Vinný list
Odrůdová vína jakostní
Veltlínské zelené - bílé suché
Müller Thurgau - bílé suché
Frankovka - červené suché
Zweigeltrebe - červené suché

2
2
2
2

dl
dl
dl
dl

/
/
/
/

36,36,36,36,-

0,75l
0,75l
0,75l
0,75l

/
/
/
/

140,140,140,140,-

Vína přívlastková
Rulandské bílé - pozdní sběr - bílé suché

0,75l / 220,-

Víno má příjemně jiskrnou zlatavou barvu, ve vůni je příjemně lehké s lehce pikantními chlebovými tóny, které
jsou podepřeny ovocným aromatem a lučního kvítí. V chuti je víno lehké, příjemně minerální, v kombinaci s
dochutí nakládaného sladkého citrónu nebo žlutého grepu. (Stříbrná medaile FestWine2014, Top 77 vín CR)

Tramín červený - pozdní sběr - bílé suché

0,75l / 259,-

Odrůdově typické plné víno s intenzivní jiskrně slunečnou zlatožlutou barvou s jantarovými odstíny. Ve vůni je
bohatá směs býlích a růžových růží s typickou kořenitou vůní čajové růže s medovým nádechem. Odrůdově
strukturovaná kořenitá chuť, podpořená pestrou ovocnou škálou s hebkou dochutí fialek.
(Zlatá medaile FestWine2014, Stříbrná medaile WineParade Poysdord 2014, Zlatá medaile MUVINA Prešov)

Chardonnay - pozdní sběr - bílé polosuché

0,75l / 259,-

Extraktivní svěží víno, příjemné zlatožluté barvy. Velmi bohatá vůně citrusového ovoce s jemným nádechem
vanilky přecházející v ovocné tóny jarního sadu. Chuť rozvíjí ovocné téma vůně, z počátku je sladká postupně
přechází v jemnou kyselinku s nádechem ovocných bonbónů.
(Zlatá medaile San Francisco Int Wine Competition 2014, Pohár prof. Viléma Krase Valtice 2014, Zlatá medaile
Valtické vin. trhy 2014, Zlatá medaile Poysdorf 2014, Zlatá medaile Národní soutěž vín Slovácké podoblasti 2014)

Rulandské modré - pozdní sběr - červené suché

0,75l / 220,-

Víno nádherné sametové barvy typicky rulandové s cihlovými okraji. Květnatá vůně připomínající sušené švestky
nebo mletou papriku doplněnou vůní přezrálých třešní. V chuti je velmi jemné, ale plné, s velmi jemnou a čistou
tříslovinkou, doplněná o podtóny lesních černých plodů.

Vína speciální
Rulandské bílé - ledové víno 2012 - sladké

2 dl / 350,-

Barva vína je sytě zlatozelená s opalizujícími tóny. Vůně je výrazně sladká s nádechem žlutého melounu a
sušeného ananasu, s příjemnou minerálností, který příjemně přechází do chuti vína spolu s podtóny kandovaného
ovoce a mořské soli, podpořena citrónovou dochutí. Vzácné velmi extraktivní sladké víno.
Víno bylo vyrobeno lisováním zmrzlých celých hroznů, sklizených při teplotě -9 C.

Vinařství Košut je rodinnou firmou z obce Prušánky a výrobou vína se tato rodina zabývá
již od roku 1862. Hlavní činností je výroba kvalitních vín z vlastních
vinic, které se nacházejí v Moravské Nové Vsi a v Prušánkách ve
vinařské podoblasti Slovácko. Rozloha vinic je 30 hektarů révy vinné.
Sdružený Klub Rabštejn, Kostelec nad Orlicí, www.skrabstejn.cz v. 2019

