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Vinařství ANNOVINO Lednice obnovilo slavnou tradici výroby vína
na Moravě. Hlásí se k vinařskému odkazu rodu Lichtenštejnů.
Zpracovává hrozny z více než 200 ha vinohradů.

Zaměřuje se na odrůdy Rulandské šedé, Tramín červený, Ryzlink vlašský,
Rulandské modré a bílé, Sauvignon, Hibernal a Pálavu. Vína pochází
z unikátních tratí se zvýšeným obsahem vápníku, oceňovaná v České
republice i v zahraničí. Vinařství Annovino Lednice - Valtické Podzemí
získalo titul CHAMPION v prestižní soutěži TOP Vinařský cíl.

Zažijte vinařství Annovino Lednice také v Návštěvnickém centru na
Nejdecké ulici v Lednici. Ochutnávka vín zdarma, prohlídky vinařství,
expozice zkamenělin a vinařské historie.

Řada vín Annovino
Řada typických odrůdových vín z Lednice
(od moravských zemských vín až po vína přívlastková)
s etiketou ve tvaru gotického okna
a s vyobrazením světoznámého
lednického zámku.

ANNOVINO LEDNICE s.r.o.
Nejdecká 714, 691 44 Lednice • www.annovino.cz

Bílá vína
20004

CUVÉE MÜLLER THURGAU & CHARDONNAY 2020
moravské zemské víno, bílé, polosuché – 0,75 l
Díky unikátní kupáži odrůd Müller Thurgau a Chardonnay má víno jemnou žlutozelenou barvu. Vůně
vína je krásně ovocná a expresivní a dominují v ní tóny
meruněk, banánů a tropického ovoce. Chuť vína je příjemně ovocná, šťavnatá, plná a svěží. Doporučujeme
víno podávat k těstovinovým salátům či k salátům s
kuřecím masem.
Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 15,5 g/l, kyseliny 7,3 g/l

19534

CUVÉE SAVERIS 2019 (SAVILON & ERILON & SOUVIGNIER GRIS )
pozdní sběr, bílé, suché – 0,75 l
Víno s typickou zelenkavou barvou. Díky speciální
kupáži se v aromatickém profilu zajímavě kombinují
tóny černého rybízu, citrusů, citronové trávy a meruňky. V chuti je víno příjemně plné, dlouhé a sladěné.
Víno doporučujeme podávat ke slaným pochutinám či
masovým závinům.
Lednice – Na Valtické: alkohol 11%, cukr 5,3 g/l, kyseliny 6,4 g/l, doba archivace 2-3 roky

19144

HIBERNAL 2019
výběr z hroznů, bílé, sladké – 0,75 l
Hibernal se sytou žlutozlatou barvou. V expresivním
buketu vína najdete tóny černého rybízu, angreštu,
meruněk a broskví. V ovocné a perfektně harmonické
chuti se příjemně projevují tóny meruněk, červeného
pomeranče a medové plástve. Víno doporučujeme
kombinovat s ovocnými dezerty jako sladkou tečku
slavnostního stolování.
Bulhary – Nad sklepy: alkohol 12%, cukr 52,6 g/l, kyseliny 7,4 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění : Zlatá medaile – Lednické vinné trhy 2020, Zlatá medaile – FESTWINE 2020,
Zlatá medaile - Vinařské Litoměřice 2020, Zlatá medaile - Král vín 2020

19044

MÜLLER THURGAU 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l
Víno s jemnou zelenkavou barvou. Vůně vína je expresivní, muškátová a celý buket je krásně doplněn o tóny
tropického ovoce. V chuti je víno harmonické, ovocné
a příjemně svěží. Víno doporučujeme podávat k slaným pochutinám, chlebíčkům a sýrům.
Žabčice – Horní díly: alkohol 12%, cukr 17,5 g/l, kyseliny 6,9 g/l, doba archivace 1-2 roky
Ocenění: Zlatá medaile - NSV Velkopavlovická 2020, Stříbrná medaile – FESTWINE 2020, Stříbrná
medaile – Lednické vinné trhy 2020, Zlatá medaile - Grand prix vinex 2020

20024

MUŠKÁT MORAVSKÝ 2020
moravské zemské víno, bílé, polosuché – 0,75
„Muškát“ s jemnou světle zelenou barvou. Vůně vína
je intenzivně muškátová a příjemně podpořená tóny
tropického ovoce. Chuť je šťavnatá, příjemně ovocná
a dlouhá. Víno doporučujeme podávat k lehkým předkrmům.
Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 12 g/l, kyseliny 6,7 g/l

