
Bedýnky vín od vinařů  z moravské nové vsi

V Moravské Nové Vsi se spojilo 5 vinařství, která pro Vás připravila 3 unikátní vinné
bedýnky. V Moravské Nové Vsi byla v roce 1975 Lubomírem Glosem vyšlechtěná červená
odrůda Cabernet Moravia, díky tomu, že naše obec leží v nejjížnějším cípu jižní Moravy,

kde jsou výborné podmínky pro pěstování červených i bílých vín, tak vám nyní
představujeme jedinečkou kolekci 3 bedýnek z nejlepších viničních tratí na Podluží.

Odrůda Cabernet Moravia
byla vyšlechtěna v Moravské
Nové Vsi z odrůd
Zweigeltrebe a Cabernet
Franc. Bedýnka Cabernetů
Moravia obsahuje láhve
ročníku 2017 až 2019. Vína
více jakostí, rosé i barikové
víno.
V osvěřujícím rosé jsou ovocné
tóny, malinová barva a lehká
třešňová dochuť.
V Cabernetu Morávii se objevují
tóny lesních plodů, černého
rybízu, borůvek, či josty. Vína
jsou tmavě rudé až granátové
barvy. Výborně se snoubí s
pečenými masy a zvěřinou. 

CAbernet Moravia

Bedýnka obsahuje svěží
Rulandské šedé s tóny angreštu

a rynglí a se svěží kyselinkou
letních zelených jablek. Víno
Frizzante Müller Thurgau lehce
kořenité  chuti a šťavnaté
kyselinky se svěžími bublinkami.
Vysoce kvalitní starou odrůdu
Sylvánské zelené. Chardonnay,
v jehož vůni a chuti se objevují
tóny limetek, oříšků, ušlechtilého
dřeva, slaného karamelu, smetany
a jemně i vanilky. Ryzlink vlašský
zlatavých tónů s vůní vanilky a
skořice, plné harmonické chuti
decentního zbytkového cukru a
kyseliny. Ryzlink rýnský
elegantní víno se zlatavou barvou,

ovocnou vůní citrusových plodů,

přecházející do chuti lipového
květu.

 

vína Bílá suchá 

V bedýnce polosuchých a
polosladkých vín najdete Veltlýnské
zelené medovo lipové chuti.

Aromatickou mírně nasládlou
Pálavu, Rulerr odrůdu vyšlechtěnou

ze tří vysoce kvalitních odrůd
Rulanské šedé, Leanka a Ryzlink
rýnský. Cuvée Blond, které vzniklo

společným zpracováním hroznů RŠ a
RM a následným zráním v sudu, ve
vůni i v chuti je bohaté až opulentní,
s tóny rozinek, medu a vanilky.

Chardonnay  zlatavé barvy s vůní

citrusových plodů v kombinaci s
medem. Muškát moravský s

intenzivní vůní a příjemnými
muškátovými tóny je vhodný jako
dezertní víno podávané ke sladším
pokrmům.

vína bílá polosuchá
a polosladká
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