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Rodinné vinařství celoročně přátelsky otevřené všem milovníkům vína  
a Lednicko – valtického areálu. Zpracovává hrozny z unikátního terroir 
s vápencovým podložím tvořeným zkamenělinami prehistorických 
moří. Vína jsou šťavnatá, ovocitá a s příjemnou mineralitou, oceňovaná  

na četných soutěžích.

Vinařství s titulem Champion TOP Vinařský cíl České republiky zve  
k prohlídkám, ochutnávkám a piknikům v nádherném prostředí areálu 
vinařství se zahradou Amonit, přístavem na romantické Zámecké Dyji  

a Stellplatzem pro karavany.

Součástí vinařství ANNOVINO je Valtické Podzemí, unikátní labyrint 
historických vinných sklepů.



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

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. 

Řada vín Annovino



Bílá vína

21064 CUVÉE MÜLLER THURGAU & CHARDONNAY 2021
moravské zemské víno, bílé, polosuché – 0,75 l

Díky unikátní kupáži má víno jemnou žlutozelenou 
barvu. Vůně vína je krásně ovocná a expresivní. Do-
minují tóny meruňky, květin a tropického ovoce. Chuť 
vína je příjemně ovocná šťavnatá plná a svěží. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 10,5%, cukr 13 g/l, kyseliny 6,6 g/l 

20364 CHARDONNAY 2020
moravské zemské víno, bílé, polosuché - 0,75 l

Víno s krásnou zelenožlutou barvou se zlatavými od-
lesky. V aromatickém profilu vína najdete zajímavou 
kombinaci tropického ovoce, citrusů, banánů a černé-
ho rybízu. V chuti je víno taktéž příjemně ovocné, plné, 
hravé a svěží díky pikantní kyselině. Doporučujeme ho 
podávat k rybám či mořským plodům.

Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 10 g/l, kyseliny 7,5 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2021, Zlatá medaile/VÍTĚZ KATEGORIE - Vinum 
Juvenale 2021, Zlatá medaile - Valtické vinné trhy 2021, Zlatá medaile - Galerie Rulandských vín 2021

20344 CHARDONNAY 2020
pozdní sběr, bílé, polosuché - 0,75 l

Chardonnay s krásnou zelenožlutou barvou. V aro-
matickém profilu můžete najít příjemnou kombinaci 
čerstvě rozkrojené hrušky, meruňky a citronové trávy. 
V chuti je víno plné, harmonické a díky dlouhé per-
zistenci se skvěle hodí k sýrům holandského typu či 
kachním paštikám.

Hustopeče - Čtvrtě: alkohol 11%, cukr 10,6 g/l, kyseliny 7,9 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2021, Bronzová medaile - Top 77 vín ČR 2021

21054 MUŠKÁT MORAVSKÝ 2021
moravské zemské víno, bílé, polosuché – 0,75 l

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 předkr-
mům.

Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 14,5 g/l, kyseliny 6,7 g/l



20204 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2020
výběr z hroznů, bílé, polosladké – 0,75 l

Rulandské šedé s typickou žlutou barvou. Ve vůni se 
příjemně snoubí tóny čerstvě rozkrojené hrušky s ty-
pickou medovostí. V chuti je víno příjemně šťavnaté, 
svěží a harmonické. Doporučujeme podávat k sýrům 
holandského typu. 

Valtice - U cihelny: alkohol 12,5%, cukr 21,4 g/l, kyseliny 7,3 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Zlatá medaile - Muvina Prešov 2021

19184 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2019
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l

Rulandské šedé s krásnou zlatavou barvou. V aroma-
tickém profilu vína se příjemně kombinují tóny bílého 
ovoce s vůní čerstvě rozkvetlé louky. V chuti je víno 
plné, ovocné a příjemně svěží. Víno doporučujeme po-
dávat k sýrům holandského typu.

Žabčice – Koválov: alkohol 12,5%, cukr 24,1 g/l, kyseliny 6,9 g/l, doba archivace 2-3 roky

20254 RYZLINK VLAŠSKÝ 2020
moravské zemské víno, bílé, polosuché - 0,75 l

Ryzlink vlašský s krásnou žlutozelenou barvou. V aro-
matickém profilu vína dominují vůně lipového květu, 
tropického ovoce a příjemné květinové tóny. V chuti 
je víno krásně svěží, dlouhé a lehce minerální. Víno je 
ideální servírovat k masovým závinům, slaným po-
chutinám a chlebíčkům. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 9 g/l, kyseliny 5,4 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2021, Zlatá medaile - FESTWINE 2021, 
Bronzová medaile - Hustopečská pečeť 2021, Stříbrná medaile - Top 77 vín ČR 2021

20444 SAUVIGNON 2020
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l

Sauvignon s typickou zelenkavou barvou. Ve vůni vína 
se příjemně snoubí tóny rybízu, broskve a tropického 
ovoce. V chuti taktéž najdete rybíz, citronovou trávu 
a pikantní kyselina dává vínu příjemnou svěžest. Víno 
doporučujeme k lehkým studeným předkrmům.

