Blatnice pod Svatým Antonínkem
telefon 737 382 977, 608 861 146, e-mail s.vyskocil@seznam.cz,
www.vinovyskocil.cz

Ceník platný od 17. 5. 2022
víno bílé PET
Cuvée bílých odrůd, ročník 2020, cena za 1 l ……………………………..……….50,- Kč
zemské suché v PET láhvích á 2 l.
Alkohol 12%, kyseliny 5,4 g/l , zbytkový cukr 3,1 g/l

vína bílá láhvová
Veltlínské červené rané, mzv, (extra)suché, ročník 2020 ............................ 80,- Kč
Vůně jahodového pudinku a sušených hrušek, v chuti sušené vinohradnické broskve
"šafránky". Zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 6,2 g/l, alkohol 12,5 %.

Veltlínské zelené mzv, (extra)suché, ročník 2020 ........................................ 80,- Kč
Bylinná vůně doplněná tóny kandované citrusové kůry, v chuti pečená žlutá paprika,
máslová jíška a pepř. Jemné, hladké víno
Zbytkový cukr 0,4 g/l, kyseliny 4,7 g/l, alkohol 12 %.

Cuvée Ámos kabinetní, suchý, ročník 2020 ................................................. 80,- Kč
Vůně hrušek, meruňky a medu, v chuti vařené hrušky a špendlíku. Z hroznů ze starých vinic
Zbytkový cukr 3,2 g/l, kyseliny 5,3 g/l, alkohol 12 %.

Muller Thurgau, mzv, suché , ročník 2020…………………………………..….80,- Kč
Sladší vůně vanilkového pudinku, vaječného likéru a citronové kůry v karamelu.
Chuť vyvážená. Zbytkový cukr 5,8 g/l, kyseliny 5 g/l, alkohol 12 %.

Muškát moravský, mzv, polosuchý , ročník 2020……………………………. 80,- Kč
Vůně muškátového hroznu s tóny bazalky a citronové kůry. Chuť pomerančového a
mandarinkového džemu s citronovou kůrou.
Zbytkový cukr 6,1 g/l, kyseliny 4,9 g/l, alkohol 12 %.

Sauvignon, kabinetní , suchý, ročník 2020 ….…….…………………………..95,- Kč
Intenzivní vůně bezového sirupu s vanilkou a zralého angreštu,
který přechází i do chuti vína a je doplněna zeleným jablkem.
Alkohol 12%, kyseliny 6,1 g/l, zbytkový cukr 1,2 g/l

Tramín, kabinetní, suchý, ročník 2020 ……………………………………….. 100,- Kč
Kořeněná vůně i chuť s tóny malinového pudinku. Vyvážené víno vhodné i na delší pití.
Zbytkový cukr 5,7 g/l, kyseliny 5,5 g/l, alkohol 12%.

Tramín, kabinetní, suchý, ročník 2020 ........................................................ 100,- Kč
Naše vína nemají mnoho SO2 , ale toto víno jsme na zkoušku zasířili
minimálně a proto působí hladčeji a nazráleji. Jinak je jeho charakter totožný.
Kořeněná vůně i chuť s tóny malinového pudinku. Vyvážené víno vhodné i na delší pití.
Zbytkový cukr 5,7 g/l, kyseliny 5,5 g/l, alkohol 12%.

Rulandské bílé, pozdní sběr, suché, ročník 2020 ...................................... 110,- Kč
Výrazná vůně kandované pomerančové kůry s karamelem. V chuti tóny vyzrálého pomeranče
a chlebové střídky. Víno z panenské sklizně.
Zbytkový cukr 2,5 g/l, kyseliny 6 g/l, alkohol 12,5%.

Chardonnay quercus mzv, suché, ročník 2020 .......................................... 110,- Kč
Víno s tóny vanilkového lusku a kandovaného ovoce s máslovosmetanovou dochutí.
Z hroznů o cukernatosti 21,5 NM. Zbytkový cukr 4,3 g/l, kyseliny 5,7 g/l, alkohol 13%.