19154

PÁLAVA 2019
výběr z hroznů, bílé, polosladké – 0,75 l
Pálava s krásnou zlatavou barvou. V expresivním buketu vína najdeme příjemnou kombinaci meruněk, čerstvě rozkvetlé louky a kořenitosti. V chuti je víno krásně
plné, ovocné a harmonické. V dochuti se objevuje typická medovost. Víno je ideální kombinovat s ovocnými dezerty jako perfektní tečka za výbornou hostinou.
Lednice – Ve starých: alkohol 12,5%, cukr 36,4 g/l, kyseliny 7,2 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění : Zlatá medaile – Lednické vinné trhy 2020, Zlatá medaile – FESTWINE 2020, Velká Zlatá
medaile - Grand prix vinex 2020, Zlatá medaile - Vinařské Litoměřice 2020, Král vín 2020 - Zlatá
medaile, Zlatá medaile - NSV Mikulovská 2020, Zlatá medaile - Vinoforum 2020, Velká zlatá medaile Valtické vinné trhy 2020, Stříbrná medaile - Enoexpo Polsko 2020

19184

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l
Rulandské šedé s krásnou zlatavou barvou. V aromatickém profilu vína se příjemně kombinují tóny bílého
ovoce s vůní čerstvě rozkvetlé louky. V chuti je víno
plné, ovocné a příjemně svěží. Víno doporučujeme podávat k sýrům holandského typu.
Žabčice – Koválov: alkohol 12,5%, cukr 24,1 g/l, kyseliny 6,9 g/l, doba archivace 2-3 roky

19194

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l
Rulandské šedé s jemnou žlutou barvou se zlatavými
odlesky. Ve vůni vína najdeme tóny čerstvě rozkrojené
hrušky, které jsou podpořeny příjemnou květnatostí.
V chuti je víno velmi plné, ovocné a dlouhé. Víno doporučujeme podávat k sýrům holandského typu.
Valtice - Jižní svahy: alkohol 12%, cukr 21 g/l, kyseliny 6,4 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění : Stříbrná medaile – FESTWINE 2020, Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2020,
Stříbrná medaile - CM Štrasburg 2020

18184

RULADSKÉ ŠEDÉ 2018
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l
Rulandské šedé s příjemnou žlutozelenou barvou.
Vůně vína je jemná, květinová a ovocná. Dominují
tóny čerstvě rozkvetlé louky, rozkrojené hrušky a meruňky. Chuť vína je perfektně sladěná, plná a harmonická. Nejdříve se projeví nasládlé tóny bílého ovoce
a v závěru najdeme příjemnou mineralitu. Celé víno je
podtrženo odrůdovou medovostí. Víno doporučujeme
podávat k sladkovodním rybám, které byly připraveny
na grilu.
Žabčice – Koválov: alkohol 12%, cukr 17,6 g/l, kyseliny 6,1 g/l, doba archivace 2-3 roky

17284

RYZLINK RÝNSKÝ 2017
pozdní sběr, bílé, suché – 0,75 l
Ryzlink rýnský s typickou světle zelenožlutou barvou.
Vůně vína je intenzivní, odrůdově květinová a příjemně nazrálá. V chuti je víno díky dlouhému zrání na jemných kalech krásně harmonické, plné a sametové. Víno
je ideální podávat se pstruhem připraveným na másle.
Lednice – Hlohovsko: alkohol 11,5%, cukr 4,9 g/l, kyseliny 6,8 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Vinum Juvenale 2017 - Stříbrná medaile

19224

RYZLINK VLAŠSKÝ 2019
pozdní sběr, bílé, suché – 0,75 l
Ryzlink vlašský s krásnou žlutozelenou barvou. Vůně
je krásně odrůdová, svěží a můžeme v ní najít tóny lipového květu, čerstvě rozkvetlé louky a jemnou kořenitost. Chuť je šťavnatá, dlouhá a lehce minerální. Víno
je ideální servírovat k lehkým pokrmům jako příjemné
osvěžení během oběda či večeře.
Lednice – U červené studánky: alkohol 11,5%, cukr 3,8 g/l, kyseliny 6,6 g/l, doba archivace 2-3 roky

19234

RYZLINK VLAŠSKÝ 2019
kabinetní, bílé, polosuché – 0,75 l
Ryzlink vlašský s krásnou žlutozelenou barvou.
V aromatickém profilu dominují odrůdové tóny lipového květu, bílého ovoce a vystupuje jemná kořenitost.
V chuti je víno krásně šťavnaté, ovocné, dlouhé a lehce
minerální. Víno je ideální servírovat k masovým závinům, slaným pochutinám a chlebíčkům.
Lednice – Končiny: alkohol 11%, cukr 13 g/l, kyseliny 7 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění : Zlatá medaile – FESTWINE 2020, Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2020

19304

SAUVIGNON 2019
kabinetní, bílé, polosuché – 0,75 l
Sauvignon s krásnou zelenožlutou barvou. Ve vůni se
příjemně snoubí tóny grepu, tropického ovoce a citronové trávy. V chuti je víno příjemně plné, hravé a díky
pikantní kyselině krásně šťavnaté. Víno doporučujeme
podávat k rybám připraveným na grilu.
Žabčice – Koválov: alkohol 12%, cukr 12,1 g/l, kyseliny 6,8 g/l, doba archivace 3-4 roky
Ocenění: Stříbrná medaile - Vinoforum 2020

