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DOMAINE EISGRUB VINNÉ SKLEPY LEDNICE
Slovácká 786, 691 44 Lednice, mob.: +420 608 710 750,
mojmirbaron@seznam.cz, www.domaineeisgrub.com
Dle dohody
40

■ Rozloha vlastních vinic: 2 ha
■ Roční produkce: 20 000 láhví
■ Vinař: Mojmír Baroň, Zdeněk Pavlů
■ Proﬁlační odrůdy: VZ, RR, TRČ, CH, PN
■ Nejlepší viniční trať: Ve Starých

M

alé vinařství, zaměřené na produkci vysoce kvalitních vín, která vyrábí ve svých 200 let starých
sklepích z vinic ležících pouze v katastru
obce Lednice. Cílem Domaine Eisgrub
je maximálně využít potenciál přírody,
odrážet unikátní terroir lednických vinic
a minimalizovat množství vstupů během
výroby. Roční produkce vinařství je asi
20 000 láhví a je rozdělena do malých šar-

ží (po cca 1 000 láhvích), což dává prostor
pro individuální přístup k surovině. Každé víno tak má svůj příběh a představuje
originální produkt. Jasně deﬁnované řady
produktů, rozumné množství vyráběných
druhů vín, a především kvalita a osobitý
styl řadí toto vinařství do absolutní tuzemské špičky. V sortimentu občas najdete velmi malé šarže mimořádných vín a na své
si zde přijdou i milovníci oranžových vín.

Pinot Noir „500“ 2018, výběr z hroznů,
suché, Lednice, Ve starých
92 bodů ❘

650 láhví ❘

D❘

2021–2025 ❘

Tmavě cihlově červená barva s širším oranžovohnědým meniskem, velmi dobrá viskozita.
Čistá, intenzivnější, příjemně nazrálá vůně s nádechem karamelu, hořké čokolády a sušeného
ovoce. Čistá, plná a harmonická chuť s tóny sušených brusinek, granátového jablka a rakytníku. Delší závěr.

Tramín červený 2019 Orange, moravské
zemské víno, suché, Lednice, Hlohovsko
92 bodů ❘

800 láhví ❘

D❘

2021–2024

Víno s jemným závojem a oranžovošedorůžovou barvou, vynikající viskozita. Vůně je čistá, vyzrálá, s příjemnými tóny medu, vřesových květů a sušených jablek. Chuť je plná, harmonická,
lehce dýmová, s nádechem sušeného bobulového ovoce. Velmi dlouhý závěr.

Další doporučená vína
Víno
Ročník
Cuvée „500“, výběr z hroznů, suché
2017
Orange, Veltlínské zelené, moravské zemské víno, suché, Lednice, Ve starých 2018
Terroir, Pinot Noir, výběr z hroznů, suché, Lednice, Ve starých
2018
Relax, Ryzlink rýnský, pozdní sběr, polosuché, Lednice, Ve starých
2020
Relax, Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché, Lednice, Ve starých
2020
Chardonnay Terroir, pozdní sběr, suché, Lednice, U Červené studánky
2019
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