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)

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

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

