Nejlepší vína
České republiky

Michal Šetka

Ivo Dvořák
Jakub Přibyl
Roman Novotný
Richard Süss

Průvodce 2019-2020

TOP 3
Bílá vína
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Domaine Eisgrub, Orange, Tramín červený 2017,
výběr z hroznů, suché, Lednice, Hlohovsko
94 bodů
Víno má barvu jantaru a mosazi, lehký závoj a vynikající viskozitu. Vůně je čistá,
výraznější, s nádechem růžového květu, ušlechtilých uzenin a physalis. Chuť je plnější,
koncentrovaná, s velmi dobrou kyselinou a patrnou tříslovinou. Velmi dlouhý závěr.

Informace o vinařství na straně 121

Víno Kadrnka,
Pálava 2018, pozdní sběr,
suché, Mikulov,
Za Turoldem
91 bodů

Žernosecké vinařství,
Tramín 2018, pozdní sběr,
polosuché, Žalhostice,
Nad školou
90 bodů

Zářivá tmavě žlutá barva, velmi dobrá viskozita.
Vůně je čistá, intenzivní, s nádechem liliového
květu, meruňkového jádra a mirabelek. Chuť je
pikantní, kořenitá, čistá, intenzivní, s tóny ovoce
a hořkých mandlí. Dlouhý závěr.

Zářivě žlutozlatá barva se stříbrnými odlesky,
velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, intenzivní,
připomínající kandované ovoce, nakládaný
zázvor a marcipán. Chuť je nasládle kořenitá,
s tóny vanilky a sušeného pomeranče. Delší,
kořenitý závěr.

Informace o vinařství na straně 151

Informace o vinařství na straně 71
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TOP 3

2019–2020

Červené cuvée

Vinařství Baloun, Luxury Wine, Cuvée Carbernet
Sauvignon - Merlot 2015, pozdní sběr, suché
95 bodů
Granátově temná barva s ebenovými odlesky, vynikající viskozita. Vůně je čistá,
intenzivní, s koncentrovanými tóny zavařované aronie, ostružin a sušených
švestek. Chuť je kořenitá, velmi dobře strukturovaná, s tóny švestek, dřeva a kůže.
Dlouhý závěr.

Informace o vinařství na straně 183

Vinařství Springer, Family
Reserve, SKALE 2015,
pozdní sběr, suché,
Bořetice, Skale
94 bodů

Domaine Eisgrub, Numeri,
Cuvée 500 2016, výběr
z hroznů, suché, Mikulov,
Turold
93 bodů

Fialovočervená barva s cihlovým širším
meniskem, vynikající viskozita. Vůně je čistá,
kořenitá, s pikantním nádechem borovicové
pryskyřice a jádřince. Chuť je plná, s tóny
čokolády, lesního ovoce a černého rybízu.
Velmi dlouhý závěr.

Tmavě červená barva s granátovými odlesky
a úzkým cihlově zbarveným meniskem, vynikající
viskozita. Vůně je čistá, intenzivní, s nádechem
dřeva, dýmu a zralého lesního ovoce. Chuť je čistá,
strukturovaná, s pikantní kořenitostí a šťavnatou
ovocnou kyselinou. Dlouhý závěr.

Informace o vinařství na straně 195

Informace o vinařství na straně 121
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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 Baro , Zden k Pavl
■ Profilační odrůdy: VZ, RR, TR , 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.

Orange, Tramín červený 2017, výběr
z hroznů, suché, Lednice, Hlohovsko
94 bodů ❘

650 láhví ❘

D❘

2019–2025

Víno má barvu jantaru a mosazi, lehký závoj a vynikající viskozitu. Vůně je čistá, výraznější,
s nádechem růžového květu, ušlechtilých uzenin a physalis. Chuť je plnější, koncentrovaná,
s velmi dobrou kyselinou a patrnou tříslovinou. Velmi dlouhý závěr.

Numeri, Cuvée 500 2016, výběr z hroznů,
suché, Mikulov, Turold
93 bodů ❘

600 láhví ❘

D❘

2020–2025 ❘

Tmavě červená barva s granátovými odlesky a úzkým cihlově zbarveným meniskem, vynikající
viskozita. Vůně je čistá, intenzivní, s nádechem dřeva, dýmu a zralého lesního ovoce. Chuť je
čistá, strukturovaná, s pikantní kořenitostí a šťavnatou ovocnou kyselinou. Dlouhý závěr.

Další doporu ená vína
Víno
Terroir, Merlot, výběr z hroznů, suché, Mikulov, Valtická
Relax, Ryzlink rýnský, pozdní sběr, polosuché, Lednice, Ve Starých
Relax, Hibernal, pozdní sběr, polosuché, Lednice, Ve Starých
Orange, Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché, Lednice, Ve Starých
Terroir, Chardonnay, pozdní sběr, suché, Lednice, U Červené studánky
Terroir, Chardonnay, pozdní sběr, suché, Lednice, U Červené studánky
Terroir, Chardonnay, pozdní sběr, suché, Lednice, U Červené studánky

Ro ník
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2018
2017
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Body
90
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C
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