
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neuburské 
2019 

číslo šarže 1926 

jakostní víno s přívlastkem 

pozdní sběr - suché 

vinařská oblast Morava 

podoblast Mikulovská 

vinařská obec Novosedly 

viniční trať Stará hora 

 

                                                                                                 

Charakteristika: Nižší, zlatavě žlutá barva se 

zelenkavými odlesky a střední viskozitou. Středně 

intenzivní aroma s tóny exotického ovoce, 

cukrového melounu a zralého kiwi. Chuť je 

středně plná, jemně kořenitá, s tóny sadového 

ovoce, středně dlouhá dochuť nabízí stopy 

zeleného banánu a příjemné kyselinky. 

Neuburger 
2019 

Lot number 1926 

Quality wine with attributes 

Late harvest – dry 

Region Morava 

Subregion Mikulovská 

Village Novosedly 

Vineyard Stará hora 

 

 

Characteristics: This wine has a light golden 

colour with greenish reflections and medium 

viscosity. Semi-intensive aroma with tones of 

exotic fruits, yellow melon and ripe kiwi. Its 

fuller flavour is gently spiced with tones of 

orchard fruits. It has a semi-long aftertaste of 

green banana and pleasant acidity. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veltlínské zelené 
2019 

číslo šarže 1955 

jakostní víno s přívlastkem 

pozdní sběr - suché 

vinařská oblast Morava 

podoblast Mikulovská 

vinařská obec Pavlov 

viniční trať Stará hora 

 

 

Charakteristika: Zlatavě žlutá barva se 

zelenkavými reflexy a dobrou viskozitou. 

Středně intenzivní vůně s tóny zralých meruněk, 

červených jablíček a kytici polních květů. Chuť je 

šťavnatá, svěží, jemně kořenitá s výrazně 

ovocným charakterem a středně dlouhým 

lehčím závěrem. Velmi dobře pitelný Veltlín. 

 

Grüner Veltliner 
2019 

Lot number 1955 

Quality wine with attributes 

Late harvest - dry 

Region Morava 

Subregion Mikulovská 

Village Pavlov 

Vineyard Stará hora 

 

Characteristics: This wine of golden yellow 

colour with greeninsh reflections and good 

viscosity offers intense aroma of ripe apricots, 

red apples and field flowers. It has a juicy, fresh 

and gently spiced flavour with a significant fruity 

character and semi-long gentle aftertaste. Great 

wine of Veltliner type. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tramín červený 
2020 

číslo šarže 2057 

jakostní víno s přívlastkem 

pozdní sběr - polosuché 

vinařská oblast Morava 

podoblast Mikulovská 

vinařská obec Pavlov 

viniční trať Sahara 

 

Charakteristika: Nižší, zelenkavě žlutá barva se 

střední viskozitou. Vůně je čistá, středně 

intenzivní, připomínající zralé tropické ovoce, 

kandovanou citrusovou kůru, v pozadí s 

nádechem sušených květů. Chuť je středně plná, 

ovocitá, s příjemně kořenitou stopou. Delší závěr 

s tóny citrusů a sladkého koření. 

 

Gewürztraminer 
2020 

Lot number 2057 

Quality wine with attributes 

Late harvest – semi-dry 

Region Morava 

Subregion Mikulovská 

Village Pavlov 

Vineyard Sahara 

 

 

Characteristics: Wine of light yellow colour with 

medium viscosity. The aroma is clean, 

moderately intense, reminiscent of ripe tropical 

fruits, candied citrus peel, in the background with 

a hint of dried flowers. The taste is moderately 

full, fruity, with a pleasantly spicy hint. Longer 

finish with tones of citrus and sweet spices. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rulandské šedé 
2019 

číslo šarže 1938 

jakostní víno s přívlastkem 

výběr z hroznů - polosladké 

vinařská oblast Morava 

podoblast Mikulovská 

vinařská obec Pavlov 

viniční trať Sahara 

Charakteristika: Vyšší, zlatavě žlutá barva s 
nádechem růžového zlata a vyšší viskozitou. 
Čistá, středně intenzivní vůně připomíná zralou 
papáju, karamelizovaný banán či ananas, v 
pozadí s nádechem sladkého koření a jemné 
vůně pečené chlebové kůrky. Chuť je bohatá, 
plná a šťavnatá, s patrnou stopou zbytkového 
cukru, který elegantně navazuje na tóny 
kompotovaného ovoce. Delší, jemně kořenitý 
závěr. 