19294

SAUVIGNON 2019
kabinetní, bílé, suché – 0,75 l
Sauvignon s typickou zelenožlutou barvou. Ve vůni
vína se příjemně snoubí tóny černého bezu, rybízu,
pomerančů a grepu. V chuti najdete černý bez, grep,
citronovou trávu a pikantní kyselina dává vínu zajímavou strukturu. Víno doporučujeme k lehkým studeným předkrmům.
Žabčice – Koválov: alkohol 11,5%, cukr 4,5 g/l, kyseliny 6,7 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Zlatá medaile - NSV Velkopavlovická 2020

19344

TRAMÍN ČERVENÝ 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l
Víno s krásnou zelenožlutou barvou se zlatavými odlesky. Vůně vína je komplexní a příjemně se v ní kombinují tóny citrusů, květin, lístků čajové růže s typickou
kořenitostí. V chuti je víno plné, harmonické a příjemně svěží. Víno doporučujeme podávat ke kořeněným
úpravám kuřecího masa.
Lednice – Končiny: alkohol 12%, cukr 22,4 g/l, kyseliny 6,1 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění : Zlatá medaile – Lednické vinné trhy 2020, Stříbrná medaile - Král vín 2020,
Stříbrná medaile - Vinařské Litoměřice 2020, Zlatá medaile - NSV Mikulovská 2020,
Stříbrná medaile - Enoexpo Polsko 2020

19354

TRAMÍN ČERVENÝ 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l
Víno s krásnou žlutou až zlatou barvou. V jemné vůni
vína se zajímavě kombinují tóny čerstvě rozkvetlé
louky, fialek, bílého ovoce s odrůdovou kořenitostí.
V chuti je víno plné a harmonické. Svým projevem
kopíruje aromatický profil a hezky odráží potenciál
lednických vinohradů. Víno doporučujeme podávat
k rybám či mořským plodům.
Lednice – Hlohovsko: alkohol 12%, cukr 21,3 g/l, kyseliny 6,5 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění : Stříbrná medaile – Lednické vinné trhy 2020

18144

TRAMÍN ČERVENÝ 2018
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l
Tramín s příjemnou žlutozelenou barvou. Vůně vína je
intenzivní, odrůdově kořenitá a taktéž můžeme najít
tóny lístků čajové růže a jemnou medovost. V chuti
je víno plné a díky perfektně sladěnému zbytkovému
cukru a kyselině je příjemně šťavnaté a dlouhé. Víno
je ideální podávat se sýry holandského typu nebo jako
aperitiv v závěru stolování.
Lednice – Končiny: alkohol 12%, cukr 18,7 g/l, kyseliny 6,7 g/l, doba archivace 2-3 roky

19274

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2019
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l
„Veltlín“ se světle zelenou barvou. Ve vůni se příjemně kombinuje odrůdová kořenitost, která je doplněna
o jemnou ovocitost a květnatost. V chuti je víno harmonické, svěží, šťavnaté a díky zajímavému spojení
květinových tónů s minerální dochutí taktéž osobité.
Víno je ideální servírovat ke studeným masovým předkrmům a paštikám.
Žabčice – Horní díly: alkohol 11,5%, cukr 9,1 g/l, kyseliny 5,8 g/l, doba archivace 2-3 roky

18214

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2018
kabinetní, bílé, suché – 0,75 l
Veltlín s krásnou žlutozelenou barvou. Ve vůni se krásně kombinuje odrůdová kořenitost, vůně lipového květu a jemná pepřnatost. V chuti je víno příjemně harmonické, odrůdové, svěží a perfektně odráží potenciál
lednických vinohradů. Víno doporučujeme podávat
k masovým předkrmům.
Lednice - Na Valtické: alkohol 11%, cukr 7,3 g/l, kyseliny 6,1 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Zlatá medaile - NSV - Mikulovská 2019, Zlatá medaile - Valtické vinné trhy 2020

Růžová vína
19064

MODRÝ PORTUGAL rose 2019
moravské zemské víno, růžové, polosuché – 0,75 l
Modrý Portugal s jemnou lososovou barvou. Ve vůni
vína najdeme převážně tóny višní, třešní a drobného
lesního ovoce, které je krásně podtrženo odrůdovou
květnatostí. V chuti je víno krásně ovocné, harmonické a příjemně svěží. Víno doporučujeme servírovat
k lehkým pokrmům italské kuchyně.
Vinařská oblast Morava: alkohol 11,5%, cukr 9,3 g/l, kyseliny 5,9 g/l

19054

SVATOVAVŘINECKÉ rose 2019
moravské zemské víno, růžové, polosladké – 0,75 l
Svatovavřinecké s příjemně sytou růžovou až jahodovou barvou. Vůně vína je intenzivní, ovocná a můžeme
v ní najít tóny jahod, malin a višní. Chuť vína je plná,
ovocná, šťavnatá a příjemně nasládlá. Víno působí
jemným smetanovým dojmem. Doporučujeme ho podávat ke smetanovým dezertům s čerstvým ovocem.
Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 16,3 g/l, kyseliny 8,6 g/l
Ocenění: Stříbrná medaile – Vinum Juvenale 2019, Stříbrná medaile - Jarovín rose 2020

