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Domaine Eisgrub, 10 000, Veltlínské 
zelené 2015, výběr z hroznů, suché, 
Mikulov, Pod Svatým kopečkem I  
Syt jší jantarová barva s oranžovým meniskem 
a vyšší viskozita. V n  je intenzivn jší a istá, 
p ipomínající zralé žluté subtropické ovoce, sušenou 
pomeran ovou k ru, h ebí ek a sko ici. Chu  je 
pln jší, elegantní a strukturovaná a nabízí tóny 
váno ního ko ení, sušených citrusových plod , 
hrušek a jablek. Delší, elegantní záv r.

Telecí sví ková na liškách 

cena 10 000 Kč 
www.domaineeisgrub.com
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Vino Loigi, Veltlínské zelené 
2015, kvevri, moravské zemské 
víno, suché  
Syt jší jantarová barva s výrazným m d ným 
odleskem a st ední viskozita. Aroma je intenziv-
n jší a p ekvapiv  odr dov  typické, p ipomínající 
bílý pep , bílé broskve, lipový kv t a ryngle. Chu  
je st edn  plná, s p íjemnou strukturou a p evládají 
zde tóny karamboly, nektarinek a zelených jablek. 
St edn  dlouhý, st ední záv r.

Dobrá vinice, Sauvignon Blanc 
2013, kvevri, moravské zemské 
víno, suché, Popice  
Syt jší slámov  žlutá barva se zlatými odlesky 
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivn jší, s výraz-
ným ovocným charakterem, p ipomínajícím zralá 
jablka nebo hrušky. Chu  je st edn  plná a velmi 
sv ží, s vyšší kyselinou a najdeme zde tóny zele-
ných jablek, zralých citrón , bílých broskví nebo 
nektarinek. St edn  dlouhý, pikantní záv r.

Domaine Eisgrub, Tramín 
červený orange 2015, pozdní 
sběr, suché, Lednice, Hlohovsko  
Syt jší zlatožlutá barva s jantarovým odles-
kem a vyšší viskozita. Aroma vína je inten-
zivní a odr dov  typické, s výraznými tóny 
r ží, li i a kompotovaných broskví, s dotekem 
konopí. Chu  je intenzivn jší, s velmi dobrou 
strukturou a p ipomíná jable né pyré. Delší, 
h ejivý záv r.

Vino Loigi, Müller Thurgau 
2015, orange, moravské zemské 
víno, suché  
Syt jší citronov  žlutá barva s jantarovým odles-
kem a lehkým zákalem. Leh í viskozita. Aroma 
vína je isté, elegantní a intenzivn jší a najdeme 
v n m tóny pe ených jablek, erstvých rynglí 
a žlutého melounu. Chu  je st edn  plná, s pev-
nou strukturou, p ipomínající zralé nektarinky, 
žlutá jablka a hrušky. Delší, h ejivý záv r. 
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Chobotnicové carpaccio

cena 495 Kč 
www.loigi.cz

Filátko ze pstruha 
s citronovou omá kou 

cena 460 Kč 
www.dobravinice.cz

Šafránové rizoto 
s mo skými plody 

cena 350 Kč 
www.domaineeisgrub.com

Vyzrálé sýry typu 
Roquefort nebo Romadur

cena 295 Kč 
www.loigi.cz

SILVER BRONZE
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