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Velkoobchodní ceník platný od 2.5.2023 

 
víno bílé PET 

Cuvée bílých odrůd, ročník 2021, 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, suché, ročník 2021 ……....... AKCE ..………65,- Kč 

Vůně fialových květů a arašídů v karamelu, v chuti pražené mandle  
a kondenzované karamelové mléko. 
Zbytkový cukr 4,2 g/l, kyseliny 6,1 g/l, alkohol 12,5 %. 

Ryzlink vlašský, mzv, suché, ročník 2022 .................................................... 90,- Kč 

Vůně lipového medu a kvetoucí slunečnice. V chuti žlutý meloun s medovímy podtóny.  
Zbytkový cukr 2,3 g/l, kyseliny 6,9 g/l, alkohol 12,5 %. 

Cuvée Ámos mzv, suchý, ročník 2021 .......................................................... 80,- Kč 

Víno ze staré vinice, vysázené v roce 1970 s květnatou tramínovou vůní a plným ovocitým 
tělem s minerálním závěrem. Zbytkový cukr 4,6 g/l, kyseliny 6,2 g/l, alkohol 13,5 %. 

Sylvánské červené, mzv, suché, ročník 2022 ............................................... 90,- Kč 

Polozapomenutá odrůda dříve pěstovaná v naší oblasti. Vůně vinohradnické broskve  
(šafránky), žluté papriky a růže. Kvašeno kvasinkami z vlastní vinice. 
Zbytkový cukr 5,7 g/l, kyseliny 5,4 g/l, alkohol 12 %.   

Muller Thurgau, mzv, suché , ročník 2021…………………………………..….80,- Kč 

Vůně sušené broskve a Měsíčku lékařského, chuť vanilkového pudinku.  
Zbytkový cukr 7,5 g/l, kyseliny 6,3 g/l, alkohol 13 %.   

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 %. 

 
Chardonnay quercus mzv, suché, ročník 2020 …...AKCE ………………… 90,- 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%. 

Veltlínské zelené pozdní sběr ,suché, ročník 2021 .................................... 110,- Kč 

K 2.5. skladem posledních cca 30 lahví  
Vůně vyzrálých citronů žlutého ovoce a bílého pepře. V chuti máslová jíška s citronovou kůrou 
Zbytkový cukr 5,7 g/l, kyseliny 6,1 g/l, alkohol 14 %. 
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Florianka, pozdní sběr, suchá, ročník 2021  ............................................... 120,- Kč 

   Vůně žlutých růží a pomerančové kůry, chut pomerančovogrepového džemu  
   s minerálním závěrem. 
   Alkohol 14%, kyseliny 7,5 g/l, cukr 5,6 g/l. 

Chardonnay pozdní sběr, suché, ročník 2021 ............................................ 120,- Kč 
     Intenzivní vůně pečených jablek s vlašskými ořechy v chuti vyvážené elegantní víno  
     s tóny kompotovaného letního ovoce. 
     Zbytkový cukr 8,2 g/l, kyseliny 7,7 g/l, alkohol 12%. 

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%. 

 
Rulandské 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%. 

Cuvée 2021 
Ryzlink rýnský + Sauvignon , mzv, polosuché, ročník 2021 ..................... 120,- Kč 
     Elegantní vůně žlutého melounu, tělo vína je postaveno na ryzlinku rýnském  
      z něhož vystupuje aroma sauvignonu s chutí žlutého melounu. 
     Zbytkový cukr 11,8 g/l, kyseliny 7 g/l, alkohol 13%. 
 

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 
 
Florianka, výběr z hroznů, sladká ročník 2021  .......................................... 140,- Kč 

   Vůně meruňkového a lipového květu s medem.  
   Chuť meruňkovopomerančového džemu , churmikaki a medu 
   Alkohol 10,5%, kyseliny 6,8 g/l, cukr 69 g/l. 

Souvignier Gris výběr z bobulí, polosladký, ročník 2021 .......................... 180,- Kč 
    Intenzivní sladká vůně tropického ovoce a máty.  
    V chuti lesní jahody s medem se závanem meduňky. 
    Zbytkový cukr 33 g/l, kyseliny 6,8 g/l, alkohol 14,5%. 

 
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 

Cuvée Zweigeltrebe a Frankovky MZV polosuché, ročník 2022 ....................... 50,- Kč/lt 
V PET láhvích po 23 litrech, cena za 1 lt. 
 
víno růžové lahvové 
 
Zweigeltrebe, MZV polosuché, rosé,  ročník 2022 ....................................... 90,- Kč 
   Vůně a chuť malin, lesních jahod a kompotovaných švestek 
   Zbytkový cukr 8,6 g/l, kyseliny 6,8 g/l, alkohol 12 %. 
 
 
víno červené PET 

 
Červené cuvée  2021 

moravské zemské víno suché , cena za 1 l ………………………………………..…. 50,- Kč 
     v PET láhvích ( 2 l)  Alkohol 12,5 % obj. 
 
 
víno červené lahvové 
 
 
Frankovka , mzv, suché, ročník 2020 …………..……………………………… 90,- Kč 
   Vůně višní a třešní s decentní kouřovinkou a kořením.  
   Chuť lehké višňové marmelády a malin, kterou doplňují sladké taniny. 
   Zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 5 g/l, alkohol 12,5 %. 
 

Modrý Portugal , mzv, suché, ročník 2021 …………..………………………. 100,- Kč 
   Víno barvy višňové, vůně třešní, rybízu a ostružin.  
   Chuť marmelády z těchto plodů s dotekem hořké čokolády. 
   Zbytkový cukr 1,5 g/l, kyseliny 4,9 g/l, alkohol 13,5 %. 
 
Cabernet  Moravia , mzv, suché, ročník 2021……………………………….. 100,- Kč  
    K 2.5. skladem posledních cca 200 lahví 
    Víno barvy tmavé třešně, vůně a chuť vanilky a višňového likéru.  
    Zrálo ve starších barikových sudech. 
    Zbytkový cukr 0,1 g/l, kyseliny 5,4 g/l, alkohol 13%. 
 
Zweigeltrebe , pozdní sběr, suché, ročník 2021 …………..…………………120,- Kč 
   Víno syté višňové barvy, vůně višňové a brusinkové marmelády  
   s lehkým dotekem hořké čokolády. 
   Zbytkový cukr 0,2 g/l, kyseliny 4,5 g/l, alkohol 13,5 %. 
 
Rulandské modré výber z hroznů, suché, ročník 2021……………………..150,- Kč  
    Vůně i chuť mandlí a likéru ze sladkovišní. Víno pro náročné. 
    Zbytkový cukr 0,3 g/l, kyseliny 5,5 g/l, alkohol 13,5%. 

 
Dunaj výber z hroznů, suché, ročník 2021………………..…………………..160,- Kč  
    Ve vůni i chuti intenzivní tóny kávy, čokolády a borůvek, v dochuti pečená povidla. 
    Zbytkový cukr 0,7 g/l, kyseliny 4,7 g/l, alkohol 14,5%. 
 

 

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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