Červená vína
19074

MODRÝ PORTUGAL 2019
moravské zemské víno, červené, suché – 0,75 l
Víno s tmavší rubínovou barvou. Ve vůni se příjemně
kombinují tóny drobného ovoce s odrůdovou květnatostí a celý buket je příjemně podpořen kouřovými
tóny. V chuti je víno příjemně harmonické, sametové
a v dochuti vystupuje drobné lesní ovoce. Víno doporučujeme podávat ke kachně či huse.
Vinařská oblast Morava: alkohol 12%, cukr 1,1 g/l, kyseliny 4,1 g/l, doba archivace 2-3 roky

18194

RULANDSKÉ MODRÉ 2018
výběr z hroznů, červené, suché – 0,75 l
Rulandské modré s typickou bledě rubínovou barvou.
V bohatém aromatickém profilu vína najdeme příjemnou kombinaci lesního ovoce, sušených švestek,
kakaa a kouře. Chuť je krásně harmonická, ovocná
a jemné tříslo perfektně podtrhává celé víno a dodává
mu plnost. Víno doporučujeme podávat k jemně upravenému hovězímu masu či zvěřině.
Valtice - Jižní svahy: alkohol 12,5%, cukr 0,5 g/l, kyseliny 4,2 g/l, doba archivace 2-3 roky

17254

RULANDSKÉ MODRÉ 2017
kabinetní, červené, suché – 0,75 l
Rulandské modré s tmavě červenou barvou a cihlovými odlesky. Ve vůni vína najdeme tóny ostružin, malin
a kávy. Chuť je velmi plná, ovocná a díky dynamickému tříslu je víno příjemně dlouhé. Víno doporučujeme
podávat ke kořeněnému hovězímu masu.
Lednice - Ve starých: alkohol 13%, cukr 3 g/l, kyseliny 4,3 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění : Stříbrná medaile – Lednické vinné trhy 2020

17134

SVATOVAVŘINECKÉ 2017
moravské zemské víno, červené, suché – 0,75 l
Svatovavřinecké s tmavě červenou barvou s fialovými odlesky. Vůně vína je krásně odrůdová a intenzivní. Můžeme v ní najít výrazné tóny višní, povidel a
sušeného ovoce. V chuti je víno příjemně harmonické,
odrůdově ovocné a v závěru dominuje příjemné tříslo. Víno doporučujeme kombinovat se zvěřinou nebo
s hovězími steaky.
Vinařská oblast Morava: alkohol 13%, cukr 0,1 g/l, kyseliny 6,7 g/l

19444

SEVAR 2019
kabinetní, červené, suché – 0,75 l
Sevar s typickou tmavočervenou barvou s fialovými
odlesky. V intenzivním aromatickém profilu se krásně
snoubí tóny malin, ostružin, čerstvě rozkvetlých květin s divokou vůní muškátu, která je typická pro odrůdu Sevar. V chuti je víno taktéž příjemně ovocné, svěží
a hravé s velkým potenciálem ke zrání. Víno doporučujeme podávat k pečenému tmavému masu.
Lednice – Ve starých: alkohol 11,5%, cukr 0,2 g/l, kyseliny 5 g/l, doba archivace 3-4 roky

Přírodně sladké výběry
15624

GRAND COLLECTION RULANDSKÉ ŠEDÉ 2015
výběr z cibéb, bílé, sladké – 0,2 l
Víno vyrobené z mimořádně vyzrálých hroznů, u kterých
byla část za pomoci ušlechtilé plísně zbavena vody. Ve víně
je proto vysoký obsah přírodního cukru a celému projevu
vína dominuje nezaměnitelná chuť rozinek (cibéb). Víno je
určeno k výjimečným příležitostem jako aperitiv nebo digestiv.
Valtice - U cihelny: alkohol 8,5%, cukr 188 g/l, kyseliny 7,6 g/l, doba archivace 4-8 let

Evoluce ve vinařství ANNOVINO Lednice
- postupný přerod vinařství v Lednici
až po současné moderní vinařství
prezentované společností
ANNOVINO LEDNICE s.r.o.
Naše EVOLUCE v sobě spojuje trojici,
bez které by nikdy nevznikla.
To nejlepší z vínorodé země, ušlechtilé
révy a pracovitého člověka, který
pro Vás tato vína s láskou vyrobil.

ANNOVINO LEDNICE s.r.o.
Nejdecká 714, 691 44 Lednice • www.annovino.cz

E19113

HIBERNAL 2019
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l
Hibernal s krásnou zelenkavou barvou se zlatavými odlesky. V aromatickém profilu vína dominují florální tóny,
které jsou doplněny o jemnou vůni černého bezu a meruňky. Chuť je mohutná, hravá, strukturovaná a příjemně květinová. Víno doporučujeme podávat k mořským
plodům či rybám.
Jevišovka – Rebry: alkohol 11,5%, cukr 9,1 g/l, kyseliny 7,2 g/l, doba archivace 2-3 roky.

