
 

SALVE VINI 

 

( príplatok za darčekovú škatuľku je 2,50 € ) 

Rizling vlašský, 2019 

Víno charakterizujúce Malokarpatskú vinohradnícku oblasť, konkrétne Pezinok je 

charakteristické vôňou po vlašských orechoch, v chuti sú dominantné dobre zapracované 

kyseliny, ktoré dodávajú vínu sviežosť. Vino je stredne plné, s primeraným ľahkým alkoholom, 

charakteristické vínu dennej konzumácie k malokarpatskej kuchyni t.j. bravčové hody, vodná 

hydina a divina. Cena : 5 €  

Sauvignon blanc, 2019 

Víno je vyrobené stredoeurópskou technológiou chladnomilného procesu v nerezových 

tankoch, čo je cesta medzi Novým svetom (Nový Zéland) a klasickou technológiou 

(Francúzsko - Loire). Vo vôni nachádzame jemné tóny broskyne až exotického ovocia, v chuti 

zachytávame jemné nuansy žihľavy. Dominantné sú svieže kyseliny, s priemerným alkoholom. 

Víno je vhodné k stredomorskej kuchyni, k cestovinám a rybám. Cena : 5 € 

Pinot blanc, 2019 

Víno je vyrobené modernou technológiou šetrného kvasenia v nerezových nádobách. Vo vôni 

je charakteristická ovocnosť, ktorá prechádza až do exotických vôní a chutí. Víno je plnšie, 

s vyšším obsahom alkoholu avšak harmonické, svieže, s dlhou dochuťou. Hodí sa 

k slávnostnejším príležitostiam. Je vhodné kombinovať i ako aperitív a digestív. Cena : 5 € 

 

 



 

Pinot gris, 2019 

Víno získalo zlatú medailu na svetovej výstave Bakchus v Madride. Je charakteristické 

s jemnou chlebovinkou vo vôni, v chuti je plnšie extraktívnejšie, s harmonickým obsahom 

kyselín, zvyškového cukru  a alkoholu. Je pripravené na pitie pri slávnostných príležitostiach. 

Hodí sa k celej škále potravín malokarpatského regiónu i ako digestíva. Cena : 5 € 

 

Cabernet Sauvignon rosé, 2019 

Víno získalo striebornú medailu na svetovej výstave vín Vinalies Internationales Paris. Je 

vynikajúcim reprezentantom slovenských ružových vín z celosvetového pohľadu. Vo vôni 

prevládajú tóny červeného bobuľového ovocia, čierneho ríbezľu. V chuti je víno harmonické, 

svieže, zladené kyseliny a alkohol. Je to charakteristické víno pre letné počasie, dobrú náladu 

a ľahkú stravu. Cena : 5 € 

 

Cabernet Sauvignon, 2018 

Víno získalo zlatú medailu v Madride. Víno dozrievalo v barikových sudoch. Vo vôni 

s charakteristickou chuťou čiernych ríbezlí, čierneho lesného ovocia. V chuti stredne plné, 

vhodné na dennú zdravotnú konzumáciu. Víno je harmonicky zladené s trieslovinami, 

zvyškovým cukrom a kyselinami. Je vhodné ku všetkým jedlám, avšak hlavne k tmavému mäsu. 

Cena : 10 € 

 

Alibernet, 2018 

Víno získalo zlatú medailu  na výstave Bakchus v Madride. Víno je vysokej rubínovo červenej 

farby , charakterizované ako farbiarka. Vo vôni okrem červeného bobuľového ovocia 

nachádzame i exotické vône. V chuti je to víno plné, s vysokým extraktom, s dlhou 

trieslovinovou dochuťou. Víno ma vysoký antioxidačný potenciál vhodný k ťažším kalorickým 

jedlám. Cena : 10 € 

 

 

 

 



                                         

 

                    

                 ( ilustračná fotografia – návod na použitie)  

Cuvée 1947, 2018 

Ikonické víno vyrobené vo vinárstve Petra Rajníca v spolupráci s odborníkmi z Rytierskeho 

rádu vína. Víno je kupáž z odrôd Cabernet Sauvignon, Frankovka modrá, Dunaj a Merlot. Je 

popísané hodnotením COS, čo sú historické popisy vína gréckeho historika Horácia 

a uhorského polyhistora Mateja Bela. Color, odor, sapor je doplnený o piaty element chuti 

a to UMAMI. Víno je vhodný darček pre milovníkov vína, nakoľko spĺňa vysoké požiadavky 

na kvalitu vína, jeho zdravotné účinky a radosť z jeho konzumácie. Cena : 19,47 € 

 

 

  IN HONOREM DEI ET IN HONOREM VINI 

 


