
David Chocholatý
Dolní Vinice 42

277 41 Kly,  
e-mail: david@chocholaty.cz 

tel.: 702 173 519

www.chocholaty.cz

Lehké, harmonické víno, světlého odstínu zralé třešně, 
která se po chvilce nadýchnutí ve sklence objeví i ve 
vůni. Ačkoliv hrozny pocházejí z vinice Máchalka ve 
stráni nad pražskými Vysočany, výslednou podobu 
vína utváří David Chocholatý v jednom z posledních 
starobylých viničních domů ve stráni Kelských Vinic 
u Mělníka. Tříslovina je jemná až neznatelná, získaná 
krátkým ležením na slupkách. Společně s nižší 
kyselinou, odbouranou výborným osluněním Prosecké 
stráně, vytváří velmi příjemné a lehce pitelné víno, 
které si zachovává svoji ovocitou chuť přecházející  
do karamelových tónů na konci každého doušku. 

Roztomilé víno, které potěší svou jednoduchou 
upřímností a hodí se k lehkým jídlům letních 
zahradních večírků.

 5  
  žetonů

  279 
 Kč

alkohol: 12,1 %
kyseliny: 4,8 g/l
zbytkové cukry: 4,2 g/l
cukernatost moštu: 22 °ČNM 

1 Rulandské modré
2017

české zemské víno, polosuché



Vinařství Bettina Lobkowicz

Plavební  754, Mělník-Rybáře,  
e-mail: turkovicova@lobkowicz-vinarstvi.cz

tel.: 315 622 108

www.lobkowicz-vinarstvi.cz

Pinot Noir  
VOC Mělník

2015
víno originální certifikace červené, suché

Víno je v barvě světlejší, s jemným cihlovým odstínem, 
ve vůni ostružinové, s tóny lesních plodů. V chuti je 
patrná peprná ovocitost po třešních a ostružinách 
s lehkým náznakem kořenitosti, zráním přecházející 
do hořkomandlové příchutě. Komplexní víno 
s mírnější kyselinkou a jemným taninem, které díky 
vyššímu alkoholu krásně řetízkuje na stěnách sklenky. 
Elegantní, propracovaná struktura z drobných hroznů 
terasové vinice Trojslava. Její terasy na vápencovém 
svahu shlížejí na řeku Labe podél příjezdu do obce 
Liběchov. 

Toto víno má předpoklad pozitivního vývoje na 
láhvi díky plně vyzrálým hroznům dobrého ročníku. 
Víno skutečně originální certifikace ze zkušených 
mělnických rukou. 

 4  
  žetonů

  180 
 Kč

alkohol: 13,5 %
kyseliny: 4,7 g/l
zbytkové cukry: 0,3 g/l
cukernatost moštu: 23 °ČNM 

2



K R A U S
Mìlnické vinaøství

Mělnické vinařství Kraus
Přístavní 1282, Mělník

e-mail: info@vinarstvi-kraus.cz
tel.: 315 670 062

www.vinarstvi-kraus.cz

Roučí malé 
Pinot Noir

2015
české zemské víno červené, suché

Lehčí varianta ročníkových pinotů odrůdově svěží 
cihlové barvy. Zpočátku mírně nakyslá vůně se ve 
sklence rozvine do nádechu živočišně minerálních 
tónů. V chuti se pak ukáže charakteristické aroma 
sušeného červeného ovoce doprovázené kořenitým 
projevem kuchyňských bylinek. Jemná tříslovina 
podpořená ležením v barikovém sudu harmonicky 
doplňuje lehčí, ale pevnou strukturu příjemně 
pitelného vína.  

Víno pro běžnou příležitost tam, kde chcete vynikající 
kuchyň doprovodit elegantním vínem s dlouhou 
dochutí, nebo si jen užít doušek dobrého  
mělnického vína.  3  

  žetonů

  130 
 Kč

alkohol: 12,5 %
kyseliny: 5 g/l
zbytkové cukry: 1 g/l
cukernatost moštu: 22 °ČNM

3



Vinařství Bettina Lobkowicz

Plavební  754, Mělník-Rybáře,  
e-mail: turkovicova@lobkowicz-vinarstvi.cz

tel.: 315 622 108

www.lobkowicz-vinarstvi.cz

Pinot Noir 
Classic 

2014
jakostní víno červené, suché

Víno řady Classic tmavě cihlové barvy z vyzrálých 
hroznů tradiční vinice Mečířská na mělnické trati 
Turbovice. Spodní terasa pod charakteristickou 
věžičkou je výborně osluněna zejména v odpoledních 
a večerních hodinách. Ve vůni najdeme maliny 
s lehkou ostružinou, v chuti pak vyzrálejší, sametový, 
plný charakter s jemnou tříslovinou získanou vhodně 
řízeným ležením na dubovém sudu a delším zráním 
v nerezovém tanku. V sudech typu barrique zrálo 
pouze 10 % celkového objemu šarže, proto si víno 
podrželo svůj původní charakter. 

