
 

                              

NABÍDKA DEGUSTACÍ 2021 

 

Základní 400,00 Kč 

9 vzorků kvalitních vín naší produkce 

drobné občerstvení – sýr a chléb 

doba degustace: cca 1 hodina 

Minimální počet 6 osob 

  

Výběrová 600,00 Kč 

9-11 vzorků výběrových vín naší produkce (PS, VH, Barrique, 

OW) 

drobné občerstvení 

doba degustace: cca 1 hodina 

Minimální počet 6 osob 

  

Speciální 700,00 Kč 

9-11 vzorků vín, výklad zaměřen na senzorické vlastnosti vín 

drobné občerstvení 

ukázka párování chutí a vůní 

doba degustace: cca 1,5 hodiny 

Minimální počet 5 osob 

Doba trvání degustace je pouze orientační. 

Při degustaci nesmí být přítomen nikdo mladší 18 let. 

 
ZÁKLADNÍ 

Ochutnáte kvalitní vína z naší produkce z kategorií Moravské zemské víno, jakostní víno, 

pozdní sběr. 

Tato varianta degustace je vhodná jako úvodní seznámení s našimi víny. Dozvíte se 

podrobnosti o našem vinařství, o pěstování vinic a výrobě vína. Nahlédneme spolu pod 

pokličku života ve Velkých Bílovicích a dozvíte se o životě ve vinařské rodině. Prochutnáme 

široké spektrum vín od jakostních až po pozdní sběry v různých stupních cukernatosti. 

 

VÝBĚROVÁ  

Chcete se dozvědět víc než jen základy kultury pití vína a ochutnat vína, se kterými se vinař 

jen nerad loučí? 

Během společného večera ochutnáte speciality našeho vinařství. I když vyrábíme všechna 

vína s největší péčí, některé polohy a ročníky dají vzniknout ještě exkluzivnějším vínům. 

Můžete se těšit na vína, která zrála v sudech barrique, vína v kategorii pozdní sběr, výběr z 

hroznů nebo na vína z naší exkluzivní řady Old Wood, která vzdává hold našim nejstarším 

vinohradům. 

 

SPECIÁLNÍ 

Chcete se naučit správně ochutnávat víno? Konečně pochopit, jak hledat vůně ukryté ve 

víně? 

Strávíme spolu večer plný objevování a poznávání. Vyzkoušíte si, jak vnímáte jednotlivé 

vůně, ochutnáte různé kombinace vín a dozvíte se co ve kterých vínech hledat. 

Během poznávání budeme pracovat s různými druhy vín z našeho vinařství od jakostních 

až po vína v sudech barrique. Tento večer Vám neotevře jen oči... 

 

   

  TĚŠÍME SE NA VÁS! 


