
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



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 kombina-
ci citrusů, tropického ovoce, rozinek, meruněk a medu.  
V chuti je víno mohutné, hravé, ovocné a taktéž medové. 
Víno doporučujeme podávat ke kořeněným jídlům, paš-
tikám 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, Stříbrná medaile - Salon vín ČR 2021, 
Velká zlatá medaile - FESTWINE 2021

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.
Ocenění: Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2021

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, meru-
něk, medu a citrusů. V chuti je víno příjemně plné, svě-
ží, 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.

E17503 VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2017                    
kabinetní, bílé, suché – 0,75 l    

Veltlínské zelené s krásnou zelenkavou barvou. V aro-
matickém profilu se příjemně kombinuje jemná kořeni-
tost s tóny vanilky, karamelu a celý buket je podpořen 
vůní kouře. V chuti je víno mohutné, plné a velmi inten-
zivní. 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.
Ocenění: Zlatá medaile - FESTWINE 2021, Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2021, 
Zlatá medaile - Hustopečská pečeť 2021


