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VinařsTVí Villányi
Chardonnay villányi
hërka 2013
HU, Villányi DHC
Alkohol 13 %

Barva zlatožlutá, vůně čistá, příjemná po květech a ovoci, objevíme nektarinku a zralé
žluté jablko. V chuti je víno plné, komplexní se svěží kyselinou
a vyšší viskozitou, ve středně dlouhém závěru
lehké minerální tóny a slabá hořčinka.
bodů
Ideální k pstruhovité rybě.
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Merlot villányi 2009

89

HU, Villányi DHC
Alkohol 14,5 %

Barva sytá, tmavě granátová. Vůně
intenzivní cassis neboli černý rybíz, dále
exotické ovoce a koření až lehce mátové tóny.
Plná až mohutná komplexní chuť s jemnou elegancí
a s lehce nazrálými tříslovinami. Dlouhé a harmonické. Ideální doprovod k pečeným masům nebo ke
křepelce či perličce obalené v anglické slanině.

bodů

90

Cabernet Sauvignon
villányi 2009

bodů

Barva temně granátová.
Vůně silně ovocná, drobné
tmavé ovoce. V chuti je víno plné,
harmonické, cítíme borůvky
a ostružiny, měkké, ale plné třísloviny, v dlouhém závěru sušené
švestky až punčové tóny s dotekem exotického koření. Dobře
doprovodí jelení medailonky
s brusinkovou omáčkou.

HU, Villányi DHC
Alkohol 14,5 %

ÖrdÖg 2011
HU, Villányi Ördög Cuvée
Alkohol 13,5 %
ZW 38 %, BF 35 %, SY 27 %

85
bodů

Barva sytě rubínová, na okrajích světlejší. Vůně červeného
ovoce, zejména višně a brusinky. V chuti je víno středně plné
s pevnými tříslovinami a s kratší kořenitou dochutí. Vhodné
k těstovinám, čekankovému salátu nebo k sušeným uzeninám.

87
bodů

villányi Montenuovo
Cuvée 2008

Tmavá, sytá, granátová barva. Vůně je extravagantní, kořenitá
s dominancí skořice a bobulovitého ovoce. Na patře ostružiny
a sladké exotické koření, v dochuti tóny černého pepře.
Komplexní aroma v harmonickém závěru. Doprovodí vhodně
kančí guláš s šípkovou omáčkou nebo kachnu na divoko.

88
bodů

Syrah villányi 2009

HU, Villányi DHC

HU, Villányi DHC

Alkohol 13,5 %
Odrůdy: CF 33 %, MT 28 %,
SY 26 %, ZW 13 %

Alkohol 14,5 %

Barva rubínová s ﬁalovými odlesky.
Vůně červeného ovoce, zejména rybízu a višní. Na patře středně plné,
opakují se vjemy ovoce z nosu a přistupují lehce kořenité až tabákové
tóny. Závěr je příjemně harmonický.
Dobře doplní např. řeckou musaku.

vína hodnotil: Štěpán mlejnek, sommelier, degustátor,
publicista a prodejce vín portálu www.finewine.cz
Vystudoval Zemědělskou Univerzitu v Brně, absolvoval OIV degustátorské zkoušky na Moravě. Po absolvování několika dalších
kurzů o hodnocení vína zakončil studium v Londýně s certiﬁkátem z prestižní Londýnské vinařské akademie WSET. ●
www.gastroahotel.cz
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