
VINNÝ

LÍSTEK



Já se svou rodinnou jsem již čtvrtá generace, která ve

vinařství pokračuje. Mým nejdůležitějším profesním

krokem bylo, když jsem v roce 2001 nastoupil do

vinařství Mikrosvín Mikulov. Poté jsem byl u vzniku

vinařství Galant, odkud jsem po dvou letech v roce

2009 odešel do Vinařství Volařík, kde jsem pracoval

až do roku 2015.

 

 

VINAŘSTVÍ JINDŘICH KADRNKA

 
Naše rodinné vinařství se nachází ve vinařské obci

Březí u Mikulova v blízkosti Pavlovských a

Dunajovských vrchů. 

Nějaký čas jsem strávil i prací v Rakousku, kde se mi

líbil hlavně přístup k vinařství a vinicím. Toto všechno

mi přineslo cenné zkušenosti a umožnilo pozvednout

rodinnou tradici na dnešní úroveň a chceme

rozhodně ještě víc.

vinice na Liščím vrchu



Veltlínské zelené 2019                     350 Kč
pozdní sběr, suché,
Březí - Liščí vrch, víno má krásně kořenitou a krémovitou
vůni s aroma pepře, červeného jablka a květin, chuť je
ovocná, výrazně kořenitá a mohutná s mandlovou a
minerální dochutí

Chardonnay 2019                               360 Kč
pozdní sběr, suché,
Březí - Liščí vrch, ve vůni velmi výrazné, mísí se tóny
ananasu, manga či přezrálých banánů s minerálním
závěrem, chuť je vyrovnaná, výrazná, medová,
extraktivní a minerální se šťavnatou kyselinou v závěru

Ryzlink vlašský 2020                         360 Kč
Dunajovský vlašák, pozdní sběr, suché,
Mikulov – Liščí vrch, vůně je čistá, s tóny zralého
citrusového ovoce, žlutých broskví, zralého angreštu,
čerstvě stáčeného medu s nádechem lučních květů, chuť
je výrazně ovocná, živá, pikantní a zároveň příjemně
medová s krásnou slaností v závěru

Cabernet Moravia 2018                   370 Kč
moravské zemské víno, suché,
Březí – Ořechová hora, hrozny kvasily a macerovaly v
otevřených kádích po dobu 60 dní, po vylisování víno
zrálo 15 měsíců v sudech barrique, víno je ve vůni i chuti
krásně měkké s tóny zralého tmavého lesního ovoce,
sušených ořechů, koření a mléčné čokolády



knihovna Strahovského kláštera

vinice Babičák

Své jméno odvodilo vinařství od rodáka z Dobšic,

uměleckého řezbáře Jana Lahofera. Ten na konci 18.

století vytvořil unikátní barokní knihovnu, která je

dnes klenotem premonstrátského Strahovského

kláštera.

Skladba všech vinic zahrnuje prakticky všechny

hlavní odrůdy vinné révy pěstované ve střední

Evropě. Převládá Veltlínské zelené (16%), Ryzlink

rýnský (13%), Müller Thurgau (10%), Rulandské bílé,

Sauvignon, Muškát moravský, Rulandské šedé,

Ryzlink vlašský, Neuburské, Tramín červený a Pálava. 

 

VINAŘSTVÍ LAHOFER

 

Ve vinicích jsou ale i méně známé odrůdy jako

Kerner, Dornfelder, Blauburger, Muškát žlutý či

Alibernet.



Müller Thurgau 2019                        320 Kč
kabinet, suché,
Hostěradice na Moravě - Volné pole, víno s jemně
muškátovou vůní a tóny svěžího ovoce, pikantní
šťavnatá kyselinka doplňuje kořenitou dochuť
připomínající broskve a grep

Lahofer rosé 2020                              330 Kč
sladké,
Dyje - Babičák, jde o cuvée odrůd Zweigeltrebe a
Svatovavřinecké, ve kterých dominuje vůně červeného
zahradního ovoce ve smetaně, v chuti můžete hledat
nasládlou višeň, zralou třešeň a dochuť po červeném
grepu

Muškát moravský 2020                   360 Kč
pozdní sběr, polosladké,
Hostěradice na Moravě - Volné pole, poutavou třpytivou
barvu po lipovém květu doprovází vůně bezu a vyzrálých
meruněk, plnou a šťavnatou chuť evokující meruňkový
kompot dokreslují svěží citrusové tóny a dlouhá
perzistence

