021 Den Havraníky - Staré vinice suché 12,0% 3,9 g/l 6,4 g/l 160,- 

Ryzlink rýnský 2021 Den Chvalovice – Dívčí hora  polosuché 12,0% 16,6 g/l 8,8 g/l 160,- 

Muškát moravský 2021 Den Vrbovec - Slunný vrch polosuché 12,0% 13,2 g/l 6,6 g/l 160,- 

Tramín červený 2021 Den Hnanice - U chlupa polosladké 12,0% 28,0 g/l 6,2 g/l 160,- 

Sauvignon 2021 Víkend Havraníky - Skalky suché 13,0% 3,0 g/l 8,1 g/l 200,- 

Hibernal 2021 Víkend Vrbovec - Šác polosladké 12,0% 25,5 g/l 7,9 g/l 200,- 

Chardonnay 2021 Víkend Vrbovec - Lampelberg suché 13,0% 0,7 g/l *** g/l 200,- 

Pinot Noir 2020 Víkend Stošíkovice – U tří dubů suché 13,0% 1,2 g/l 4,2 g/l 200,- 

Rulandské šedé 2021 Svátek Stošíkovice – U tří dubů suché 14,0% 0,2 g/l *** g/l 250,- 

Chardonnay 2021 Svátek Vrbovec - Lampelberg suché 13,5% 0,6 g/l *** g/l 300,- 

 

Všechna vína uvádíme jako „Moravské zemské víno“ 