E19163

PÁLAVA 2019
výběr z hroznů, bílé, suché – 0,75 l
Pálava s krásnou zlatavou barvou. Díky cca 30%
ušlechtilé formy Botrytis cinerea na hroznech můžete
v aromatickém profilu najít strukturovanou kombinaci citrusů, tropického ovoce, rozinek, meruněk a medu.
V chuti je víno mohutné, hravé, ovocné a taktéž medové.
Víno doporučujeme podávat ke kořeněným jídlům, paštikám nebo jako závěr vydařeného večera s přáteli.
Žabčice – Horní díly: alkohol 14%, cukr 7,2 g/l, kyseliny 7,5 g/l, doba archivace 2-3 roky.
Ocenění: Stříbrná medaile – Vinum Juvenale 2019, Zlatá medaile – Král vín 2020,
Zlatá medaile - Vinoforum 2020, Velká zlatá medaile - Valtické vinné trhy 2020,
Stříbrná medaile - Enoexpo Polsko 2020

E17313

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2017
výběr z hroznů, bílé, suché – 0,75 l
„Pinot“ s typickou žluto-zelenou barvou. Jak ve vůni, tak
v chuti můžete najít tóny hrušek, medu a smetany. Chuť
je velmi mohutná, sametová a dlouhá díky malolaktické
fermentaci. Víno doporučujeme podávat k rybám, které
byly připraveny na grilu.
Valtice – U cihelny: alkohol 13,5%, cukr 5,3 g/l, kyseliny 5,2 g/l, doba archivace 2-3 roky.

E19203

RULANDSKÉ ŠEDÉ 2019
výběr z hroznů, bílé, polosladké – 0,75 l
Ochutnejte „Rulandu“ z prémiové viniční tratě U cihelny.
Ve vůni se kombinují tóny hruškového kompotu, meruněk, medu a citrusů. V chuti je víno příjemně plné, svěží, harmonické a dlouhé. Víno doporučujeme podávat
k ovocným dezertům či sýrům holandského typu.
Valtice – U cihelny: alkohol 12,5%, cukr 37,8 g/l, kyseliny 6,8 g/l, doba archivace 2-3 roky.

E19363

TRAMÍN ČERVENÝ 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l
„Tramín“ s krásnou zlatavou barvou. Ve vůni najdeme
typickou kořenitost doplněnou o tóny lístků čajové růže,
meruněk a citrusů. V chuti je víno příjemně ovocné, svěží, hravé a jistě vás překvapí dlouhou perzistencí. Víno
doporučujeme podávat k hutným a kořeněným pokrmům z kuřecího či drůbežího masa.
Žabčice – Horní díly: alkohol 11,5%, cukr 20,4 g/l, kyseliny 6,5 g/l, doba archivace 2-3 roky.

E17503

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2017
kabinetní, bílé, suché – 0,75 l
Veltlínské zelené s krásnou zelenkavou barvou. V aromatickém profilu se příjemně kombinuje jemná kořenitost s tóny vanilky, karamelu a celý buket je podpořen
vůní kouře. V chuti je víno mohutné, plné a velmi intenzivní. Víno doporučujeme podávat k silně kořeněným
jídlům.
Lednice – Na Valtické: alkohol 11,5%, cukr 2,4 g/l, kyseliny 5,4 g/l, doba archivace 2-3 roky.

Pojem „enolog“ znamená odborník na víno.
Enologie je věda pojednávající o víně
a vinařství. Termín pochází z řeckých
slov „oinos“ (víno) a „logos“ (věda).
V České republice se enologie vyučuje
na Mendelově univerzitě v oboru vinařství.
Seznamte se s víny čerstvého absolventa
Univerzity Mendelu ing. Jana Koubka,
který je hlavním enologem
vinařství Annovino Lednice.
Je plně zodpovědný za zpracování
hroznů a přípravu vína.

• Celoroční fresh image
vína mladého vinaře Jana Koubka,
absolventa Mendelovy univerzity
• Exkluzivní značka vinařství
• Od moravských zemských vín po přívlastky
a také moderní interspecifické „PIWI“ odrůdy

„Vážení přátelé, ochutnejte vína připravená pro Vás z nového ročníku.
Vína s mým rukopisem jsou svěží, ovocitá, odrůdově typická a příjemně
minerální. Na zdraví.“
Ing. Jan Koubek, enolog vinařství Annovino Lednice

ANNOVINO LEDNICE s.r.o.
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Bílá vína
ME19131

HIBERNAL 2019
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l
Hibernal se zelenkavou barvou se zlatavými odlesky.
V aromatickém profilu vína se příjemně kombinují tóny
černého bezu, angreštu se zajímavou kořenitostí. V chuti
je víno krásně harmonické, ovocné, plné a jemná kyselina
víno hezky podporuje. Doporučujeme podávat k ovocným
salátům či dezertům.
Žabčice – Horní díly: alkohol 12%, cukr 10,1 g/l, kyseliny 5,8 g /l, doba archivace 2-3 roky

ME19241

RYZLINK VLAŠSKÝ 2019
pozdní sběr, bílé, suché – 0,75 l
Ryzlink s typickou zelenožlutou barvou. Vůně vína je lipová až květinová. Chuť je taktéž odrůdově lipová, minerální
a svěží díky pikantní kyselině. Víno je ideální kombinovat
s lehkými pokrmy z kuřecího masa.
Sedlec – Zátiší-Hliník: alkohol 12%, cukr 1 g/l, kyseliny 6,1 g/l, doba archivace 2-3 roky.