Svěží, nekomplikované pití k zrajícím sýrům nebo 
smetanovým omáčkám.  3  

  žetonů

  145 
 Kč

alkohol: 13 %
kyseliny: 5,4 g/l
zbytkové cukry: 0,3 g/l
cukernatost moštu: 22,5 °ČNM

4



Lobkowiczké vinařství  
Zámek Mělník

Zámek Mělník
Svatováclavská 19/16, Mělník,  

e-mail: vinarstvi@lobkowicz-melnik.cz 
tel.: 315 622 127

www.lobkowicz-melnik.cz

Rulandské modré
2016

jakostní víno s přívlastkem výběr z hroznů červené, suché

Královská odrůda pěstovaná na zámecké 
vinici Ludmila zrodila elegantní víno s vpravdě 
aristokratickým výrazem. Příznivé mikroklima 
prosluněné stráně nad soutokem Labe a Vltavy se 
promítá do tmavšího odstínu vína skrze pečlivý 
postup vinofikace v nerezových tancích. Tenká slupka 
vápenaté půdy na opukovém masivu mělnického 
kopce poskytuje keřům s nízkým vedením „na hlavu“ 
základ pro výborné zrání hroznů plných extraktu 
z podloží vinice. Malolaktická fermentace a roční 
zrání v starších dubových sudech dotvářejí hluboký 
charakter vína s aroma červených lesních plodů. 

Víno s „modrou krví“, které oceníte jako doprovod ke 
zvěřině, pernaté či pokrmům z lahodných hub.       

 6  
  žetonů

  450 
 Kč

alkohol: 13,5 %

kyseliny: 4,8 g/l

zbytkové cukry: 1,3 g/l

cukernatost moštu: 24 °ČNM

5



K R A U S
Mìlnické vinaøství

Mělnické vinařství Kraus
Přístavní 1282, Mělník

e-mail: info@vinarstvi-kraus.cz
tel.: 315 670 062

www.vinarstvi-kraus.cz

Pinot Noir
2015

české zemské víno červené, suché

Harmonicky plné víno sytě cihlové až rubínové barvy 
s tmavým meniskem, které si zachovává odrůdově 
typickou průzračnost. Po nadýchnutí ve sklence se ve 
vůni rozvinou zřetelné tabákové tóny jemného pálení 
dubového sudu propojené s projevem lesních jahod 
a červeného zahradního ovoce. Zřetelná tříslovina, 
která poškádlí chuťové pohárky na jazyku a zůstane 
přítomná dlouhou dobu po napití. 
Komplexní, hluboká struktura dodaná vyzrálou úrodou 
původních francouzských klonů s malými hrozny, které 
přinášejí nižší, ale vysoce kvalitní výnosy. Vyšší obsah 
alkoholu vytváří ohnivý, nikoliv však opulentní dojem. 

Tohle víno dodá setkání s pernatou zvěřinou na talíři 
novou dimenzi chuťových zážitků.

 4  
  žetonů

  180 
 Kč

alkohol: 13 %
kyseliny: 4,5 g/l
zbytkové cukry: 1 g/l
cukernatost moštu: 23 °ČNM

6



Vinařství Bettina Lobkowicz

Plavební  754, Mělník-Rybáře,  
e-mail: turkovicova@lobkowicz-vinarstvi.cz

tel.: 315 622 108

www.lobkowicz-vinarstvi.cz

Pinot Noir  
Barrique Selection 

2014
jakostní víno červené, suché

Viniční trať  Klamovka patří dnes mezi nejlepší polohy 
v katastru obce Mělník. Dokládá to i víno nádherně 
syté cihlové barvy, na nějž poskytla hrozny tato 
vinice. Vůně třešní a malin a komponenty dubového 
dřeva barikového sudu se spojily se strukturou vína 
a přispívají k velikosti a komplexitě. Jemně laděné 
třísloviny dávají tomuto vínu potenciál k zrání. 
Viditelná hutnost tohoto vína nasvědčuje širokému 
extraktu, potvrzenému dlouhou dochutí na jazyku 
i patře. 

