VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
GRÜNER VELTLINER
Jakostní víno s přívlastkem VOC Znojmo KRÁLOVSKÁ ŘADA /
VOC Znojmo
2020 | suché / dry

vinařská podoblast
vinařská obec
viniční trať

Znojemská
Hrádek
Vinohrady ke Křídlůvkám

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

13,0 % obj.
3,6 g/l
6,2 g/l
21,9 °NM
14419

První Veltlínské zelené v historii našeho vinařství, které se může pyšnit
zatříděním do Královské řady VOC, nazrávalo 18 měsíců v akátových
sudech, na jejichž výrobu bylo použito dřevo pocházející ze Znojemska.
Charakterizují ho slámově žlutá barva s nepřehlédnutelnými zlatavými
odlesky a výrazně minerální vůně doplněná o půvabné tóny akátového
medu. Ty se v plné a vytříbené chuti dokonale snoubí s typickou
kořenitostí veltlínu a líbeznou mandlovou hořčinkou v jejím závěru.
Tento výraz tak společně s vyšším objemem alkoholu vzbuzují pocit, že
víno působí sladším dojmem, než ve skutečnosti je.
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