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Víno Kadrnka, 
Pálava 2018, pozdní sb!r, 
suché, Mikulov, 
Za Turoldem                    
91 bod! 
Zá"ivá tmav# $lutá barva, velmi dobrá viskozita. 
V!n# je %istá, intenzivní, s nádechem liliového 
kv#tu, meru&kového jádra a mirabelek. Chu' je 
pikantní, ko"enitá, %istá, intenzivní, s tóny ovoce 
a ho"k(ch mandlí. Dlouh( záv#r.

"ernosecké vina#ství, 
Tramín 2018, pozdní sb!r, 
polosuché, "alhostice, 
Nad $kolou                     
90 bod! 
Zá"iv# $lutozlatá barva se st"íbrn(mi odlesky, 
velmi dobrá viskozita. V!n# je %istá, intenzivní, 
p"ipomínající kandované ovoce, nakládan( 
zázvor a marcipán. Chu' je nasládle ko"enitá, 
s tóny vanilky a su)eného pomeran%e. Del)í, 
ko"enit( záv#r.

Informace o vina!ství na stran" 151 Informace o vina!ství na stran" 71
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Domaine Eisgrub, Orange, Tramín %erven& 2017, 
v&b!r z hrozn', suché, Lednice, Hlohovsko             
94 bod! 
Víno má barvu jantaru a mosazi, lehk( závoj a vynikající viskozitu. V!n# je %istá, 
v(razn#j)í, s nádechem r!$ového kv#tu, u)lechtil(ch uzenin a physalis. Chu' je pln#j)í, 
koncentrovaná, s velmi dobrou kyselinou a patrnou t"íslovinou. Velmi dlouh( záv#r.

Informace o vina!ství na stran" 121

Bílá vína 
z aromatick&ch odr'd
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Vina!ství Springer, Family 
Reserve, SKALE 2015, 
pozdní sb"r, suché, 
Bo!etice, Skale                   
94 bod! 
Fialovo"ervená barva s cihlov#m $ir$ím 
meniskem, vynikající viskozita. V!n% je "istá, 
ko&enitá, s pikantním nádechem borovicové 
prysky&ice a jád&ince. Chu' je plná, s tóny 
"okolády, lesního ovoce a "erného rybízu. 
Velmi dlouh# záv%r.

Domaine Eisgrub, Numeri, 
Cuvée 500 2016, v#b"r 
z hrozn$, suché, Mikulov, 
Turold                     
93 bod! 
Tmav% "ervená barva s granátov#mi odlesky 
a úzk#m cihlov% zbarven#m meniskem, vynikající 
viskozita. V!n% je "istá, intenzivní, s nádechem 
d&eva, d#mu a zralého lesního ovoce. Chu' je "istá, 
strukturovaná, s pikantní ko&enitostí a $'avnatou 
ovocnou kyselinou. Dlouh# záv%r.

Informace o vina!ství na stran" 195 Informace o vina!ství na stran" 121

TOP 3
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Vina!ství Baloun, Luxury Wine, Cuvée Carbernet 
Sauvignon - Merlot 2015, pozdní sb"r, suché 
95 bod! 
Granátov% temná barva s ebenov#mi odlesky, vynikající viskozita. V!n% je "istá, 
intenzivní, s koncentrovan#mi tóny zava&ované aronie, ostru(in a su$en#ch 
$vestek. Chu' je ko&enitá, velmi dob&e strukturovaná, s tóny $vestek, d&eva a k!(e. 
Dlouh# záv%r. 

Informace o vina!ství na stran" 183
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Slovácká 786, 691 44 Lednice, mob.: +420 608 710 750, 
mojmirbaron@seznam.cz, www.domaineeisgrub.com

 Dle dohody

DOMAINE EISGRUB VINNÉ SKLEPY LEDNICE 

! ! !! ! !

 Dle dohodyDle dohody

" Rozloha vlastních vinic: 2 ha
" Ro!ní produkce: 20 000 láhví
" Vina": Mojmír BaroĖ, ZdenČk PavlĤ
" Profi la!ní odr#dy: VZ, RR, TRý, CH, PN 
" Nejlep$í vini!ní tra%: Ve Starých

Malé vina"ství, zam&"ené na pro-
dukci vysoce kvalitních vín, 
která vyrábí ve sv'ch 200 let 

star'ch sklepích z vinic le(ících pouze 
v katastru obce Lednice. Cílem Domaine 
Eisgrub je maximáln& vyu(ít potenciál 
p"írody, odrazit unikátní terroir lednick'ch 
vinic a minimalizovat mno(ství vstup# b&-
hem v'roby. Ro!ní produkce vina"ství je 
asi 20 000 láhví a je rozd&lena do mal'ch 

$ar(í (po cca 1 000 láhvích), co( dává pro-
stor pro individuální p"ístup k surovin&. 
Ka(dé víno tak má sv#j p"íb&h a p"edsta-
vuje originální produkt. Domaine Eisgrub 
je nejv&t$ím p"ekvapením leto$ních de-
gustací. Jasn& defi nované "ady produkt#, 
rozumné mno(ství vyráb&n'ch druh# vín, 
a p"edev$ím kvalita a styl. O tomto vina"-
ství bude brzy mezi konzumenty, kte"í vy-
hledávají kvalitu, hodn& sly$et. 

Orange, Tramín !erven" 2017,  v"b#r 
z hrozn$, suché, Lednice, Hlohovsko       
94 bod# #  650 láhví #  D #  2019–2025 
Víno má barvu jantaru a mosazi, lehk' závoj a vynikající viskozitu. V#n& je !istá, v'razn&j$í, 
s nádechem r#(ového kv&tu, u$lechtil'ch uzenin a physalis. Chu% je pln&j$í, koncentrovaná, 
s velmi dobrou kyselinou a patrnou t"íslovinou. Velmi dlouh' záv&r.

Numeri, Cuvée 500 2016, v"b#r z hrozn$, 
suché, Mikulov, Turold
93 bod# #  600 láhví #  D #  2020–2025 #   
Tmav& !ervená barva s granátov'mi odlesky a úzk'm cihlov& zbarven'm meniskem, vynikající 
viskozita. V#n& je !istá, intenzivní, s nádechem d"eva, d'mu a zralého lesního ovoce. Chu% je 
!istá, strukturovaná, s pikantní ko"enitostí a $%avnatou ovocnou kyselinou. Dlouh' záv&r.

Další doporuþená vína
Víno Roþník Body Cena
Terroir, Merlot, v'b&r z hrozn#, suché, Mikulov, Valtická 2017 90 C
Relax, Ryzlink r'nsk', pozdní sb&r, polosuché, Lednice, Ve Star'ch 2018 88 B
Relax, Hibernal, pozdní sb&r, polosuché, Lednice, Ve Star'ch 2018 86 B
Orange, Veltlínské zelené, pozdní sb&r, suché, Lednice, Ve Star'ch 2017 86 B
Terroir, Chardonnay, pozdní sb&r, suché, Lednice, U )ervené studánky 2016 86 C
Terroir, Chardonnay, pozdní sb&r, suché, Lednice, U )ervené studánky 2015 86 C
Terroir, Chardonnay, pozdní sb&r, suché, Lednice, U )ervené studánky 2017 84 C
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