PRIVAT EXCLUSIVE - Špeciálna limitovaná kolekcia
Jedinečná kolekcia vín s adjustážou, ktorá je pre spoločnosť MOVINO netypická, ale o to vzácnejšia.
Obsahuje výber zaujímavých vín z rôznych ročníkov s limitovaným počtom kusov. Súčasťou tejto
kolekcie sú najmä vína mladších ročníkov. Prevažná časť z nich dozrievala v barikových sudoch. Táto
ponuka vín je bonusom pre vášnivých obdivovateľov kvalitného vína.

0,75l Devín, výber z hrozna- akostné odrodové víno s prívlastkom, biele, polosladké.
Víno je žltozelenej farby s bohatou aromatikou pripomínajúcou exotické koreniny a intenzívnu vôňu
ruží. V chuti je extraktívne, vyvážené.
14,00€

0,75l Tramín červený, výber z hrozna- akostné odrodové víno s prívlastkom, biele, polosladké.
Víno je jemnej svetložltej farby. Vo vôni je intenzívne s dominanciou tónov čajovej ruže,
doprevádzané vôňou fialiek, škorice a medu. Chuť vína je plnšia, extraktívna, silne korenistá a ničím
nezameniteľná.
14,00€

0,75l Frankovka modrá, výber z hrozna-akostné odrodové víno s prívlastkom, červené, suché.
Farba vína je hlboká rubínová až atramentová. Vo vôni nájdeme výrazné tóny višní, bobuľového
ovocia a čierneho korenia. V chuti je taktiež bohaté na ovocné tóny. Dlhšia dochuť príjemne zohreje
vyšším obsahom alkoholu. Víno odporúčame ku grilovanému a pečenému mäsku.
14,00€

0,75l Alibernet, neskorý zber-akostné odrodové víno s prívlastkom, červené, suché.
Víno s intenzívnou tmavočervenou až atramentovou farbou. Vyznačuje sa vôňou čiernych ríbezlí,
papriky alebo vôňou maku. Víno sa hodí k šťavnatým úpravám diviny. Teplota podávanie 16 – 18
stupňov Celzia.
16,00€
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Vášeň – kolekcia obľúbených vín
Vína sú vyrobené z hrozna excelentnej kvality z vlastných vinohradov. Po senzorickej stránke spľňajú
najvyššie očakávania vín charakteristické pre prívlastky ,, výber z hrozna ,, a ,, neskorý zber,,.

0,75l Rizling rýnsky, výber z hrozna-akostné odrodové víno s prívlastkom, biele, polosuché.
Elegantné víno svetlozelenej farby. Má sviežu arómu s ľahkými tónmi lipového kvetu. Chuť je plná,
korenistá, zvýraznená pikantnými kyselinami.
10,00€

0,75l Rulandské biele, výber z hrozna-akostné odrodové víno s prívlastkom, biele, suché.
Víno excelentného reduktívneho vzhľadu jemnej žltozelenej farby. Vo vôni prevládajú ovocné tóny s
nádychom vône broskýň a arómy bielych kvetov. Chuť je dlhá, plná, mierne minerálna s nádychom
chleboviny.
10,00€

0,75l Rulandské modré rosé, výber z hrozna-akostné odrodové víno s prívlastkom, ružové,
polosladké.
Víno sviežej ružovej farby, v chuti a vôni prevláda škála aróm drobného bobuľového ovocia.10,00€

0,75l CabernetSauvignon, výber z hrozna-akostné odrodové víno, červené, suché.
Víno intenzívnej tmavogranátovej farby. Vo vôni dominujú tóny po čiernom ríbezlí obohatené o lesné
ovocie a horkú čokoládou. Chuť je plná, ovocná, odrodovo výrazná s jemnými trieslovinami. V dochuti
cítiť čierne korenie.10,00€