Červená vína
ME19441

SEVAR 2019
kabinetní, červené, suché – 0,75 l
Sevar s tmavou rubínovou barvou s fialovými odlesky.
Vůně je intenzivní a krásně kombinuje typické divoké tóny
muškátu a květnatost. Dále v ní můžete najít drobné lesní
ovoce jako například ostružiny a černý rybíz. V chuti je
víno taktéž příjemně ovocné, hravé a díky pikantní kyselině má veliký potencionál ke zrání. Víno doporučujeme
podávat k pečenému tmavému masu.
Lednice – Ve starých: alkohol 11,5%, cukr 0,2 g/l, kyseliny 5 g/l, doba archivace 3-4 roky

„Vážení přátelé,
ochutnejte vína připravená pro Vás
z nového ročníku. Vína s mým
rukopisem jsou svěží, ovocitá, odrůdově
typická a příjemně minerální.
Na zdraví.“
Ing. Jan Koubek
enolog vinařství Annovino Lednice

„Víno pohádkových zážitků“
po celý rok.
Šťavnatá a osvěžující chuť,
příjemná ovocná vůně a jemné
perlení ve Vás zanechají
jedinečný zážitek.
Navazuje na oblíbená
tichá vína značky
„Pohádkové“.
S úspěchem konkuruje sektům v oblasti
aperitivů. Skvěle se hodí k míchání
koktejlů a vinných střiků.
Frizzante si naplno vychutnáte
v sektové skleničce,
ledově vychlazené.
Pohádkové Frizzante
bílé a růžové.

ANNOVINO LEDNICE s.r.o.
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87044

POHÁDKOVÉ – Frizzante sec,
perlivé víno, bílé, suché – 0,75 l
Příjemně svěží ovocná chuť, květnatá vůně a jemné
perlení ve Vás zanechají jedinečný zážitek. Podávejte
dobře vychlazené v sektových skleničkách jako aperitiv nebo ke studeným a teplým předkrmům. Vyzkoušejte i s ovocem nebo jako osvěžující střiky.
Alkohol 10%, cukr 30 g/l

87055

POHÁDKOVÉ – Frizzante rose sec,
perlivé víno, růžové, suché – 0,75 l
Jemná a svěží vůně červeného lesního a zahradního ovoce s podtóny jahod, spolu s jemným perlením,
předurčují toto Frizzante jako ideální pití pro párty
a příjemné chvíle. Podávejte dobře vychlazené s ovocem. Vhodné kombinovat s lehkými letními a středomořskými pokrmy.
Alkohol 10%, cukr 18 g/l

POHÁDKOVÉ
Lednicko-valtický areál a zejména lednický zámek, se svým rozsáhlým zámeckým
parkem a zahradami, je místem nevšední
romantické krásy. Právem je tato unikátní
kulturní krajina, zrozená rodem Lichtenštejnů, zapsána na seznam kulturních památek
UNESCO a zařazena do světového cestovatelského programu Romantic route.

Vinaři a sklepmistři z vinařství ANNOVINO
Lednice pro Vás připravili nevšední cuvée
Pohádkové, která Vám znovu připomenou
nádherné zážitky na romantické procházce
touto unikátní krajinou.

Celoroční lednická značka
• Oblíbená harmonická cuvée
moravských odrůd
(Ryzlink vlašský + Rulandské šedé
+ Tramín červený,
Svatovavřinecké + Rulandské modré – rose,
Svatovavřinecké + Rulandské modré)
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17814

POHÁDKOVÉ – Ryzlink vlašský & Rulandské šedé & Tramín červený
moravské zemské víno, bílé, polosladké – 0,75 l
Jiskrné víno s nádhernou zlatavo-zelinkavou barvou,
které vzniklo kupáží odrůd Ryzlink vlašský, Rulandské
šedé a Tramín červený, které mu propůjčily všechny
své ušlechtilé tóny a vlastnosti. Ve vůni se snoubí tramínová kořenitost a ovocitost, doplněná vůní lipového
květu. Chuť je plná, s vyšším zbytkovým cukrem, svěží
kyselinou a mírnou mineralitou.
Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 20,5 g/l, kyseliny 5,8 g/l, doba archivace 1 rok

17824

POHÁDKOVÉ – Svatovavřinecké rose & Rulandské modré rose
moravské zemské víno, růžové, polosladké – 0,75 l
Cuvée odrůd Svatovavřinecké a Rulandské modré.
Víno korálově růžové barvy s jemnou a sladkou vůni
kvetoucí pivoňky. Harmonické víno s příjemným zbytkovým cukrem, svěží kyselinou a decentní tříslovinou.
Víno je vhodným doplňkem k posezení s přáteli u zahradního grilování.
Vinařská oblast Morava: alkohol 11,5%, cukr 25 g/l, kyseliny 5 g/l, doba archivace 1 rok