Lahofer Frizzante 2019                    340 Kč
perlivé, sladké,
Dyje - Babičák, jde o cuvée odrůd Svatovavřinecké a
Zweigeltrebe, obě odrůdy vynikají výraznou chutí
drobného červeného ovoce, kyselinka a perlení dávají
tomuto rosé tu pravou letní svěžest

Dornfelder 2018                                360 Kč
pozdní sběr, suché,
Hostěradice na Moravě - Volné pole, ve vůni objevíte
tóny po višních v tmavé čokoládě a jemném tabáku, v
chuti jsou cítit drsné, ale současně jemné tóny aronie
doplněné hořkou čokoládou



 

VINAŘSTVÍ JAKUB ŠAMŠULA

 
Vinařství je pro nás posláním a každodenní výzvou,

věnujeme se mu s plným nasazením a jen ty nejlepší

hrozny, které nám příroda dovolí sklidit, přetváříme

ve víno, se kterým se Vám dostává do rukou

ztělesněná práce ve vinici a sklepě.

Vychutnejte si vzácný okamžik souznění s vinařem, vinicí a

vinařskou tradicí Čejkovic…

Specializujeme se jen na pár odrůd – šest bílých a dvě

červené a k tomu čtyři doplňky, sezónní i celoroční.

Vína máme rozdělena do čtyř řad, podle toho, jak

vznikají a kde zrají. Ochutnejte naše vína a poznejte

chuť Čejkovic.

Jakub Šamšula s dcerou

 



Rulandské šedé 2019                        320 Kč
pozdní sběr, suché,
Čejkovice - Díl u Včelína, s projevem vanilky a vůní
toastů s rozpuštěným máslem, chuť hladká, krémová a
dlouhá, připomíná sušené ovoce, pražené lískové oříšky s
jemnou tříslovinou

Cabernet Sauvignon 2019               320 Kč
pozdní sběr, polosuché,
Čejkovice - Helezný díl, výrazná ovocná vůně černého
rybízu, ostružiny a višňového kompotu, v chuti s
delikátní tříslovinou, kde se černý bez a borůvková
marmeláda mísí s elegantním projevem hořké čokolády

Sauvignon 2020                                  320 Kč
pozdní sběr, suché,
Čejkovice - Díl u Včelína, vůně je bohatá a prolíná se v ní
hluchavka, květ černého bezu a zimostráz, postřehneme
i zelené melouny, chuť je svůdná a mladistvá, bílou
papriku, limety a planou broskev doplní veselá dochuť

Pálava 2020                                         340 Kč
výběr z hroznů, polosladké,
Čejkovice - Díl u Včelína, intenzivní plná květinová vůně,
aroma liči a pivoněk s medovým tónem, chuť sladká s
tóny papaje a pečených jablek, s dochutí kandovaného
ovoce

Rulandské modré 2018                    340 Kč
výběr z hroznů, suché,
Čejkovice - Díl u Včelína, vůně kandovaného ovoce a
sušených švestek doplňující projev ožehnutého dřeva a
studeného kouře přechází ve výrazně kořenitou chuť
hořké čokolády a plané trnky s široce strukturovanými
tříslovinami



 

VINAŘSTVÍ VINOFOL

 
Vinařství Novosedly VINOFOL je rodinné vinařství,

vedou je bratři Pavel a Richard Foltýnovi, do práce

jsou zapojeni i další členové rodiny.

Od roku 1992 vybudovali moderní vinařský podnik

vybavený veškerou potřebnou soudobou technologií

od příjmu hroznů přes různé volitelné způsoby

vinifikace a zrání až po šetrnou filtraci a moderní

lahvování. Dnes patří k technologicky nejlépe

vybaveným podnikům.

„S každou lahví jdeme na trh s přesvědčením o její

výjimečnosti, čistotě a kvalitě, za niž ručíme svým

jménem. Snad i proto jsou ozdobeny zlatými a

stříbrnými medailemi z velkých světových soutěží

Vinalies Internationales, IWC San Francisco či AWC

Vienna.“

Pavlov - pohled z Děviček



Ryzlink vlašský 2020                         300 Kč
pozdní sběr, suché,
Pavlov - Nová hora, aroma připomíná dozrávající
banány, exotické ovoce, v pozadí s tóny citrusů, chuť
zralého sadového ovoce, svěží, pikantní kyselinka

Modrý portugal 2018                       380 Kč
výběr z hroznů, suché,
Pavlov - Sahara, aroma peckového ovoce, ostružinového
džemu nebo černého koření, hebká a kulatá chuť s tóny
šťávy ze zralých třešní, čerstvých borůvek nebo černých
višní