Pinot gris 
2019 

Lot number 1938 

Quality wine with attributes 

Selection of grapes – semi-sweet 

Region Morava 

Subregion Mikulovská 

Village Pavlov 

Vineyard Sahara 

 

Characteristics: This wine of ruby colour and 
medium viscosity has a clear and intensive 
aroma of blackberries, blueberries and forest 
strawberries with a gentle trace of stewed 
cherries and dark chocolate. Its semi-full taste 
with smooth acidity and a background of forest 
fruits and coffee leaves a longer and elegant 
aftertaste. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merlot 
ROSÉ 2020 

číslo šarže 2024 
jakostní víno s přívlastkem 

pozdní sběr - polosladké 
vinařská oblast Morava 
podoblast Mikulovská 
vinařská obec Pavlov 
viniční trať Nová hora 

Charakteristika: Barva šípkového čaje nebo 

jahodového kompotu. Intenzivnější vůně 

švestkového kompotu, čerstvého lesního ovoce, 

v pozadí s nádechem červeného pepře a 

badyánu a ovocného čaje. Intenzivnější a bohatá 

chuť třešňové marmelády nebo malinové 

omáčky. Delší, šťavnatý závěr s pěkně 

zakomponovaným zbytkovým cukrem.  

 
Merlot 
ROSÉ 2020 

Lot number 2024 
Quality wine with attributes 
Late harvest – semi-sweet 

Region Morava 
Subregion Mikulovská 

Village Pavlov 
Vineyard Nová hora 

 

Characteristics: Deep colour of rosehip tea or 

strawberry compote. Intensive aroma of plum 

compote, fresh forest fruit with hints of red 

peppercorns, star anise and fruit tea. Intensive 

and rich flavour of cherry jam or raspberry sauce. 

Longer and juicier finish has nicely balanced 

residual sugar.  

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chardonnay 
2020 

číslo šarže 2018 

jakostní víno s přívlastkem 

pozdní sběr - suché 

vinařská oblast Morava 

podoblast Mikulovská 

vinařská obec Pavlov 

viniční trať Sahara 

                                                                                                

Charakteristika: Zlatavě žlutá barva se 

zelenkavými odlesky a střední viskozitou. 

Středně intenzivní vůně nabídne tóny žlutomasé 

broskve, zralých hrušek nebo bílých květů, v 

pozadí se objevuje jemný máslový podtón. Chuť 

je středně plná, šťavnatá a osvěžující s tóny 

citrusů, zralých podzimních jablíček nebo hrušek. 

Chardonnay 
2020 

Lot number  2018 

Quality wine with attributes 

Late harvest – dry 

Region Morava 

Subregion Mikulovská 

Village Pavlov 

Vineyard Sahara 

 

 

Characteristics: Wine of golden yellow color 

with greenish reflections and medium viscosity. 

The medium-intense aroma offers tones of 

yellow-fleshed peach, ripe pears or white 

flowers, and a subtle buttery undertone appears 

in the background. The taste is moderately full, 

juicy and refreshing with tones of citrus, ripe 

autumn apples or pears. 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zweigeltrebe 
2019 

číslo šarže 1959 

jakostní víno s přívlastkem 

pozdní sběr - suché 

vinařská oblast Morava 

podoblast Mikulovská 

vinařská obec Novosedly 

viniční trať Slunečná 

                                                                                          

 

Charakteristika: Jiskrná granátová barva s 

fialkovým okrajem a se střední viskozitou. 

Středně intenzivní vůně nabízí tóny višní, švestek 

a malin. Chuť je středně plná, příjemně suchá a 

jemně kořenitá s výraznými tóny černých višní a 

švestek, ve středně dlouhém závěru se pak 

prosazují tóny malinového džemu. 

 

Zweigeltrebe 
2019 

Lot number 1959 

Quality wine with attributes 

Late harvest – dry 

Region Morava 

Subregion Mikulovská 

Village Novosedly 

Vineyard Slunečná 

 

 

Characteristics: This wine of sparkly garnet 

colour and medium viscosity has a semi-

intensive aroma of cherries, plums and 

raspberries. Relatively full taste with gentle 

dryness offers tones of dark cherries and plums 

followed by tones of raspberry jam aftertaste. 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabernet Sauvignon 
2019 

číslo šarže 1963 

jakostní víno s přívlastkem 

výběr z hroznů - suché 

vinařská oblast Morava 

podoblast Mikulovská 

vinařská obec Nový Přerov 

viniční trať Na štrekách 

 

 

Charakteristika: Sytá granátová barva se střední 

viskozitou. Intenzivnější aroma připomínající 

černorybízovou marmeládu, list černého rybízu 

nebo sladké třešňové dřevo. Chuť je středně 

intenzivní, plná peckového ovoce a černého 

koření, v pozadí s nádechem černorybízového 

džemu. Delší, hladká, lehce kořenitá dochuť.    

Cabernet Sauvignon 
2019 

Lot number 1963 

Quality wine with attributes 

Selection of grapes – dry 

Region Morava 

Subregion Mikulovská 

Village Nový Přerov 

Vineyard Na štrekách 

 

Characteristics: Rich pink garnet colour with 

medium viscosity. A more intense aroma 

reminiscent of blackcurrant marmalade, black 

currant leaf or sweet cherry wood. The taste is 

medium-intensive, full of peanut fruit and black 

spices and in the background a touch of 

blackcurrant jam. Long, smooth, slightly spicy 

flavour. 

 