0,75l Frankovka modrá, výber z hrozna-akostné odrodové víno s prívlastkom, červené, suché
Víno s hlbokou rubínovočervenou farbou a modrastými tónmi po okraji. Vo vôni objavíme výrazné
tóny višní, bobuľového ovocia a čierneho korenia. Chuť vína je výrazná s bohatou kompozíciou
trieslovín a korenín.10,00€
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Vína pochádzajú z tradičných a pestovateľsky osvedčených odrôd viniča, ale i z nových moderných
odrôd.Poskytujú hrozno s vyváženým pomerom aromatických látok, cukru a kyselín, ktoré sa pri
správnej technológii spracovania premietajú do senzorických vlastností vína. Sortiment tvoria výlučne
akostné vína s prívlastkom, akostné odrodové vína a značkové vína z pätnástich preferovaných odrôd
hrozna. Pôvodnosť a novosť, ktoré sú pre Víno Mrva&Stanko príznačné od začiatku, vyjadruje aj logo
firmy. Je ním list viniča ako symbol toho, že o víne sa rozhoduje vo vinici.

0,75l Rulandské šedéVýber z hrozna

, biele,

suché - víno žltej farby zlatistého odtieňa, s

príťažlivou ovocnou vôňou tropického ovocia, najmä liči a vyzretých ringlôt a s lahodnou medovou
arómou. V chuti je víno bohato medovo-ovocné, s ovocnosťou najmä zrelej marhule, s pikantnosťou
a elegantnou ovocno-korenistou dochuťou. 23,00€

0,75l Pinot Blanc - Rulandské BieleNeskorý zber , suché, biele -

víno žltozelenej farby
sýtejšieho odtieňa, s vyváženou ovocnou vôňou tropického ovocia a dozrievajúcich jabĺk,
podporenou jemnými minerálnymi a medovými tónmi. V chuti je šťavnato ovocné, s presvedčivým
ovocným extraktom, príjemnými kyselinami a vyrovnanou dochuťou.
23,00€
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Vinárstvo Miroslav Dudo bolo založené v roku 2001 a zaoberá sa spracovaním hrozna a výrobou
sudových, ale najmä kvalitných fľašovaných odrodových vín. Sídli v malebnom prostredí
vinohradníckeho mesta Modra, časť Harmónia. Produkujú vína z 10-tich hektárov viníc. Ponúkajú 13
druhov vín, z ktorých je 10 odrodových a 2 značkové vína (cuveé). Značkové vína vyrábajú
vyzrievaním v drevených sudoch.

0,75l Rizling rýnsky, akostné víno odrodové, neskorý zber, biele,suché.
Vzhľad v objatí lúča malokarpatského slnka. Vôňa letných jabĺk v čaši. Pevná a perzistentná chuť. Víno
s pevným krokom a svetlou budúcnosťou12,00€

0,75l Chardonnay, akostné víno odrodové, neskorý zber,biele,suché.
Kvety agátu, karpatská kvetena. Zem Fertálov plná železa. Lascívny mok do tela vám zalieza. Nektár
voniate, otvára vám oči.
12,00€

0,75l Veltlínske zelené, akostné víno odrodové,

biele, suché.
Malé Karpaty, Modra a Veltlínske zelené. Nehľadajte lepšiu jednotu. Jednotu vzhľadu, vône a chuti.
Kvety lipy a muškátovo-zelený dych vína. Vňať feniklu na jazyku. Dokonalá sladkastá harmónia.
Harmónia, ktorá magnetizuje.
12,00€

0,75l Tramín červený, akostné víno odrodové, výber z hrozna, biele,polosuché.
Modranský tramín, môj, tvoj, mamin.... Zlatistá farba, delikátna ružovo-korenistá vôňa. Chuť
medovosýta, kvetovo-sladko bazová.
12,00€

0,75l Dunaj, akostné víno odrodové, bobuľový výber, biele,polosuché. 14,00€
0,75l Devín, akostné víno odrodové, výber z hrozna, biele,polosuché. 12,00€
Medové víno

0,75l MÓŽE BYT, akostné víno značkové, červené, suché.
Nalievame si nádherné červené. Hutné, opulentné, magnetické. Vrchol Dudovho vinárskeho
majstrovstva.
12,00€

