Vítěz Grand testu
SILVER

GOLD

Domaine Eisgrub, 10 000, Veltlínské
zelené 2015, výběr z hroznů, suché,
Mikulov, Pod Svatým kopečkem I
SytČjší jantarová barva s oranžovým meniskem
a vyšší viskozita. VĤnČ je intenzivnČjší a þistá,
pĜipomínající zralé žluté subtropické ovoce, sušenou
pomeranþovou kĤru, hĜebíþek a skoĜici. ChuĢ je
plnČjší, elegantní a strukturovaná a nabízí tóny
vánoþního koĜení, sušených citrusových plodĤ,
hrušek a jablek. Delší, elegantní závČr.
Telecí svíþková na liškách

G

90,5

R A ND

bodů

cena 10 000 Kč

TEST

www.domaineeisgrub.com

Vino Loigi, Veltlínské zelené
2015, kvevri, moravské zemské
víno, suché
SytČjší jantarová barva s výrazným mČdČným
odleskem a stĜední viskozita. Aroma je intenzivnČjší a pĜekvapivČ odrĤdovČ typické, pĜipomínající
bílý pepĜ, bílé broskve, lipový kvČt a ryngle. ChuĢ
je stĜednČ plná, s pĜíjemnou strukturou a pĜevládají
zde tóny karamboly, nektarinek a zelených jablek.
StĜednČ dlouhý, stĜední závČr.
Chobotnicové carpaccio

87,38
bodů
d

BRONZE

Domaine Eisgrub, Tramín
červený orange 2015, pozdní
sběr, suché, Lednice, Hlohovsko
SytČjší zlatožlutá barva s jantarovým odleskem a vyšší viskozita. Aroma vína je intenzivní a odrĤdovČ typické, s výraznými tóny
rĤží, liþi a kompotovaných broskví, s dotekem
konopí. ChuĢ je intenzivnČjší, s velmi dobrou
strukturou a pĜipomíná jableþné pyré. Delší,
hĜejivý závČr.

86,25

Šafránové rizoto
s moĜskými plody

bodů
d

cena 495 Kč

cena 350 Kč

www.loigi.cz

www.domaineeisgrub.com

Dobrá vinice, Sauvignon Blanc
2013, kvevri, moravské zemské
víno, suché, Popice

Vino Loigi, Müller Thurgau
2015, orange, moravské zemské
víno, suché

SytČjší slámovČ žlutá barva se zlatými odlesky
a vyšší viskozita. Aroma je intenzivnČjší, s výrazným ovocným charakterem, pĜipomínajícím zralá
jablka nebo hrušky. ChuĢ je stĜednČ plná a velmi
svČží, s vyšší kyselinou a najdeme zde tóny zelených jablek, zralých citrónĤ, bílých broskví nebo
nektarinek. StĜednČ dlouhý, pikantní závČr.

SytČjší citronovČ žlutá barva s jantarovým odleskem a lehkým zákalem. Lehþí viskozita. Aroma
vína je þisté, elegantní a intenzivnČjší a najdeme
v nČm tóny peþených jablek, þerstvých rynglí
a žlutého melounu. ChuĢ je stĜednČ plná, s pevnou strukturou, pĜipomínající zralé nektarinky,
žlutá jablka a hrušky. Delší, hĜejivý závČr.

Filátko ze pstruha
s citronovou omáþkou

85,5
bodů

Vyzrálé sýry typu
Roquefort nebo Romadur

cena 460 Kč

cena 295 Kč

www.dobravinice.cz

www.loigi.cz

85,25
bodů
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