PERLIVÁ

NEPERLIVÁ

JEMNĚ PERLIVÁ

ŠUMIVÉ VÍN O

ZBYTKOVÝ CUKR
SEKT BRUT
Bohemia Sekt Prestige,
většina tuzemských sektů
vyráběných tradičními
postupy, ze zahraničních
např. Prosecco, Cava,
Cremant.

CHAMPAGNE

Sekt vyráběný metodou
charmat se sladkou chutí
a ovocnou vůní – např.
klasický Bohemia Sekt
demi sec, sladší růžové
sekty (Frizzante) či perlivá
vína.

BÍL É VÍNO

Sekty z oblasti
Champagne – Moët,
Taittinger, Veuve Clicquot
apod.

POLOSLADKÉ
LEHKÉ
SLADKÉ
Mohutná plná sladká
vína, často v kategoriích
botrytických bobulových
či cibébových výběrů.
Nejčastěji Pálava, Tramín.

EXKLUSIV
Pro speciální příležitosti
– archivní víno od
špičkového vinaře
z prestižní viniční trati
a dobrého ročníku.
Ideálně odrůdy Ryzlink
rýnský, Chardonnay apod.

PLNÉ – BARRIQUE
Suché víno z odrůd
vhodných pro zpracování
v barrique sudech –
především Chardonnay,
Rulandské šedé apod.
Ideálně pozdní sběr či
výběr z hroznů.

Svěží růžová vína
v kategorii jakostní
či kabinetní, nejčastěji
z odrůd Svatovavřinecké.

Vína z odrůd Frankovka,
Cabernet Sauvignon,
Rulandské modré
v kategorii pozdní sběr.

Ovocná vína se zbytkovým
cukrem – například Merlot
či ze zahraničních např.
Lambrusco.

ČERVENÉ VÍNO

STŘEDNĚ PLNÉ
PLNÉ

BARRIQUE
Víno školené v dubových
sudech s označením
barrique – Rulandské
modré, Frankovka apod.

Starší vyzrálé víno
od dobrého vinaře
z dobrého ročníku –
nejčastěji se zde objeví
vína z kategorie plné
či barrique.

Suché víno z odrůd
Veltlínské zelené,
Sylvánské zelené,
Ryzlink vlašský či rýnský,
Sauvignon – ideálně
v kategorii pozdní sběr.

RŮŽOVÉ VÍN O

PLNĚJŠÍ

ZBYTKOVÝ CUKR

EXKLUSIV

STŘEDNĚ PLNÉ

LEHKÉ

FORTIFIKOVANÉ
Sherry, bílé portské
a místní obdoby, v ČR
např. Lokusod vinařství
Jan Stávek.

Suché víno z odrůd
Muškát moravský, Müller
thurgau, Veltlínské
červené rané v kategorii
jakostní, případně
přívlastkové kabinet.

Vína aromatických
odrůd se zachovanou
ovocností a svěžestí –
Tramín červený, Pálava,
Rulandské bílé či šedé
v kategorii pozdní sběr
či výběr z hroznů.

Vína z výborných teplých
ročníků – například
Rulandské modré,
Cabernet Sauvignon –
ideálně výběr z hroznů.
Vína z Nového světa a jihu
Evropy.

Rulandské modré,
Cabernet Sauvignon,
Frankovka v kategorii
přívlastkových vín.

LEHKÉ
Svatovavřinecké,
Zweigeltrebe či Modrý
Portugal v kategorii
jakostních vín, ze
zahraničních Beaujolais.

FORTIFIKOVANÉ
Portské, či místní obdoby
– v ČR například Šaler
od vinařství Špalek.

SPECIÁLNÍ
Přírodně sladká
vína – ledová, slámová,
Tokajské, Sauternes.

