
 

Vinný lístek 
 

CHÂTEAU VALTICE - Vinné sklepy Valtice, a.s.  

patří mezi nejvýznamnější a nejstarší vinařství v České republice. Jedná se o firmu  

rodinného typu s hlubokými moravskými kořeny a tradicemi. Vinařství CHÂTEAU 

VALTICE ve své dnešní podobě je především největším pěstitelem révy vinné 

v České republice. To mu umožňuje celoročně pečlivě kontrolovat kvalitu vinic a 

hroznů na více jak 1000 hektarech vinohradů na Moravě, a to jak na Valticku, tak 

především na prémiových vinicích pod Pálavou. 

 

VINAŘSTVÍ SCHWARZAVA  

sídlí v obci Uherčice u Hustopečí, která je součástí velkopavlovické  

vinařské podoblasti. Většina vína pochází z vlastních vinohradů  

a část z hroznů známých vinohradníků převážně z podoblasti Mikulovské.   

Vinařství sahá daleko do historie rodiny, kde vinař produkuje kvalitní  

svěží vína s minimem chemie a konzervantů, na přírodních kvasnicích  

a zejména s přihlédnutím k terroir („teroá“). 

  

 

 



 

Bílá vína 
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ – SUCHÉ 2018  - Vinařství Schwarzava     180 Kč                        

Barva je zlato-zelená. Ve vůni jsou charakterem bylinky, víno je herbální, v chuti citrusy.  

Kyseliny jsou vyšší, víno má příjemnou aromatiku.   

 

RULANDSKÉ BÍLÉ – SUCHÉ  - CHÂTEAU VALTICE       195 Kč                        

Odrůdové jakostní víno s jemnou květinovou vůní, doplněná buketem lískových oříšků. Víno  

doporučujeme k hovězímu, vepřovému masu a měkkým sýrům s bílou plísní.  

 

NEUBURSKÉ - SUCHÉ 2018  - Vinařství Schwarzava      240 Kč  

Barva je žlutozelená. Při redukované sklizni, ze které víno vzešlo je charakteristicky zemité,  

převládají grepové tóny ve vůni, v chuti až mandlové tóny.   

 

RYZLINK VLAŠSKÝ – SUCHÉ - CHÂTEAU VALTICE      195 Kč 

Odrůdové jakostní víno  s ovocnou vůní  doplněnou lipovým nádechem. V chuti je jemně kořenitý,  

           příjemně svěží s nevtíravou kyselinou. Doporučujeme k masitým předkrmům a vepřovému masu. 

 

RYZLINK VLAŠSKÝ – POLOSUCHÉ 2018 (šampión výstavy Uherčice)    300 Kč  

- Vinařství Schwarzava 

Barva je zelenkavá. Víno je příjemné, harmonické chuti s vyrovnanými kyselinami. Můžeme v něm  

objevit extraktivní květinové až tropické tóny ve vůni a jemnou doznívající ořechovou perzistenci.   

 

CHARDONNAY – SUCHÉ - CHÂTEAU VALTICE       205 Kč 

Odrůdové jakostní víno s ovocnou vůní doplněnou citrusovými podtóny. V chuti je svěží, elegantní,  

          plné a harmonické. Doporučujeme k hovězímu i vepřovému masu, rovněž k měkkým sýrům s bílou plísní. 

 

MÜLLER THURGAU – SUCHÉ - CHÂTEAU VALTICE      200 Kč 

Odrůdové jakostní víno se světle žlutou barvu s jemnou muškátovou vůní, lahodnou a harmonickou  

           chuť. Doporučujeme k lehkým předkrmům, drůbežímu masu a měkkým sýrům. 

 

 



 

 

 

SAUVIGNON – SUCHÉ - CHÂTEAU VALTICE       200 Kč 

           Odrůdové jakostní víno s aromatickou vůní, muškátovým buketem s jemnou kořenitostí a lehkou  

           kyselinou. Doporučujeme k rybám a drůbeži. 