17834

POHÁDKOVÉ – Svatovavřinecké & Rulandské modré
moravské zemské víno, červené, polosuché – 0,75 l
Kupáží odrůd Svatovavřineckého a Rulandského
modrého. Víno tmavě červené barvy s vůní marmelády
z červeného ovoce, doplněné o toustové tóny. Chuť je
harmonická, sametová s mírným zbytkovým cukrem.
Doporučujeme jej k pečenému vepřovému masu, divočině i k různým úpravám hovězího masa.
Vinařská oblast Morava: alkohol 12%, cukr 9 g/l, kyseliny 5,5 g/l, doba archivace 2 roky

ANNOVINO LEDNICE s.r.o.
Nejdecká 714, 691 44 Lednice • www.annovino.cz

Bílá vína
103

KOLONÁDA CHARDONNAY
bílé, suché – 0,75 l
Zelenožlutá až nazlátlá barva vína. Ve vůni je cítit med
s podtónem karamelu a lískových oříšků. Chuť je plná,
harmonická s minerálním charakterem.

104

KOLONÁDA RULANDSKÉ ŠEDÉ
bílé, suché – 0,75 l
Zlatožlutá barva vína. Medově nasládlá vůně s jemným
tónem sušených rozinek. Velmi plné a harmonické víno
s dlouhotrvající dochutí.

106

KOLONÁDA TRAMÍN ČERVENÝ
bílé, polosuché – 0,75 l
Zelenožlutá barva vína. Bohatá vůně s tóny čajové
růže, květů pomeranče a citrusových plodů. Víno je
středně plné s decentním obsahem zbytkového cukru.

102

KOLONÁDA VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
bílé, suché – 0,75 l
Víno zelenožluté barvy s větší škálou aromatických
látek, dominuje vůně lipového květu. V chuti se objevuje
kořenitost přecházející do pepřnatosti.

Růžová vína
108

KOLONÁDA CABERNET SAUVIGNON ROSE
růžové, polosladké – 0,75 l
Intenzivně růžová barva. Jemná vůně s tóny jahodového
kompotu. Mohutné víno s dlouhou nasládlou dochutí.

107

KOLONÁDA RULANDSKÉ MODRÉ ROSE
růžové, suché – 0,75 l
Růžová barva s fialkovým odleskem. Víno intenzivní
a příjemné vůně s tóny malin a ostružin. Lehké a svěží
víno.

Červená vína
111

KOLONÁDA CABERNET SAUVIGNON
červené, suché – 0,75 l
Tmavě granátová barva. Typická vůně s jemným tónem černého rybízu s lehkým dotekem kořenité papriky. Mohutné, hebce sametové víno s dlouhou dochutí.

110

KOLONÁDA MERLOT
červené, suché – 0,75 l
Tmavě granátová barva. Jemná vůně přezrálých černých třešní. Příjemné víno hebké chuti.

109

KOLONÁDA MODRÝ PORTUGAL
červené, suché – 0,75 l
Tmavě rubínové barvy s vůní květů pivoněk. Víno je
harmonické, lehčí, s nižším obsahem tříslovin.

Medové je dnes světové HONEY´S

Máme za sebou rok od startu naší nové značky Medové, což je patentovaná kombinace vína,
ovoce a medu. Vsadit na originalitu se vyplatilo. Značka je zavedena v celé řadě obchodů
a zákazníky čím dál více oblíbená. Pro významný potenciál vývozu jsme přistoupili k redesignu
a změně názvu na celosvětově srozumitelné HONEY´S.
• Wine & Fruit & Honey - unikátní spojení
vína, ovoce a medu - nová kategorie
alkoholických nápojů
• Originální patentovaná receptura
• Návaznost na vinařskou a ovocnářskou
tradici v Lednici na Moravě,
včetně výzkumu Mendelovy univerzity
• Lahodná chuť po čerstvém ovoci
s medovou dochutí a plností
• S českým medem
• Neobsahuje přidaný cukr a vodu
• Plně alkoholické
• Vhodné na domácí koktejlování
• 4 druhy: Medová meruňka,
Medová hruška, Medový rybíz,
Medová malina
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11

HONEY´S MEDOVÁ MERUŇKA
alkoholický nápoj z vína s meruňkovou šťávou a medem
MEDOVÁ meruňka je příjemně plná a harmonická,
s chutí a vůní po čerstvých meruňkách, s jemnými podtóny českého medu, který nápoj celkově zakulacuje.
S přiměřenou a živou kyselinkou.
Alkohol 9,5%

21

HONEY´S MEDOVÁ HRUŠKA
alkoholický nápoj z vína s hruškovou šťávou a medem
MEDOVÁ hruška je příjemně plná a harmonická, s chutí
a vůní po zralých hruškách, s jemnými podtóny českého medu, který nápoj celkově zakulacuje. S přiměřenou
a živou kyselinkou.
Alkohol 9,5%
Ocenění : Zlatý klas Země Živitelka 2017

