
 

Naše vinařství vzniklo v roce 1992 přirozeným vývojem a 

vyvíjelo se během 20 let od malého sklepa až po dnešní 

moderní vinařství, které se hlásí k modernímu stylu nejenom 

architekturou a vybavením, ale i svými víny. Přestože 

patříme k větším vinařstvím, stále se snažíme zastávat 

filozofii menších rodinných podniků tj. osobní přístup, 

vstřícnost a otevřenost. 

 

 

Veltlínské  zelené      polosladké           bílé víno  
 

odrůdové jakostní         0,75 l              189,00 Kč 
 

svěží jakostní víno s jemnou ovocnou kyselinkou a květnatou 

lipovou vůní i chutí, barva zelenkavá 

 
Müller Thurgau          suché                 bílé víno 
 

jakostní          0,75 l               189,00 Kč 
 

oblíbené víno pro jemnou pikantní chuť a vůni po mandlích a 

vanilce s typickou hořčinkou, nižší kyselinkou a krásnou 

žlutozelenou barvou   

 
Modrý  Portugal          suché                 bílé víno 
 

odrůdové jakostní        0,75 l               195,00 Kč 
 

toto víno patří k nejvyhledávanějším pro svojí rubínovou 

barvu a jemnou a sametovou chuť a vůni, měkký typ vína pro 

větší pití 

 
Dornfelder                  suché           červené víno 
 

pozdní sběr          0,75 l               196,00 Kč 
 

původem německá odrůda, která se rozšířila i k nám. Réva je 

bujného růstu, silného dřeva s velkými hrozny. 



 

Sídlo Vinařství Tomáš KRIST naleznete v Miloticích u 

Kyjova, v podoblasti slovácké. Bylo založeno v roce 1996, aby 

navázalo na mnohaleté rodinné zkušenosti ve výrobě vína. 

Mladá, dynamicky se rozvíjející firma, která se specializuje 

výhradně na výrobu vysoce kvalitních přívlastkových vín pod 

značkou Milotské víno, v současnosti obhospodařuje cca 10 ha 

vinic. Vína se vyrábějí metodou řízeného kvašení a následnou 

jablečno-mléčnou fermentací. Některá vína jsou doškolována v 

dubových sudech typu barrique. Vína jsou určena do vinoték, 

spec. prodejen, gastronomie a soukromých archivů 

 

Rulandské šedé           polosladké           bílé víno 

pozdní sběr                 0,75 l               290,00 Kč 
 

Bohatý buket vyzrálých hroznů vás uchvátí ihned při prvním 

přivonění. Jedná se o temperamentní příjemné víno,klidně pro 

každodenní příležitost. Nasládlá chuť doznívá dlouho po 

polknutí. 

 
Pálava            polosladké           bílé víno 

výběr z hroznů           0,75 l                290,00 Kč 
 

Jiskrná zelenožlutá barva s vysokou viskozitou vás uchvátí 

na první pohled. Ve vůni najdeme, krásné kořeněné aroma. 

Chuť je mohutná tramínovým podtextem s příjemným 

zbytkovým cukrem v závěru. 

 
Tramín červený          polosladké           bílé víno 

 pozdní sběr               0,75 l                290,00 Kč 
 

Víno sytě zlaté,slámové barvy. Vůně je velmi koncentrovaná 

a bohatá.Přináší kořenité tóny v kombinaci s květy růží  a 

fialek. V nasládlé chuti patrné sušené ovoce a koření. 

Výrazná, dlouhá kořenitá dochuť. 

 
Merlot          suché           červené víno  

výběr z hroznů           0,75 l                290,00 Kč 
 

Sytě rudá červená barva, přecházející až do inkoustových 

odlesků. Vůně černých lesních plodů.V chuti plné ovocné víno s 

jemným čokoládovo - vanilkovým projevem.V závěru vyvážené 

a dlouhé. 
 



 

Vinařská společnost Tanzberg Mikulov je poměrně mladé 

vinařství založené v roce 1999. Naší snahou je navázat na 

staré a bohaté vinařské tradice této oblasti a v podobě vína 

Vám předávat co možná nejpříjemnější poznatky z tohoto 

kousku Jižní Moravy. Chceme Vám přinášet vína svěží, čistá 

a energická, a to nejen vína, ale takové by měly být i naše 

myšlenky k Vám. 
 

 
Ryzlink vlašský           suché                  bílé víno  

pozdní sběr                 0,75 l           279,00 Kč 
Svěží s pikantní kyselinou a minerální dochutí. V tomto 

ročníku se v buketu objevují tóny citrusových plodů a vůně 

travin, které rostou na pálavských kopcích 

 
Ryzlink rýnský           suché                 bílé víno  

pozdní sběr                 0,75 l                310,00 Kč 
U této odrůdy většinou necháváme  zbytkový cukr kolem 10 

gramů, neboť hrozny mají každý rok kolem 9ti gramů kyselin. 

Ve spojení se zbytkovým cukrem vzniká nádherné, plné ale 

hlavně svěží víno. Ve vůni se objevuje květ lípy, pomerančová 

kůra a med. Po 3 letech na lahvování se ve víně objevuje 

petrolejový tón.  

