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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, odrazit unikátní terroir lednických
vinic a minimalizovat množství vstupů během výroby. Roční produkce vinařství je
asi 20 000 láhví a je rozdělena do malých

šarží (po cca 1 000 láhvích), což dává prostor pro individuální přístup k surovině.
Každé víno tak má svůj příběh a představuje originální produkt. Domaine Eisgrub
je největším překvapením letošních degustací. Jasně deﬁnované řady produktů,
rozumné množství vyráběných druhů vín,
a především kvalita a styl. O tomto vinařství bude brzy mezi konzumenty, kteří vyhledávají kvalitu, hodně slyšet.

Numeri 1500, Cabernet Sauvignon 2015
Magnum, výběr z hroznů, suché,
Mikulov, Valtická
92 bodů ❘

240 láhví ❘

E❘

2020–2026 ❘

Temně zbarvené víno s inkoustově purpurovou barvou, vynikající viskozita. Vůně je čistá, intenzivní, s nádechem lékořice, sušeného ovoce a vzácného dřeva. Chuť je pikantní, kořenitá,
s tóny drobného bobulového ovoce, černého rybízu a ostružin. Dlouhý závěr.

Terroir, Pinot Noir 2017, výběr z hroznů,
suché, Lednice, Ve Starých
92 bodů ❘

1 100 láhví ❘

C❘

2020–2025 ❘

Tmavě cihlově červená barva s širším granátovým meniskem, vynikající viskozita. Čistá, ušlechtilá vůně zralého peckového ovoce, černých třešní, sliv a tmavých moruší. Chuť je plnější, nazrálá, kořenitá, s nádechem zralých lesních plodů, skořice a pražených pekanů. Dlouhý závěr.

Další doporučená vína
Víno
Orange, Tramín červený 2017 Kvevri, moravské zemské víno,
suché, Lednice, Hlohovsko
Terroir, Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché, Lednice, Ve Starých
Terroir, Cabernet Sauvignon, výběr z hroznů, suché, Mikulov, Turold
Relax, Hibernal, pozdní sběr, suché, Lednice, Ve Starých
Terroir, Chardonnay, pozdní sběr, suché, Lednice, Ve Starých
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