Ryzlink rýnský, pozdní sběr , suchý, ročník 2020...................................... 110,- Kč
Vůně sušených meruněk a medu s jemnými tóny oleje z hroznových semínek
v chuti hroznové želé. Kvašeno kvasinkami z vlastní vinice.
Zbytkový cukr 6 g/l, kyseliny 6,5 g/l, alkohol 12 %.

Florianka, pozdní sběr, suchá, ročník 2020 ............................................... 110,- Kč
Ve vůni i chuti kandovaná pomerančová a citrusová kůra,
hrušky v karamelu s jemnou minerální dochutí
Alkohol 14%, kyseliny 6,6 g/l, cukr 3,6 g/l.

Pinot blanc pozdní sběr, polosuché, ročník 2021 ...................................... 120,- Kč
Zprvu vůně meduňky, pak tóny zralé hrušky, chuť hruškové marmelády a pomerančové kůry.
Zbytkový cukr 8,4 g/l, kyseliny 6,6 g/l, alkohol 14%.

Rulndské šedé pozdní sběr, polosuché, ročník 2021 ................................ 120,- Kč
Vůně i chuť broskvovoananasového kompotu s amaretovou dochutí.
Zbytkový cukr 8,2 g/l, kyseliny 7,7 g/l, alkohol 14,5%.

Chardonnay pozdní sběr, polosuché, ročník 2021 .................................... 120,- Kč
Vůně sušeného jižního ovoce a vánočního cukroví, chuť italské mostardy z kumquatu
Zbytkový cukr 17,8 g/l, kyseliny 7,9 g/l, alkohol 13,5%.

Ryzlink rýnský pozdní sběr, polosladký, ročník 2021 ............................... 120,- Kč
Medovolipová vůně, vyvážená chuť květového lipového medu.
Kvašeno kvasinkami z vlastní vinice
Zbytkový cukr 17,4 g/l, kyseliny 7,7 g/l, alkohol 13%.

Sauvignon, pozdní sběr , polosuchý, ročník 2021 ….…….………………...120,- Kč
Velmi intenzivní vůně angreštu, medu a žlutých melounů.
V chuti dominuje kompotovaný angrešt a sladké sušené meruňky.
Alkohol 12,5%, kyseliny 7,4 g/l, zbytkový cukr 11,9 g/l

Tramín, pozdní sběr, polosuchý, ročník 2021 ............................................ 120,- Kč
Excelentní tramínová vůně s velmi výraznými tóny růží, medu, vaječného likéru
a jarní rozkvetlé louky. Sladkost vůně přechází i do elegantní nasládlé medové chuti.
Zbytkový cukr 16,2 g/l, kyseliny 6,8 g/l, alkohol 14%.

Tramín, výběr z hroznů, polosladký, ročník 2021 ...................................... 150,- Kč
Typický tramín s elegantní vůní i chutí růží, kosatců a karamelu.
Zbytkový cukr 40 g/l, kyseliny 6,7 g/l, alkohol 14%.

Rulandské šedé výběr z hroznů, polosladké, ročník 2019 ........................ 135,- Kč
Vůně žlutéto rybízu, hrušky "hniličky" a medu, v chuti hrušky medule.
Zbytkový cukr 20,2 g/l, kyseliny 6 g/l, alkohol 12,5%.

Florianka, botritický výběr z cibéb, sladká, 0,5 l ročník 2019 .................. 220,- Kč
Víno barvy zlaté s vůní medu, anýzu, hřebíčku, muškátového květu a citronové kůry.
Chuť plná.
Alkohol 13,5%, kyseliny 7,9 g/l, cukr 67 g/l.

Víno růžové PET
Zweigeltrebe rosé 2021
moravské zemské víno polosuché, cena za 1 l ………………………………………. 50,- Kč
v PET láhvích ( 2 l) Alkohol 12 % obj.

vína růžová láhvová
Zweigeltrebe rosé, mzv, polosuché, ročník 2021 ……………………………..90,- Kč
Barva čajové růže, vůně i v chut třešní a lesních jahod.
Zbytkový cukr 7,1 g/l, kyseliny 6,8 g/l, alkohol 12,5 %.