 
Sauvignon          suché                 bílé víno  

pozdní sběr                 0,75 l               330,00 Kč 
Ve vůni můžeme najít čerstvě posečenou trávu, list černého 

rybízu až vyzrálý plod černého rybízu. Ve víně se vyskytuje 

vysoká mineralita a pikantní kyselina    

 
Cabernet Savignon      suché          červené  víno  

pozdní sběr                 0,75 l               310,00 Kč 
Velmi svěží temperamentní víno s nižším alkoholem, ve vůni 

a chuti cítíme kombinace citrusových a rybízových tónů. 

Vyváženost alkoholu, kyselinek a zbytkového cukru dělají 

z tohoto vína společníka na větší a osvěžující pití 

 



Firma Víno Rakvice s.r.o. byla založena v červnu roku 2004, 

ale první kroky začínají mnohem dříve v zemědělské 

prvovýrobě, kde se získávaly praktické zkušenosti v oblasti 

agrotechnického vedení vinic. 

S rozvojem a výraznou propagací vinohradnictví a vinařství v 

České republice nám narůstaly dlouhodobé praktické 

zkušenosti ve vinohradnickém a vinařském oboru a zároveň 

jsme měli možnost pracovat v naší obci u významných 

vinařských firem. 

 
Neuburské                  polosuché            bílé víno 

pozdní sběr          0,75 l               240,00 Kč 
Bílé tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 

Neuburské vypěstovaných na moravských vinicích vinařské 

podoblasti Velkopavlovice v obci Rakvice. Příjemné viskózní 

víno s chutí grepu a kandovaného ovoce. A příjemnou 

kyselinkou v dochuti.  

 

Pálava          polosladké       bílé víno 

jakostní          0,75 l               210,00 Kč 
Tato odrůda vznikla ve šlechtitelské stanici v Perné na 

Moravě. Jedná se o křížence odrůd Tramín červený a Müller 

Thurgau. Víno jemně žlutozelené barvy s aromatem 

připomínajícím Tramín, ale aromatické látky jsou jemnější. V 

chuti je plné, ovocné, mírně kořeněné, s dlouhou dochutí a 

svěží kyselinkou. 

 

Frankovka rose            polosladké      růžové víno 

pozdní sběr                 0,75 l                210,00 Kč 
Víno lososové barvy, ve vůni a chuti cítíme temperamentní 

svěží ovocné tóny a pikantní kyselinku. Letní nálada, terasa, 

salát.    

 

Růžová vína jsou vhodná k ochutnávání v letních měsících jako 

osvěžující nápoje nejlépe mají-li teplotu 6-9 stupňů. 

Samozřejmě se pijí celoročně. 

                                                                                                                                 

 

Dornfelder                  suché           červené víno 

pozdní sběr                 0,75 l               240,00 Kč 
Excelentní víno temně fialové barvy s pikantním aroma 

borůvek, ostružin a hořké čokolády. Chuť plná, sametová se 

všemi tóny buketu a sladkým tříslem v dlouhém závěru. 

 

 



AKCE 
Vinařství Rakvice: 

Hibernal                      polosuché            bíle víno 

2010    pozdní sběr      0,75 l               160,00 Kč 
Víno zelenkavé barvy se zlatavými okraji upoutá ovocitou 

vůní připomínající plané broskve, které neodmyslitelně patřily 

do vinic našich dědů. Chuť je krásná, plná, svěží, dokreslena 

dochutí černého rybízu. 

 

 

Vinařství Lednice: 

Veltlínské červené       suché          červené víno 

2011    rané                 0,75 l               110,00 Kč 
Veltlínské červené rané je starší, raně dozrávající odrůda. 

Barva vína je zlatožlutá se zelenkavým okrajem. Ve vůni 

dominují tóny bezového květu a žlutého melounu. Lehké až 

středně plné víno s živými a komplexními kyselinami a 

ovocným podtextem. 

 

Tramín červený           polosladké           bílé víno 

2011    pozdní sběr       0,75 l              220,00 Kč 
Víno zlatožluté barvy s decentní vůní lékořice, mandarinky a 

kvetoucí hrušně. Sladší chuť, doprovázená jemnou, 

harmonickou kyselinou, připomíná chuť přezrálého žlutého 

melounu.  

 

Rulandské šedé           polosladké           bílé víno 

2011    pozdní sběr       0,75 l               190,00 Kč 
Víno světlejší zlaté barvy. Ve vůni je spojená vůně 

skořicového lusku s vůní čerstvě utrženého dubového listu. 

Plnost vína, získaná ležením na jemných kvasničných kalech, 

je podpořena příjemným tříslem. Vyšší alkohol je vyvážen 

harmonickým poměrem zbytkového cukru a kyselin. 

 

Svatovavřinecké rosé  polosladké      růžové víno 

2010    pozdní sběr       0,75 l              190,00 Kč 
Víno lososově růžové barvy. Vůně je po lesních plodech, kde 

převažuje divoká malina. Další ušlechtilé tóny vůně jsou do 

selského jogurtu s jemnou kovovou mineralitou ze starých 

vinic. Chuť je příjemně ovocitá s vyšším zbytkovým cukrem a 

šťavnatým koncem. 