Záležitost pro znalce a milovníky této odrůdy, která 
se hodí k paštikám a terinám, pršutu a jiným sušeným 
šunkám, ke škvarkům nebo sýru comté, k lanýžům 
a dalším pochoutkám kvalitní kuchyně.

 5  
  žetonů

  210 
 Kč

alkohol: 13 %
kyseliny: 6,1 g/l
zbytkové cukry: 0,3 g/l
cukernatost moštu: 23,2 °ČNM
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Lobkowiczké vinařství  
Zámek Mělník

Zámek Mělník
Svatováclavská 19/16, Mělník,  

e-mail: vinarstvi@lobkowicz-melnik.cz 
tel.: 315 622 127

www.lobkowicz-melnik.cz

Svatovavřinecké
2016

jakostní víno červené, suché

Víno klasické odrůdy v barikovém podání z hroznů 
vinice Josefka viniční trati Beřkovská. Sytá barva 
temného granátu přechází až do fialova. Nad 
základem vůně višní, černého rybízu a švestkových 
povidel se vznáší nevtíravý závoj domácí pečené 
bábovky. Aroma odrůdově nikterak komplikované, 
vyztužené výraznou, ale příjemnou tříslovinou, 
získanou dlouhým ležením ve starých sudech barrique 
a následným zráním ve velkých dubových sudech 
o objemu 15 hl. 

Mistrná práce ve sklepě zrodila lahodnou kombinaci 
lehkosti a síly, která skvěle spláchne jakoukoliv 
mastnotu pečeně z vepřového či vodní drůbeže.  5  

  žetonů

  320 
 Kč

alkohol: 12,5 %

kyseliny: 5,6 g/l

zbytkové cukry: 0,5 g/l

cukernatost moštu: 20,0 °ČNM
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Školní statek Mělník
Dobrovského 1777, Mělník 
e-mail: statek@zas-me.cz

tel.: 315 636 235

www.statek.zas-me.cz

Svatovavřinecké
2014

jakostní víno odrůdové červené, suché

Příjemně vyzrálé víno višňově temné barvy prozrazuje 
dobře osluněnou polohu. Taková skutečně je tradiční 
vinice Čarodějnice ležící v pozvolném jihozápadním 
svahu viniční trati Neuberská pod mělnickým 
Chloumkem. Svůj sytý charakter víno získává zráním 
hroznů na keřích rostoucích v lehkých půdách 
terasových písků smíchaných s křídovými sedimenty 
mělnických opuk. Jemnou eleganci výrazných vůní 
a chutí sušeného ovoce či povidel dosahují ve 
vinařství pečlivým procesem vinifikace v nerezových 
tancích a dotvářejí ji zráním v dubových sudech 
barrique. 

Zkušený partner do skleničky pro zkušené milovníky 
lahodného moku z mělnických hroznů.

 3  
  žetonů

  127 
 Kč

alkohol: 12,5 %
kyseliny: 5,7 g/l
zbytkové cukry: 0,3 g/l
cukernatost moštu: 21,0 °ČNM
extrakt 26,8 g/l

9



Vinařství Milan Kaleda
Na Pěšince 1706, Mělník-Chloumek
e-mail: milan.chloumek@seznam.cz,

tel.: 732 662 105

Zweigeltrebe
2017

české zemské víno červené, suché

Chuťově výrazné mladé víno temně inkoustové barvy 
s černým meniskem v nakloněné skleničce. Vůně 
mírně ovocitá s kořenitými tóny charakteristickými 
pro tuto odrůdu. Hrozny dobře vyzrálé na keřích 
vyššího vedení z horní terasy Turbovické trati poskytly 
výborný základ pro aroma kombinující tóny tmavých 
plodů s jemnou tříslovinou. Osobitý charakter víno 
získává díky šetrnému zpracování bez lisování, filtrace 
a malolaktické fermentace. Šarže vína o velikosti 500 l 
zraje v nerezovém tanku. 

Víno bez okázalé elegance vytvořené poctivou 
řemeslnou prací na vinici i ve sklepě potěší jako 
doprovod ke kouřové vůni masných lahůdek ze 
zahradního grilu.

 3  
  žetonů

  120 
 Kč

alkohol: 12,5 %
kyseliny: <7 g/l
zbytkové cukry: <6 g/l
cukernatost moštu: 21,0 °ČNM

10 Mělnické vinařství
Milan Kaleda


