
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



E2109B3 MÜLLER THURGAU 2021                
moravské zemské víno, bílé, polosladké – 0,75 l    

Víno s jemnou zelenkavou barvou. V komplexním aro-
matickém profilu vína najdete zajímavou kombinaci 
zralého bílého ovoce, citrusů meruněk a medu. V chuti 
je víno krásně harmonické ovocné a s dlouhou perzis-
tencí. Víno doporučujeme podávat k ovocným dezertům  
a ovocným salátům.

Vinařská oblast Morava: alkohol 11 %, cukr 28 g/l, kyseliny 7 g/l, doba archivace 2-3 roky 
Ocenění: Stříbrná medaile - Top 77 vín ČR 2022

E2123A3 HIBERNAL 2021                    
pozdní sběr, bílé, polosladké – 0,75 l    

Panenský Hibernal z prémiové viniční trati „Zahrady“. 
Díky studené maceraci rmutu má víno krásnou zeleno-
žlutou barvu. V jemné a přesto komplexní vůni najdete 
tóny hrušky, mandarinky, angreštu a tropického ovoce. 
V chuti je víno taktéž ovocné příjemně svěží a medové. 
Víno doporučujeme podávat k ovocným pohárům a de-
zertům.

Bulhary - Zahrady: alkohol 11 %, cukr 41 g/l, kyseliny 8,4 g/l, doba archivace 3-5 let
Ocenění: Stříbrná medaile - Lednické vinné trhy 2022, Zlatá medaile - Top 77 vín ČR 2022, Velká zlatá 
medaile - NSV Mikulovská 2022

E21133 PÁLAVA 2021                
výběr z hroznů, bílé, polosuché – 0,75 l    

Pálava s krásnou zlatavou barvou. V intenzivním aro-
matickém profilu najdete zajímavou kombinaci citrusů, 
liči, meruněk a medu. V chuti je víno krásně harmonické 
ovocné a příjemně svěží. Víno doporučujeme podávat ke 
slaným pochutinám, chlebíčkům a sýrům.

Žabčice - Horní díly: alkohol 13,5 %, cukr 12,9 g/l, kyseliny 8,1 g/l, doba archivace 3-5 let
Ocenění: Zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2022, Zlatá medaile - Král vín 2022, Velká zlatá medaile 
- NSV Velkopavlovická 2022

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, Stříbrná medaile - Weinparade Poysdorf 2021, 
Seal of Approval - AWC Vienna 2021



E18173T RULANDSKÉ ŠEDÉ 2018 v dárkovém tubusu
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 podí-
lu ušlechtilé formy Botrytis cinerea 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, sametové a příjemně 
plné. Víno je ideální podávat při oslavě výjimečných 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, Vel-
ká zlatá medaile - Lednické vinné trhy 2020, Zlatá medaile - FESTWINE 
2020, Velká zlatá medaile - Grand prix vinex 2020, Velká zlatá medai-
le - Král vín 2020, Velká zlatá medaile - Valtické vinné trhy 2020, Zla-
tá medaile - CM Štrasburg 2020, Zlatá medaile - Enoexpo Polsko 2020, 
Velká zlatá medaile - Galerie Rulandských vín 2021, Zlatá medaile - NSV  
Mikulovská 2021, Zlatá medaile - Vinař roku 2021, Zlatá medaile/vítěz 
kategorie - Salon vín ČR 2022. Zlatá medaile/CHAMPION - Cool Climate 
Wine Awards 2022, stříbrná medaile - Decanter World Wine Awards 2022

E18173 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 mimo-
řádně vyzrálé hrozny. Díky vysokému podílu ušlechtilé 
formy Botrytis cinerea 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, sametové a příjemně plné. 
Víno je ideální podávat při oslavě výjimečných 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 medaile -  
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  
medaile - Enoexpo Polsko 2020, Velká zlatá medaile - Galerie Rulandských vín 2021, Zlatá  
medaile - NSV Mikulovská 2021, Zlatá medaile - Vinař roku 2021, Zlatá medaile/vítěz kategorie -  
Salon vín ČR 2022, Zlatá medaile/CHAMPION - Cool Climate Wine Awards 2022, Stříbrná medaile - 
Decanter World Wine Awards 2022


