Vinný lístek
Vinařství Woditschka
Herrnbaumgarten Rakousko

Welschriesling/Ryzlink vlašský
jakostní víno
Jemná žlutozelená barva, extrémní ovocné aroma pomerančové kůry,
hrušky, grepu, v chuti kulaté a minerální, svěží, šťavnatá, lákavá ovocná
exotika, plné a silné, čistá ovocnost, v dochuti drze atraktivní.
0,75 l

235,-Kč

Rheinriesling – Rosenberg/Ryzlink rýnský – Rosenberg
jakostní víno
Barva zářivě zlatožlutá, strhující hra vůní zralých broskví – meruňkového sorbetu, med – mandle – růže, nádherně osvěžující,
temperamentní, minerálně vyvážené kyselinky, tělnaté a extraktivní, šťavnaté a živoucí, dokonale výrazný závěr.
0,75 l

235,-Kč

Sauvignon blanc
jakostní víno
Zářící žlutozelená barva, vzrušující duha vůní od černého rybízu – zelené papriky – kopřivy, přes levanduli – limetku – maracuju
až po čerstvou minerální svěžest mořské vody = prostě Karibik pod třpytivými hvězdami!!!, koncentrované, poutavé a drze
bujné.
0,75 l

235,-Kč

Chardonay – Premium 2011
jakostní víno – polosuché

Valtice´12: zlato 89,08 bodů, Hlohovec: diplom 18,5, AWC ´12: stříbro

V barvě světle zlatožlutá, intenzívní aroma zralých banánů – vanilky – mandlí, luční med, strhující na jazyku, ananasový koktejl
s maracujou, exoticky lákavé, znamenitá šťavnatá ovocná lahodnost, jemné, příjemně pitelné sladce ovocné s velkou finesou
0,75 l

295,-Kč

St. Laurent/Svatovavřinecké
jakostní víno
Intenzivní granátově červená barva, čisté aroma višní, ostružin a fialek, v chuti hutné, plné, s pikantní kořenitostí a elegantní
ovocností, hebké, odrůdově čisté, s vyváženou zralostí a plnými taniny, působí osobitě a hutně.
0,75 l

235,-Kč

Blauer Portugieser/Modrý Portugal
jakostní víno
Ohnivá rubínová červeň s mladistvými fialovými odlesky, ve vůni svůdné maliny, švestky a tóny sušeného ovoce, na jazyku
ovocné tóny červených pomerančů, skořice a vanilky, téměř vánoční víno, sametově hebké a plné.
0,75 l

235,-Kč

Vinařství Woditschka
Naše vinice, o rozloze 13 ha, se nacházejí v severní části vinařské oblasti Weinviertel. Pečlivé prořezávání, ruční
sbírání, jemné lisování zdravých hroznů a řízený proces fermentace zaručují skvělé výsledky.
Jsme členy společenství pro kontrolovanou, integrovanou ochranu před škůdci a zároveň usilujeme v našem
vinařství o dodržování zásad přírodní produkce.
Podle těchto zásad, odpovídajícím fázím měsíce, se staráme v našich vinicích o ochranu půdy a podporu
mikroorganismu.
Komplexní dohled nad souladem kyselosti a cukernatosti vytváří v našich vinicích „plná“ vína.
Využití uskladnění bílých vín v nádržích z ušlechtilé oceli a uskladnění červených vín v barikových sudech je
prokázáno jako nejlepší varianta, která se projeví na kvalitě našich vín.
Naše strategie cíleně směřuje k produkci suchých Kabinetních vín a vín z pozdního sběru.
Vápencové půdy a chladné zářijové noci dodávají hroznům stálé, svěží a plné aroma.
Našim hlavním požadavkem je přinést do lahví chuť těchto hroznů.

Elegance, Ovoce a rozmanitost
to jsou vlastnosti, které činí exkluzivní vína Rudi Vodicka jedinečnými.
Elegance
To se odkazuje na naší exkluzivní a křišťálově čisté kvality vína.
Prostřednictvím mnohaletých zkušeností Rudi Vodička a přežívajících šest generací vinařské znalosti rodiny
Woditschka můžeme nabídnout tuto konstantu náročnějších ročníků, takže se můžete spolehnout na naše knowhow.
Ovoce
Naší hlavní značkou je individuální ovocnost všech našich vín.
Chcete-li podpořit vůně každé odrůdy na vinici, musí se extrakt z přidané práce striktně dodržovat. Jedná se
zejména o závažné ztenčení kabiny vedení a cílené selektivní čtení zralosti jednotlivých hroznů.Zachování kvality
tohoto umění a ovocnosti hroznů ve sklepě se dosáhne jemným lisováním, řízeným kvašením a spoustou času.
Protože to vyžaduje víno kvůli vývinu během a po fermentaci se rozvíjí a bude schopno se stabilizovat.
Zejména červené je vhodné nechat odpočinout, dokud nedosáhne svého pitného času.
Rozmanitost
Ročně se obvykle naplní více než 15 různých vín z různých vintage podmínek.
Proto se snažíme nabídnout vysokou úroveň a širokou škálu vín.
Tak, aby každý jednotlivý milovník vína našel perfektní potěšení pro sebe s exkluzivními víny Vodička.
Ačkoli tato rozmanitost vyžaduje pečlivě udržované vinice, čtení, sklep a skladovací organizaci je odměněn
vděčností a spokojeností našich zákazníků.
V současné době nabízíme asi 16 druhů vín ročně
Naše ocenění v přehledu
Každoročně opakované a úspěšné účasti na nejvýznamnějších vinařských soutěžích a hodnoceních pravidelně
kontrolují kvalitu vín pro naše zákazníky.
Úspěchy v průběhu let jako základ našeho vína: Národní vítěz 5x mistr,3 hvězdy Vinaria, 23x oblastní
vítězové, NE-7x stát mistrem, 15x salón Rakouských vín, 6x zlato na AWC Int. 08, Vítěz Grand Cru - La Carte, 5x
finále ve Wine Challenge, 10 x zlato na Trophy Valtice Víno, 18 x pohár v Parade Wine Poysdorfer.