0,75l CabernetSauvignon, víno zo Slovenskej republiky, červené, suché.
Víno zo súdka po strarom otcovi, požehnané nostalgiou. Pán farár i dedo si rozumeli, pili len tie
najlepšie vína ako toto. Vznosné už v oku, višnovo-borievkové v nose. Ústa plné čokoládového
kakaovníka našej babky… Nostalgia vo víne, krásna nostalgia. 12,00€
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Vína vyrábajú z hrozna vlastnoručne vypestovaného na Slovensku vo vinohradoch v Modre. Červené
hrozno okrem Svätovavrineckého nakupujú z Južno - slovenskej vinohradníckej oblasti. Víno dorábajú
a fľašujú v pivniciach VínoLudvik v Pezinku.

0,75l RIZLING RÝNSKY Akostné odrodové víno, výber z hrozna, biele, suché.
Rizling rýnsky je nepochybne kráľom vín, decentné plné víno s vôňou kvitnúcej lipy, s medovým
nádychom. V chuti je plné, výrazné ale harmonické čo do pomeru cukru a kyseliniek, nájdeme tu aj
tóny tropického ovocia.
12,00€

0,75l RULANDSKÉ BIELE

Akostné odrodové víno, neskorý zber, biele suché.
Víno má intenzívnu žltú farbu so zlatým odtieňom. Expresívny buket s medovými tónmi, s chuťou
kandizovaného tropického ovocia a vôňou čerstvého chleba. Chuť je intenzívna, s medovým
nádychom podporená štruktúrou jemných kyselín a dlhou výraznou dochuťou. 12,00€

0,75l DEVÍNVýber z hrozna, akostné odrodové víno, biele, polosladké.
Víno má zlato žltú farbu, príjemnú kvetinovo – korenistú vôňu s tónmi mletého bieleho korenia,
bielych ruží a citrónovej kôry. 12,00€

0,75l VELTLÍNSKE ZELENÉ

Neskorý zber, biele, suché.
Víno je zeleno-žltej farby, s príjemnou ovocnou vôňou, odrodovo horko-mandľový až medovo –
lipový buket. V sviežej chuti nájdete žltý melón s mandľovými tónmi.
12,00€

0,75l CABERNET SAUVIGNON ROSÉružové, polosuché.
Jemná ovocná vôňa s tónmi zrelých jahôd a višní doplnená jemnou kyselinkou. Ideálne na teplé letné
večery, podávame vychladené.12,00€
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0,75l HUBERT CLUB BRUT suché.
Prenikavý Hubert Clubbrut je symbiózou hrdého Rizlingu vlašského, korenistého Veltínskeho
zeleného a kvetinkového Müller Thurgau. Poznávacím znamením HubertuClubbrut je nielen bohaté
perlenie, svieža ovocná vôňa, ale najmä neopakovateľná harmonická chuť, ktorá robí tento sekt
výnimočným. Vďaka týmto vlastnostiam sa výborne hodí k zdravej morskej kuchyni, k morským
plodom, rybám a mäkkýšom.
9,00€

0,75l HUBERT CLUB POLOSLADKÉ
Obľúbený polosladký Hubert Club v sebe skrýva kombináciu cukrov a kyselín, ktoré sú vyvážené v
správnom pomere a robia tak z tohto sektu lahodný mok. Vyznačuje sa dynamickým perlením a oku
lahodiacou žltozelenou farbou.
9,00€

0,75l HUBERT DE LUXE
Toto aromatické biele šumivé víno, vyrobené metódou asti, patrí momentálne medzi
najpopulárnejšie z portfólia produktov spoločnosti. Cuvée je zložené z aromatických odrôd bielych vín
Irsay Oliver, Muškát Ottonel a Moravský muškát. Sú preň charakteristické bohaté perlenie, svieža žltá
farba, výrazný muškátový buket a perzistentná lahodná sladká chuť, ktoré z neho robia výborný nápoj
k dezertom.
9,00€

0,75l Proseccotalianske šumivé víno, biele, suché10,00€
0,75l ŠAMPANSKÉ DETSKÉ
Príchuť podľa ponuky.

7,00€
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