31

HONEY´S MEDOVÁ MALINA
alkoholický nápoj z vína s malinovou šťávou a medem
MEDOVÁ malina rose je příjemně plná, svůdná a harmonická, s chutí a vůní po čerstvých malinách, s jemnými
podtóny českého medu, který nápoj celkově zakulacuje.
S přiměřenou a živou kyselinkou.
Alkohol 9,5%

41

HONEY´S MEDOVÝ ČERNÝ RYBÍZ
alkoholický nápoj z vína s černo rybízovou šťávou a medem
MEDOVÝ černý rybíz je příjemně plný a harmonický,
s chutí a vůní po čerstvém zahradním vyzrálém černém
rybízu, s jemnými podtóny českého medu, který nápoj
celkově zakulacuje.
Alkohol 9,5%
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15994

LEDNICKÉ VIŠŇOVÉ
polosladké – 0,75 l

Tmavá červená barva i výrazná vůně zralých višní svědčí
o vyzrálosti suroviny, která byla použita na výrobu tohoto
ovocného vína. Harmonicky sladěný vyšší zbytkový cukr
s jemnou kyselinou a nižším alkoholem doplňují plnost
a bohatost chuti, připomínající chuť vánočního cukroví.
Višňové je vhodným doplňkem k roládám z piškotového
těsta plněným ovocnou marmeládou nebo máslovým
krémem, i k dalším zákuskům. Vyzkoušejte Višňové i jako
horký zimní svařák.
Víno z višní z moravských sadů, alkohol 11% ,
cukr 33 g/l, kyseliny 5,1 g/l, doba archivace 1-2 roky
Ocenění : Česká chuťovka 2015,
Zlatý pohár Víno & Delikatesy,
Hlavní cena Zlatý klas - Země Živitelka 2013

O zdraví prospěšnosti višní velmi dobře věděli naši předkové. K tomu, aby uchovali višně co nejdéle, využili vinařský um a fermentační metody - v podobě lednické
tradice výroby višňového vína.
Oproti jiným výrobcům se zde používá 100% čerstvě
vylisovaná višňová šťáva z moravských višní, zejména
z velmi populární a lahodné odrůdy Morella.
Ledničtí vinaři z ANNOVINO tak umožňují návrat této
tradice pro zákazníky z celé republiky.

O úspěšnosti této cesty a kvalitě Višňového vína
ANNOVINO svědčí řada významných ocenění:
• Zlatá chuť a Regionální produkt Jižní Moravy
• Česká chuťovka v Senátu České republiky
• Zlatý klas mezinárodního agrosalónu Země Živitelka
• Zlatý pohár na vinařské výstavě Víno & Delikatesy

Světová značka šumivých vín

®

Tradiční značka „ruskojazyčných šumivých vín“ IGRISTOE,
na kterou tak rádi vzpomínáme a která v nás vzbudí ten
správný retro pocit. Pečlivě připravené cuvée je sestaveno dle
původní receptury. Šumivé víno vyrobené v licenci společnosti
IGRISTOE EUROPE.SE. Příjemný květnato – ovocný buket
a harmonická chuť, spolu s jemným perlením, dokáží navodit
tu správnou slavnostní atmosféru a povýšit večer či jinou
příležitost na jedinečnou událost.
• Vyrobeno francouzskou metodou Charmat
• V licenci společnosti Igristoe Europe.SE
• Původní receptura
• Pečlivě vybrané cuvée
• Jemné perlení
• Demi sec, Sec a Sec rosé
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12222

IGRISTOE DEMI SEC
šumivé víno, bílé, polosuché – 0,75 l
Klasika „Igristoe“ demi sec pro navození té správné
atmosféry. Pečlivě připravené cuvée je sestaveno dle
původní receptury. Příjemný květnato - ovocný buket
a harmonická chuť, spolu s jemným perlením, dokáží
navodit tu správnou slavnostní atmosféru a povýšit
večer či jinou příležitost na jedinečnou událost. Klasická varianta „demíčka“, která potěší všechny milovníky
šumivých vín, s příjemnou a dlouhou nasládlou chutí.
Alkohol 11%

10477

IGRISTOE SEC
šumivé víno, bílé, suché – 0,75 l
Pečlivě připravené cuvée je sestaveno dle původní receptury. Příjemný květnato - ovocný buket a harmonická chuť, spolu s jemným perlením, dokáží navodit
tu správnou slavnostní atmosféru a povýšit večer či
jinou příležitost na jedinečnou událost. Suchá varianta klasiky. Pro náležité vychutnání a společenský start
večera. Suché „Igristoe“, vhodné pro míchané drinky.
Alkohol 11%

10455

IGRISTOE ROSÉ
šumivé víno, růžové, suché – 0,75 l
Tradiční „Igristoe“ rosé dle původní receptury. Pečlivě
připravené cuvée je sestaveno dle původní receptury.
Příjemný květnato - ovocný buket a harmonická chuť,
spolu s jemným perlením, dokáží navodit tu správnou
slavnostní atmosféru a povýšit večer či jinou příležitost na jedinečnou událost. Rosé, které vás velmi příjemně překvapí svým harmonickým projevem a velmi
příjemnou pitelností.
Alkohol 11%
Ocenění : Stříbrná medaile – Lednické vinné trhy 2020

