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Znojemská
Dobšice
U Hájku

obsah alkoholu / alcohol
zbytkový cukr/ residual sugar
kyseliny / acid
cukernatost hroznů / sugar in grapes
číslo šarže / batch number

12,5 % obj.
0,1 g/l
4,9 g/l
24,0 °NM
22920
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Tento Tramín červený je pro nás historicky druhým vínem řady WAVE ART, do
které zařazujeme to nejlepší z umění našeho enologa a sklepmistra Jiřího
Lancmana.
Zaujme především milovníky plných a monumentálních vín.
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Extra suchý tramín sytě zlatavé barvy nazrával devět měsíců v dubovém sudu,
což mu dodalo na intenzitě a zdůraznilo jeho typickou odrůdovost. Pestrou
paletu vůní po čajových růžích, liči a medu tak podtrhuje výrazná kořenitost,
která provází i harmonickou a mohutnou chuť.
Té dominují tóny sušeného ovoce doplněné o nasládlou stopu vanilky a kokosu.
Ležením na sudu víno získalo krémovější strukturu, jež je dominantní především
v jeho závěru.
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