 

TRAMÍN ČERVENÝ – POLOSUCHÉ 2019  - Vinařství Schwarzava    280 Kč                 

Barva je vyšší zlatožlutá. Víno je velmi kořenité a velmi mohutné. Ve vůni připomíná divokou 

           růži, med, muškátový oříšek, v chuti potom koření typu hřebíček, skořice.  

 

TRAMÍN ČERVENÝ – POLOSLADKÉ - CHÂTEAU VALTICE     210 Kč 

Odrůdové jakostní víno s jemným květinovým buketem připomínající čajové růže. Chuť je příjemně  

           rozložitá, extraktní, kořenitá. Doporučujeme k pečenému kuřecímu masu, sýrům s modrou plísní  

           a kozím sýrům. 

 

PÁLAVA - POLOSUCHÉ 2018  - Vinařství Schwarzava      280 Kč   

Barva je zelenožlutá. Vůně je plná sladká a zároveň velmi minerální. Chuť je pevná strukturovaná, 

           velmi dlouhá. V první části skvěle prodlužuje buket, přidává stopu tramínových tónů. Dále 

           dominují tóny přezrálé tropického ovoce a svěží kyseliny 

.  

PÁLAVA – POLOSLADKÉ -  CHÂTEAU VALTICE       210 Kč 

           Odrůdové jakostní víno s intenzivní květinovou vůní s tóny čajové růže a vanilky. Chuť je kořenitá  

           a výrazná. Doporučujeme ke kořenitým jídlům, uzeným masům a pařeným sýrům. 

 

Růžová vína 
ROSÉ  CUVEE  -  POLOSUCHÉ 2019 - Vinařství Schwarzava    220 Kč  

Barva je jasná svěží, lososová. Vůně letního ovoce s dominujícími jahodami a jemnými tóny višní a třešní. 

            Chuť je bohatá a velmi svěží. V dlouhém závěru se k letnímu ovoci přidává i typická jemná kyselina 

            pobízející k dalšímu ochutnání. 

*** 



Červená vína 
SVATOVAVŘINECKÉ, SUCHÉ 2019   - Vinařství Schwarzava          240 Kč 

Barva je tmavá, sytě fialová. V mohutné, zralé vůni najdete stopy zralých švestek, třešní. Chuť je 

oblá, teplá a hladká, přitom však velmi plná a výrazná. Nacházíme v ní tóny tříslovin prezentované 

třešňovou peckou. Dochuť je dlouhá, velmi ovocná. Víno zrálo v třešňovém sudu po dobu 6 

měsíců. 

MODRÝ PORTUGAL – SUCHÉ - CHÂTEAU VALTICE          200 Kč 

Odrůdové jakostní víno. Jemnější červené víno s výraznou barvou, lehký svěží buket. 

Doporučujeme k hovězímu, vepřovému masu, k měkkým sýrům s bílou plísní. 

 

FRANKOVKA, SUCHÉ 2018, barrique  - Vinařství Schwarzava         240 Kč 

Barva je tmavá, rubínová. Víno je typické tělnaté paprikové s chutí i vůní lesního ovoce. Dochuť je 

dlouhá, velmi ovocná s jemnými dřevnatými tóny. Víno zrálo v barrique sudu po dobu 15 měsíců 

 

ZWEIGELTREBE – SUCHÉ - CHÂTEAU VALTICE           200 Kč 

Odrůdové jakostní víno s granátovou barvou a ovocně kořenitým aróma. Chuť vína 

doplňuje výraznější nádech tříslovin. Doporučujeme k hovězímu guláši, zvěřině a suchým 

salámům. 

 

RULANDSKÉ MODRÉ – SUCHÉ - CHÂTEAU VALTICE          200 Kč 

Odrůdové jakostní víno s květnatou vůní připomínající vůni jádra peckovin a příjemná chuť 

s jemnou kyselinou. Doporučujeme ke zvěřině a jemným sýrům.  


