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moravské zemské víno / moravian land wine
2020 | polosuché / semidry
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Znojemská

obsah alkoholu / alcohol
zbytkový cukr/ residual sugar
kyseliny / acid
archivace / archiving
číslo šarže / batch number

11,5 % obj.
15,6 g/l
7,0 g/l
do 1 roku
10120
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Mladý LAHOFER je prvním vínem ročníku 2020 a navíc vůbec prvním,
které bylo kompletně vyrobeno v našem novém vinařství. Svěží cuvée z
odrůd Muškát moravský a Müller THurgau vás ve vůni omámí ovocnými
tóny s jemným kořenitým nádechem muškátového květu, na jazyku
pak ucítíte příjemnou kyselinku s chutí po mandarinkách a broskvovém
kompotu.
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Etiketa našich mladých vín letos odkazuje na nově otevřenou, "mladou"
budovu Vinařství LAHOFER uprostřed viniční trati U Hájku. Její
architektonický návrh vzešel z pera mladé brněnské kanceláře
Chybík+Krištof Architects. Nejen mladým návštěvníkům a divákům tu
nabízíme mix složený z příjemného posezení nad skleničkou vína,
řízených degustací, moderního prostoru a v letní sezoně i z bohaté
nabídky kulturních programů.
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