Brod nad Dyjí - Brodské stráně: alkohol 11,5%, cukr 9,2 g/l, kyseliny 6,2 g/l, doba archivace 2-3 roky



19304 SAUVIGNON 2019
kabinetní, bílé, polosuché – 0,75 l

Sauvignon s krásnou zelenožlutou barvou. Ve vůni se 
příjemně snoubí tóny grepu, tropického ovoce a citro-
nové 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, Stříbrná medaile - AWC Vienna 2021

21084 VELTLÍNSKÉ ČERVENÉ RANÉ 2021
moravské zemské víno, bílé, polosuché – 0,75 l 

Ochutnejte „Večerku“ s krásnou žlutozelenou barvou. 
V aromatickém profilu vína můžete najít kombinaci 
tropického ovoce, květin a medu. V chuti je víno pří-
jemně harmonické svěží a taktéž ovocné. Víno dopo-
ručujeme podávat ke slaným pochutinám a masovým 
závinům. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 13 g/l, kyseliny 6,7 g/l 

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, Stříbrná medaile - Top 77 vín ČR 2020, 
 Zlatá medaile - Hustopečská pečeť 2021

19274 VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 2019
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l 

„Veltlín“ se světle zelenou barvou. Ve vůni se příjem-
ně kombinuje odrůdová kořenitost, která je doplněna 
o jemnou ovocitost a květnatost. V chuti je víno har-
monické, svěží, šťavnaté a díky zajímavému spojení 
květinových tónů s minerální dochutí taktéž osobité. 
Víno je ideální servírovat ke studeným masovým před-
krmům a paštikám.

Žabčice – Horní díly: alkohol 11,5%, cukr 9,1 g/l, kyseliny 5,8 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Bronzová medaile - Hustopečská pečeť 2021



20144 HIBERNAL 2020
výběr z hroznů, bílé, polosladké – 0,75 l

Hibernal z prémiové viniční trati „Nad sklepy“. Díky 
prodloužené maceraci rmutu má víno krásnou zlata-
vou barvu. V jemné a přesto komplexní vůni najdete 
tóny hrušky, mandarinky, angreštu a grapefruitu. 
V chuti je víno taktéž ovocné, příjemně svěží a medo-
vé. Víno doporučujeme podávat k ovocným pohárům 
a dezertům.

Bulhary - Nad sklepy: alkohol 11%, cukr 44,2 g/l, kyseliny 7,8 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Stříbrná medaile - Grand prix vinex 2021, Stříbrná medaile - FESTWINE 2021,   Zlatá medai-
le - Valtické vinné trhy 2021, Stříbrná medaile - Lednické vinné trhy 2021, Bronzová medaile - Top 77 
vín ČR 2021, Zlatá medaile - Weinparade Poysdorf 2021, Zlatá medaile - NSV Mikulovská 2021, Zlatá 
medaile - AWC Vienna 2021

20384 ERILON 2020
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l

Erilon s krásnou zelenožlutou barvou. V aromatickém 
profilu se krásně snoubí tóny meruňky, čerstvě roz-
krojené hrušky, citrusů a citronové trávy. V chuti je 
víno příjemně ovocné svěží a šťavnaté díky pikantní 
kyselině. Víno do poručujeme podávat k pokrmům s 
mořskými plody. 

Lednice - Na valtické: alkohol 11%, cukr 14,5 g/l, kyseliny 7,7 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Zlatá medaile - NSV Mikulovská 2021 

20134 HIBERNAL 2020
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l

Hibernal s jemnou zelenožlutou barvou. V aromatic-
kém profilu se příjemně snoubí tóny meruněk, rybízu a 
tropického ovoce. V chuti je víno taktéž krásně ovocné, 
svěží a pikantní kyselina dotváří typickou šťavnatost. 
Víno doporučujeme kombinovat s ovocnými dezerty. 

