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V každém poháru 
vína objevíte:
• staletou  tradici
• jedinečné terroir
• nevšední eleganci
• osobitý charakter a styl

Exkluzivně pro 

Restaurace
„U Džbánu“

Pěstované odrůdy

Veltlínské zelené

Ryzlink vlašský

Sauvignon

Chardonnay

Hibernal

Rulandské šedé

Ryzlink rýnský

Pálava

Solaris

Souvignier gris

Cabernet Blanc 

Modrý Portugal

Svatovavřinecké

Cabernet Moravia

www.dworacek.cz



0,75 l
279 Kč

Ryzlink vlašský
víno s přívlastkem pozdní sběr
ročník 2018, polosuché
Víno je zelenožluté barvy, vůně a chuť do citrusů. 
Víno je lehké, svěží, ovocité.

Rulandské šedé
víno s přívlastkem pozdní sběr
ročník 2019, polosuché
Víno zlatožluté barvy, vůně květnatá, chuť 
do přezrálých grepů, plné, extraktivní. 

Tramín červený
moravské zemské víno
ročník 2019, polosuché
Víno je zlatožluté barvy, vůně květinová, lehce 
kořenité v chuti s medovými tóny.

Chardonnay
víno s přívlastkem pozdní sběr
ročník 2019, polosuché
Víno zlatožluté barvy, vůně tropického ovoce se 
snoubí i v chuti vína, která je lehká, šťavnatá a ovocitá.

Hibernal
víno s přívlastkem pozdní sběr
ročník 2019, suché
Víno je zlatožluté barvy, vůně kořenitá lehce černory-
bízová, chuť je svěží ovocná lehce minerální. Hibernal 
je PIWI odrůda s odolností vůči houbovým chorobám 
nemusí se tolik ošetřovat chemií, na trhu asi 10 let. 

Veltlínské zelené
víno s přívlastkem pozdní sběr
ročník 2019, suché
Víno je zelenožluté barvy, medově lipové vůně, 
v chuti svěží lehké s jemnou kyselinkou.

Modrý Portugal
víno s přívlastkem pozdní sběr
ročník 2017, suché
Barva vína je tmavě červená. Ve vůni jemná ovocitost 
přezrálého ovoce – třešně se snoubí s čokoládovým 
až vanilkovým nádechem. V chuti plné, extraktivní 
se sametovými tříslovinkami.

Rulandské modré
víno s přívlastkem pozdní sběr
ročník 2017, suché
Barva středně intenzivní rubínová, vůně se otvírá po 
provzdušnění. Nalezneme ovocné tóny, přezrálé lesní 
jahody, hořká čokoláda, oříšky a skořice v pozadí. 
V chuti jemné tříslovinky, zemitost a mineralita.

Svatovavřinecké
víno s přívlastkem pozdní sběr
ročník 2017, suché
Barva vína je intenzivní, sytě červená s rubínovými 
odlesky. Vůně je příjemná, ovocná s jemnou animál-
ností. Je kombinací sušených švestek až povidel 
s čokoládovými tóny a sladkou tříslovinou.

Zweigeltrebe rosé
moravské zemské víno
ročník 2019, polosuché
Přitažlivá růžová barva, ryzí ovocná aromatika jahod 
a malin, radostně svůdné v chuti, temperamentní 
šťavnatost naráží na mocné tělo ovocné dužiny.

Rozlévané víno
- dle aktuální nabídky
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Exkluzivní nabídka z našeho archívu