Rulandské modré rosé, pozdní sběr, suché, ročník 2020…………………..100,- Kč
Víno barvy meruňkové, vůně churmi kaki a mandlí,
v chuti tóny meruňkové marmelády se šlehačkou.
Zbytkový cukr 3,9 g/l, kyseliny 6,8 g/l, alkohol 13%

víno červené PET
Červené cuvée 2019
moravské zemské víno suché , cena za 1 l ………………………………………..…. 50,- Kč
v PET láhvích ( 2 l) Alkohol 12,5 % obj.

víno červené lahvové
Modrý Portugal , mzv, suché, ročník 2020 …..….…………………………….. 90,- Kč
Víno barvy karmínové, vůně kompotovaných třešní.
Chuť třešní a višní s hořkou čokoládou.
Zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 5 g/l, alkohol 12,5%.

Zweigeltrebe , pozdní sběr, suché, ročník 2020 ……………………………… 90,- Kč
Vůně višňové marmelády s peckou, která přechází i do chuti
a je doplněna jemnými tóny hořké čokolády.
Zbytkový cukr 0,2 g/l, kyseliny 4,7 g/l, alkohol 12 %.

Cabernet Moravia , mzv, suché, ročník 2020 …..….………………………… 90,- Kč
Víno barvy rubínové. Vůně vlažného makového závinu.
V chuti dominují červený rybíz a mandle.
Zbytkový cukr 0,2 g/l, kyseliny 4,7 g/l, alkohol 12%.

Frankovka , mzv, suché, ročník 2020 …………..……………………………… 90,- Kč
Vůně višní a třešní s decentní kořovinkou a kořením.
Chut lehké višňové marmelády a malin , kterou doplňují sladké taniny.
Zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 5 g/l, alkohol 12,5 %.

Dunaj , mzv, suché, ročník 2020 …..….………………………………………..110,- Kč
Víno barvy povidlové. Vůně povidel, vanilky, hřebíčku a skořice,
projevující se i chuti vína a na jejím konci tóny černého rybízu.
Zbytkový cukr 3,7 g/l, kyseliny 6,4 g/l, alkohol 12,5%.

Dárkové balení
papírová kazeta na jednu láhev vína………………………………………………….. 20,- Kč
papírová kazeta na dvě láhve vína ........................................................................ 22,- Kč
papírová kazeta na tři láhve vína............................................................................ 24,- Kč
dřevěná kazeta na jednu láhev vína ....................................................................... 60,- Kč

Dodací podmínky a kontakt.
Jsme plátci DPH, ceny výše uvedené jsou včetně DPH ve výši 21% bez dopravy,
ve vinném sklepě při odběru od 3 000,- Kč.
Při menším odběru jsou ceny o 37 % vyšší.
Prodej v pracovní dny 8 - 18 hod, v sobotu 8 - 12 hod,
v jiném termínu po telefonické domluvě (mimo neděle).
Při minimálním odběru za 3 000,- Kč vozíme víno na Vámi udanou adresu.
Při menším odběru je možnost si převzít objednané víno přímo u nás nebo na naší
pravidelné trase a vhodném místě.
Při převzetí zboží od nás obdržíte doklad o platbě.
Transport zboží probíhá v kartonech po 6 – 12 kusech.
Nejmenší množství které Vám přivezeme je 6 lahví
Objednávky přijímáme nejpozději v 11 hodin dopoledne den před termínem doručení.
Po tomto datu již nejsme schopni Vámi zaslanou objednávku na následující den zařadit.
Dopravné Praha a Čechy činí 6,-Kč za láhev
do Brna 4,- Kč za láhev
na Ostravsko 4,- Kč za láhev
Valašsko - Olomoucko 4,-Kč za láhev.
Dopravné od částky 20.000,-Kč zdarma.
Vína jsou dodávána v nevratných láhvích bordó. Růžová a bílá vína jsou uzavřena
šroubovým uzávěrem , ten umožňuje lépe zachovat primární aromatiku ve víně.
Na červená vína používáme korky DIAM, zaručující víno bez pachutí po korku.
Vína nejsou chemicky nijak konzervována.
.
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