Ryzlink rýnský 2018                          390 Kč
výběr z hroznů, polosuché,
Novosedly - Slunečná, vůně zralé meruňky,
karamelizovaná jablíčka, s tóny citrusů, chuť meruňkové
marmelády se svěží kyselinkou

Tramín červený 2019                        390 Kč
výběr z bobulí, polosladké,
Novosedly - Stará hora, vůně je velmi intenzivní, typicky
lehce kořenitá s tóny připomínající sušené rozinky,
sušené mango a ananas, bílý čaj a pečené ovoce, chuť je
plnější a intenzivní, jemně kořenitá s poměrně výraznou
aromatickou linkou

Zweigeltrebe 2018                            380 Kč
pozdní sběr, suché,
Novosedly – Kamenný vrch, výraznější vůně zralého
lesního ovoce, borůvek a ostružin, s jemnou kořenitou
stopou, pikantní chuť s eukalyptovými podtóny a
nádechem povidel

Frankovka 2018                                 380 Kč
výběr z hroznů, polosuché,
Pavlov - Sahara, bohaté, ostře sladké aroma hořké
čokolády a skořice, chuť s nádechem sladké červené
papriky, podzimního jablka a jádřince a tóny uzeného
masa



 

VINAŘSTVÍ DOG IN DOCK

 
Jsme mladí vinaři z Veselí nad Moravou, kde jsme před dvěma

lety založili vinařství. Díky kapce štěstí a vhodnému načasování

děláme to, co nás baví. Dbáme na kvalitu, harmonii chutí, jsme

nadšení a snažíme se objevovat nové, dosud nepoznané…

Plánujeme vybudovat vinařský areál, který bude v těsné blízkosti

Baťova kanálu a naváže na vinařské tradice na Moravě. Součástí

areálu je mladý vinohrad, kde se již nyní můžete projít, mezi jeho

řádky, se sklenkou vína v ruce.

Frankovka 2019                                 370 Kč
Blanc de Noirs - bílé víno

pozdní sběr, suché,
Novosedly - Nad sklepy, vůně je elegantní, ovocná s
jemnou mineralitou, v chuti osvěžující, podpořené
harmonickou dochutí

Rulandské bílé 2019                          380 Kč
pozdní sběr, suché,
Blatnice pod Sv. Antonínkem - Dílce, víno bylo
pravidelně mícháno na jemných kvasnicích, ve vůni
dominují tropické plody s podtóny zralých peckovin, v
chuti je víno ovocné a šťavnaté

Sauvignon 2020                                  390 Kč
pozdní sběr, polosuché,
Blatnice pod Sv. Antonínkem - Dílce, ve vůni převládá
černý rybíz s tóny angreštu, v chuti citrusové tóny se
svěží, nasládlou perzistencí

plánovaný vinařský areál



ŠUMIVÁ VÍNA (0,75 l)
Bohemia sekt (demi-sec, brut)                     325 Kč

Bohemia sekt (nealko)                                   325 Kč

Bohemia sekt Prestige (demi-sec, brut)     420 Kč

Prosecco La Farra Capitania (brut)              325 Kč

Prosecco La Farra DOCG (brut)                   485 Kč

Raimat Cava DO (brut nature)                     560 Kč

Bouvet-Ladubay Crémant de Loire             655 Kč

Excellence (brut)

Šampaňské R de Ruinart (brut)                 2 235 Kč

VÍNA NA SKLENIČKU (0,1 l)
Müler Thurgau (Lahofer)                                  50 Kč

Ryzlink vlašský (Vinofol)                                  50 Kč

Rulandské šedé (Šamšula)                               50 Kč

Pálava (Šamšula)                                                50 Kč

Rosé (Lahofer)                                                    50 Kč

Cabernet Sauvignon (Šamšula)                       50 Kč

ŠUMIVÁ VÍNA NA SKLENIČKU (0,1 l)
Prosecco sekt Capitania                                  60 Kč



Kontakt
Hotel Skalský dvůr
Lísek 52
Bystřice nad Pernštejnem, 593 01

Mobil: +420 606 725 501
E-mail: info@skalskydvur.cz

www.skalskydvur.cz

www.facebook.com/skalskydvur

Provozovatel:
PKS holding a.s.
Brněnská 126/38
591 01 Žďár nad Sázavou
IČ: 65276493, DIČ: CZ65276493

GPS:
49°33'53.233"N, 16°10'43.612"E

WiFi:  FreeSD 
             heslo: skalskydvur 


