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„Váš výber by mal byť pestrý ako kytica lúčnych kvetov.“ Tieto slová vinára pána Karola Csernusa sme si vzali za svoje. Kombinácie
mikroklímy a pôdnych typov jednotlivých vinárskych oblastí Slovenska dávajú vyniknúť rozmanitému množstvu odrôd. Predstaví sa Vám
celosvetovo pestovaný Sauvignon blanc, regionálna Frankovka modrá (v ružovom prevedení) či výnimočná slovenská novošlachtená
odroda Breslava. Hrozno a následne víno má schopnosť zachytiť nielen bohatý ročník 2015 ale aj pestrosť skrytú pod povrchom. Oslávme teda víno, prácu vinárov ale aj Zem po ktorej denne kráčame - prísne malokarpatské žuly, mäkkučký sopečný popol Štiavnických
vrchov či úžasné kombinácie morských sedimentov a dávnovekej lávy na strednom Slovensku.

SILVÁNSKE ZELENÉ 2015 – ADAM SÝKORA
LIMBACH / MALOKARPATSKÁ VO
Adam Sýkora má energie na rozdávanie. S nadšením sa pustil do obnovy zašlej slávy Limbašského Silvánu a jeho vínko získava stále nové ocenenia doma aj v zahraničí. A Adam nepoľavuje! Jeho Silván je
osviežujúci už na pohľad vďaka čírej farbe so zelenkavým odleskom. V nose cítiť zelené jablko, trávnaté
tóny a keď sa víno v pohári otvorí tak pri troche fantázie aj hrozienka. Živá hravá kyselinka nenechá žiadne
ústa suché a podčiarkuje celkový super svieži dojem.

* OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

12,5 %
20° NM
3,5 g/l - suché
100% Silvánske zelené
8°C
800 / 22000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

12,5 %
21°NM
4 g/l - suché
100% Sauvignon blanc
10°C
2018 / 20000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

12,5 %
22 °NM
7,2 g/l - polosuché
100% Breslava
10 °C
6600 / 96000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

12,5%
21,5°NM
4,6 g/l - suché
100% Pesecká leánka
10–12°C
1408 / 17000

OA
CM
ZC
OZ
OTP
VF / RPV

11,5 %
20,5 °NM
4,6 g/l - suché
100% Frankovka modrá
8°C
2000 / 31000

SAUVIGNON BLANC 2015 – Pivnica Čajkov
Čajkov / Nitrianska VO
Víno, ktoré nás nechalo v rozpakoch a prinútilo prehodnotiť doterajšie vedomosti. Je svieže alebo
krémové? Je elegantné alebo dekadentné? Ako je možné dosiahnuť túto komplexnosť pri relatívne
mladom víne? Odpoveďou bude zrejme kombinácia jedinečného sopečného podložia vinohradu tzv. tufu,
odrody Sauvignon blanc známej pre voňavé a iskrivé vína a použitej metóde v pivnici – ležania vína na
kvasinkových kaloch. Senzoricky Vás nechceme ovplyvňovať, nechajte si túto čajkovskú sopku
vnemov vybuchnúť sami.

BRESLAVA 2015 – VINÁRSKY DOM PETRA PODOLU
MUŽLA / JUHOSLOVENSKÁ VO
Odroda Breslava je jeden z mnohých pokladov šlachtiteľsko-pestovateľského dua pani Doroty Pospíšilovej
a pána Ondreja Korpáša, ktorí sú dnes už žijúcimi legendami slovenského vinohradníctva. Kvôli náchylnosti na mráz sa jej darí najmä na slnečnom juhu Slovenska – v obci Mužla pri Dunaji. Pred 10 rokmi sme v
istej bratislavskej vinotéke zvykli vypiť všetky zásoby tohto vína a volali sme ho „grapefruitové“ vďaka podmanivej citrusovej vôni. Materskou odrodou Breslavy je Tramín červený, pozorné oko ho zbadá vo farbe a
zvedavý nos v medovej vôni.

PESECKÁ LEÁNKA 2015 – PIVNICA CSERNUS
VINICA / STREDOSLOVENSKÁ VO
Názov odrody – leánka pochádza z maďarského slova leányka = dievča. Leánka je naozaj dievčenská, nenápadná avšak nežná a temperamentná. Keď prídete v obci Vinica do kameňolomu, otvorí sa pred Vami geologický
atlas. Sopečný prach, popol a láva sa striedajú morskou usadeninou a hlinitými vrstvami. Vinič musí bojovať,
výsledok však stojí za to. Leánka z vinárstva rodiny Csernus je decentne muškátová, marhuľová a kvetinová.
V chuti zaujme najmä harmóniou sladkosti a kyselinky, záver je dlhý a svieži.

FRANKOVKA MODRÁ ROSÉ 2015 – VÍNO HUBINSKÝ
VINOSADY / MALOKARPATSKÁ VO
Bratia Peter a David Hubinský sa držia sa zásady že dobrý vinár musí byť v prvom rade dobrý vinohradník a o
svoje vinohrady sa príkladne starajú. Sú klasici ale nebránia sa experimentom. Dôkazom je Frankovka modrá
v ružovej verzii ktorá vyniká už vo fľaške svojou jemnou staroružovou farbou. Vonia malinami, červenými
ríbezľami a veľmi príjemne a subtílne aj lesnými jahodami. V závere vône sa objaví náznak smotany a ríbezľového
listu – veľmi charakteristický pre slovenské ružové vína. Chuťovo je víno šťavnaté, plné a harmonické.

RUŽOVÝ MAJER 2015 – Slobodné vinárstvo
ZEMIANSKE SADY / Malokarpatská VO
Slobodné vinárstvo je mladý tím vinohradníkov a vinárov, ktorí sa neboja nových postupov či ľahkej kontroverzie a razia svoju vlastnú cestu - vína verného prírode aj im samým. Ružový majer je vínko ich základnej
rady „Pilier“ – kupáž Frankovky a Cabernetu. Vo vôni sa jahodám a smotane jednoducho nedá ubrániť a kto
by sa aj chcel? Zľahka orieškový tón a vôňa malinového sirupu pripomína časy prázdnin. Aj pri minimálnom
zvyškovom cukre je chuť vína príjemne nasládlá a vláčna. Pripíjame na slobodného ducha tvorcov!

OA
CM
ZC
OZ

12,5%
22 °NM
1,5 g/l - suché
50% Frank. modrá,
50% Cabernet sauvignon
OTP
10°C
VF / RPV 2000 / 20000

*OA – obsah alk. CM – cukornatosť muštu ZC – zvyškový cukor OZ – odrodové zlož. OTP – odp. teplota podávania VF/ RPV – vyrobených fliaš / ročná produkcia vinára
Ritual vznikol ako malý importér vín z Južnej Ameriky, neskôr Kalifornie a Talianska, ktoré stále zostávajú jadrom ponuky. Môžete ju nájsť na www.ritual.sk. Čím
viac pracujeme so zahraničnými, tým sme silnejšie presvedčení, že vína slovenské smelo zapadnú do tej najvyberanejšej kozmopolitnej spoločnosti. Vlasteneckým
výberom Vám chceme veselo a s radosťou občasne predstaviť šesť nových vín, ktoré očarili naše zmysly. Na zdravie, priatelia!