Valtice - Sonnenberg: alkohol 11%, cukr 32,4 g/l, kyseliny 8,1 g/l, doba archivace 2-3 roky
Ocenění: Velká zlatá medaile - Grand prix vinex 2021, Stříbrná medaile - FESTWINE 2021, 
Stříbrná medaile - Lednické vinné trhy 2021, Zlatá medaile - Top 77 vín ČR 2021, 
Zlatá medaile - Weinparade Poysdorf 2021, Stříbrná medaile - Král vín 2021, 
Zlatá medaile - NSV Mikulovská 2021, Bronzová medaile - Vinař roku 2021

PIWI odrůdy jsou nově vyšlechtěné odrůdy. Jejich pěstování je šetrnější vůči životnímu 
prostředí a vína z nich jsou svěží šťavnatá a s příjemnou mineralitou.

PIWI odrůdy



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. Bronzová medaile - Top 77 vín ČR 2020

20394 SAVILON 2020
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l

Ochutnejte Savilon s typickou zelenožlutou barvou. 
Ve vůni najdete příjemnou kombinaci tónů čerstvě 
rozkvetlé louky, citrusů a bílého ovoce. V chuti je víno 
díky vyššímu zbytkovému cukru krásně plné ovocné 
a lehce medové. Víno doporučujeme podávat k pokr-
mům, které byly při pravené na grilu. 

Lednice - Na valtické: alkohol 11%, cukr 18,3 g/l, kyseliny 6,8 g/l, doba archivace 2-3 roky 

21074 SOLARIS 2021
moravské zemské víno, bílé, polosladké – 0,75 l

Solaris s typickou zelenkavou barvou. Vůně vína je 
intenzivní ovocná a příjemně podpořená květinovými 
tóny. Chuť vína je krásně harmonická plná a šťavnatá. 
Víno doporučujeme podávat k ovocným dezertům.  

Vinařská oblast Morava: alkohol 11%, cukr 31 g/l, kyseliny 8 g/l

20404 SOUVIGNIER GRIS 2020
pozdní sběr, bílé, polosuché – 0,75 l

Souvignier gris s krásnou zlatavou barvou. Ve vůni 
na jdeme příjemnou kombinaci čerstvě rozkrojené 
hrušky, meruňky a celý buket vína je podpořen jemnou 
května tostí. V chuti je víno taktéž ovocné lehce medo-
vé struk turované a příjemně pitelné. Víno doporučuje-
me podávat k ovocným dezertům.

Lednice - Na valtické: alkohol 11,5%, cukr 17,2 g/l, kyseliny 8,3 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Zlatá medaile - NSV Mikulovská 2021 



Růžová vína

20524 CABERNET MORAVIA rose 2020
moravské zemské víno, růžové, polosuché - 0,75 l

„Cabernet“ s krásně sytou růžovou barvou. Ve vůni na-
jdete typickou kombinaci černého rybízu, třešní a viš-
ní. V chuti je víno příjemně lehké, svěží a ovocné. Víno 
doporučujeme jako skvělé osvěžení v horkých letních 
dnech. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 10,5%, cukr 9 g/l, kyseliny 6 g/l 

20064 SVATOVAVŘINECKÉ rose 2020
moravské zemské víno, růžové, suché - 0,75 l

Víno s krásně sytou růžovou barvou. V aromatickém 
profilu vína se krásně snoubí tóny jahod, malin a ost-
ružin. V chuti je víno příjemně ovocné, dlouhé a šťav-
naté. Víno doporučujeme podávat v závěru stolování 
k ovocným dezertům. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 11,5%, cukr 7 g/l, kyseliny 7,2 g/l 
Ocenění: Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2021, Bronzová medaile - TOP 77 vín ČR 2021



Červená vína

20554 CUVÉE CABERNET SAUVIGNON & MERLOT & CABERNET MORAVIA 2020
moravské zemské víno, červené, suché – 0,75 l

Cabernet Sauvignon, Merlot a Cabernet Moravia v po-
měru 45/35/20 jsou základem pro tuto kupáž přímo 
z vinice. Díky odrůdě Merlot je barva světle rubíno-
vá s modrými odlesky. Ve vůni můžete najít typický 
černorybízový až paprikový projev odrůdy Cabernet 
Moravia. V chuti je víno díky odrůdě Cabernet Sau-
vignon příjemně plné, ovocné, čokoládové až kouřové. 
Víno doporučujeme podávat k hovězímu či vepřovému 
masu, které bylo připraveno na grilu.

Vinařská oblast Morava: alkohol 10,5%, cukr 1,2 g/l, kyseliny 5,1 g/l, doba archivace 2-3 roky

20594 CUVÉE ALIBERNET & NITRA & NERONET 2020
moravské zemské víno, červené, suché – 0,75 l

Ochutnejte jedinečnou kupáž složenou z odrůd Ali-
bernet, Nitra a Neronet v poměru 50/30/20. Víno má 
krásně sytou tmavě červenou barvu. Ve vůni můžete 
najít zajímavou kombinaci lesního ovoce, čokolády  
a kouře. V chuti je víno krásně plné, sametové a velmi 
příjemně pitelné. Doporučujeme podávat k pokrmům 
připraveným z libového vepřového či hovězího masa. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 10%, cukr 1 g/l, kyseliny 5 g/l, doba archivace 2-3 roky

20564 CABERNET MORAVIA 2020 
moravské zemské víno, červené, suché - 0,75 l

Cabernet Moravia s typickou tmavě granátovou bar-
vou. V intenzivní vůni můžete najít příjemnou kom-
binaci černého rybízu, višní a čokolády. V plné chuti 
dominuje černý rybíz s jemným tříslem. Víno doporu-
čujeme podávat k masovým pokrmům připraveným 
z tmavého masa. 

Vinařská oblast Morava: alkohol 10,5%, cukr 1 g/l, kyseliny 5,3 g/l, doba archivace 2-3 roky 

20534 DORNFELDER 2020
pozdní sběr, červené, suché - 0,75 l

Dornfelder s tmavě rudou barvou s fialovými odlesky. 
V intenzivní ovocné vůni najdete lesní plody, ostruži-
ny a čokoládu. V chuti je víno plné, lehce čokoládové  
a příjemně ovocné. Víno doporučujeme podávat  
k hovězím steakům se švestkovou omáčkou.

Velké Pavlovice - Nad zahrady: alkohol 11%, cukr 0,5 g/l, kyseliny 5,3 g/l, doba archivace 2-3 roky



19454 FRANKOVKA 2019
pozdní sběr, červené, suché - 0,75 l

Frankovka se sytě rubínovou barvou. V intenzivní vůni 
můžete najít zajímavou kombinaci višní, ostružin a 
kouřových tónů. Chuť je taktéž ovocná, příjemně plná 
a víno je připravené ke zrání v lahvi. Víno doporuču-
jeme podávat k hovězím líčkům na červeném víně 
s bramborovou kaší. 

Lednice - Končiny: alkohol 11%, cukr 0,2 g/l, kyseliny 6,5 g/l, doba archivace 3-4 roky

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 kvě-
tin s divokou vůní muškátu, která je typická pro odrů-
du Sevar. V chuti je víno taktéž příjemně ovocné, svěží 
a hravé s velkým potenciálem ke zrání. Víno doporu-
čujeme 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

PIWI odrůdy



Přírodně sladké výběry

18174 RULANDSKÉ ŠEDÉ 2018
výběr z cibéb, bílé, sladké - 0,375 l

Klenot unikátního ročníku 2018. Rulandské šedé ze sluncem 
zalité viniční trati „U cihelny“ nám dalo mimořádně vyzrálé 
hrozny. Díky vysokému podílu ušlechtilé formy Botrytis ci-
nerea byla vyzrálost hroznů 44°ČNM. Víno má sytě zlatavou 
barvu. Ve vůni vína najdeme tóny čerstvě rozkrojené hrušky, 
rozinek a medu. V chuti je víno dokonale harmonické, same-
tové a příjemně plné. Víno je ideální podávat při oslavě výji-
mečných událostí. 

Valtice - U cihelny: alkohol 10,5%, cukr 267,3 g/l, kyseliny 9,4 g/l, doba archivace 5-10 let
Ocenění: Zlatá medaile - Valtické vinné trhy 2019, Velká zlatá medaile - Grand prix vinex 2019,  
Stříbrná medaile - Terravino Izrael 2019, Velká zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2020, Zlatá me-
daile - FESTWINE 2020, Velká zlatá medaile - Grand prix vinex 2020, Velká zlatá medaile - Král vín 
2020, Velká zlatá medaile - Valtické vinné trhy 2020, Zlatá medaile - CM Štrasburg 2020, Zlatá me-
daile - Enoexpo Polsko 2020, Velká zlatá medaile - Galerie Rulandských vín 2021, Zlatá medaile - NSV  
Mikulovská 2021, Zlatá medaile - Vinař roku 2021   


