
 
  

 

 

 

 

„Vítejte v mikroregionu Mikulovsko“. 

V nejteplejší části České republiky se rozkládá kraj plný 

přírodních krás, cenných historických památek, živých 

tradic a pohostinných lidí. K toulkám po Mikulovsku 

neodmyslitelně patří vinohrady, řádky vinic, vinné sklepy    

a víno. Dle archeologických nálezů se předpokládá, že první 

vinice na Moravě se objevily již ve 3. století našeho 

letopočtu v době pobytu římských legionářů právě na úpatí 

Pavlovských vrchů. 

 

Vinařská oblast MORAVA 
 

Vinařská oblast Morava má výborné předpoklady pro tvorbu 

bílých vín se zajímavým spektrem vůní a kořenitosti, které 

doplňuje látková plnost  

z moravských úrodných půd. 

Charakter červených vín se 

v poslední době mění pod 

vlivem uplatňování moderní 

technologie červených vín, 

která jim dodává více 

vláčné jemnosti. 

Líbezná jihomoravská krajina a její jedinečné přírodní 

podmínky vtiskují vínům svéráznost 
 

Vinařské podoblasti 

  

 

 

 

 

 

 

Mikulovská podoblast - rozloha 4 500 ha 

 

Tuto podoblast charakterizují Pálavské vrchy (poslední 

výběžek vápencových Alp), které jsou nejenom krásné, ale 

hlavně umožňují vinné révě skvěle vyzrávat. Nejvýznamnější 

odrůdou je Ryzlink vlašský, který zde vyzrává do skvělé 

kvality s nezaměnitelným charakterem. Dobrou kvalitu má 

i  zdejší Rulandské bílé, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Pálava 

a Aurelius. Nejvíce pěstované modré odrůdy jsou 

Svatovavřinecké a Frankovka.  

 

 

 

 

 

 



Velkopavlovická podoblast – rozloha 4 750 ha 

 

Podloží centrální části podoblasti je vesměs složeno                

z vápenitých jílů, slínů, pískovců a slepenců, což je vhodné 

pro pěstování modrých odrůd jako Modrý Portugal nebo 

Svatovavřinecké. V severní části oblasti se dobře daří bílým 

odrůdám - Rulandské šedé, Tramín červený, Neuburské nebo 

Sauvignon. 

 

Slovácká podoblast – rozloha 4 400 ha 

 

Nachází se v jihovýchodním cípu Moravy a má velmi 

různorodé přírodní podmínky - tento fakt ovlivňuje i bohatou 

odrůdovou skladbu. Nejvíce pěstované odrůdy jsou například 

Müller-Thurgau, Veltlínské zelené, Ryzlink rýnský, 

Rulandské bílé, Frankovka. 

 

Znojemská podoblast - rozloha 3 800 ha 

 

Znojemsko je hlavní oblastí bílých aromatických odrůd – 

Müller-Thurgau, Sauvignon. Kamenité půdy v severní části 

regionu jsou vhodné pro pěstování Ryzlinku rýnského, 

Veltlínského zeleného a z modrých odrůd především 

Frankovky. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 Zátiší u vinné kašny 

 

Vstup do hotelového sklípku 

 

Archivní sklep s kójemi 

 



 

 
 

 

 

 

Velmi rádi Vás na požádání provedeme prostory 

našeho Moravského sklepa, který se nachází v areálu 

hotelu. 

Je velmi vhodný pro pořádání firemních i rodinných 

oslav, ale také pro školení a posezení při víně 

s kapacitou 80 osob. 

 

Máte možnost si zde také pronajmout kóji 

k archivaci svých vín! 
(bližší informace získáte v kanceláři hotelu nebo na tel. 

čísle: 725 806 991) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Přemýšlíte, kde uspořádat narozeniny, svatbu, 

posezení s přáteli či jinou rodinnou oslavu? 

Naše vinárna je tím pravým místem pro takové 

příležitosti. 

 

Po domluvě je možné zajistit řízenou degustaci vín 

z naší vinotéky za zvuku cimbálové muziky. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderní vinařství společně s citlivým zpracováním hroznů, 

dává vínům značky VÍNO MIKULOV jedinečné, 

charakteristické chuťové vlastnosti. Při výrobě tu vinaři 

spojují zkušenosti převzaté od svých dávných předchůdců 

spolu s nejmodernějšími technologiemi. Svůj konkurenční 

náskok v moderní technologii využívá společnost 

k  výraznému zvyšování kvality svých vín. 

 

 

 
 

Bohemia sekt (demi sec)     320,-/0,75l 

Proslulé šumivé víno, které si již více než 40 let získává milovníky sektů svou 

harmonickou jemně polosuchou chutí a svěží středně plnou květnatou vůní. Pro 

jeho výrobu sekundárním kvašením francouzskou metodou Charmat jsou vybírána 

vysoce kvalitní bílá vína a ta jsou do základního cuvée pečlivě sestavována podle 

originální receptury.   Alk.: 11,5 % obj. 

Morava 

Bohemia sekt ( brut)     320,-/0,75l 

Vysoce ušlechtilé šumivé víno s jemnou a svěží vůní, harmonickou chutí s příjemně 

vystupujícími kyselinami a jemným dlouhotrvajícím perlením. Cuvée je připraveno 

z vybraných bílých odrůd révy vinné, přičemž hlavní podíl v něm tvoří odrůdy 

Ryzlink vlašský a Veltlínské zelené.     Alk.: 12 % obj. 

Morava 

Bohemia Sekt Prestige Rose brut                450,-/0,75l 

Bohemia Sekt Prestige rosé brut je špičkové šumivé víno vyrobené tradiční 

metodou kvašením v lahvi. Jeho jedinečné cuvée se skládá z rosé vín odrůd 

Rulandské modré , Frankovky a Zweigeltrebe. Upoutá Vás svou světle lososovou 

barvou s nádechem růžového zlata a jemným dlouhotrvajícím perlením.  

 Alk.: 12 % obj. 

Morava 

 

 

 
 
 

Ryzlink vlašský 2020 pozdní sběr, suché           250,-/0,75l  

Znamenité víno s výraznými tóny exotického ovoce, světle žluté barvy se 

zelenkavými odlesky. Chuť je svěží, harmonická, ovocného charakteru. 

Alk.: 11,5 % obj. 

Morava, Mikulovská,  Perná, Věstoňsko 

 

Ryzlink rýnský 2020 pozdní sběr, suché    240,-/0,75l 

Sommelier club 

Vynikající plné víno s jemným aroma lipového květu a lehce pikantní kořenitou 

chutí.  Právem je RR označován jako“Král vín a víno králů“ 

Alk.: 12 % obj. 

Morava, Mikulovská, Sedlec, Nad Nesytem 
 

 



Rulandské šedé 2019, VOC MIKULOV, suché 280,-/0,75l 

Sommelier club 

Zelenkavě žlutá barva, příjemné aroma sadového ovoce s podtóny exotických 

plodů. Elegantní, plná a uhlazená chuť ovocného charakteru s delší dochutí.     
Alk.: 13,5 % obj. 

Morava, Mikulovská, Pavlov, Slunný vrch 

 

Rulandské bílé 2020 pozdní sběr, suché             250,-/0,75l 

Sommelier club 

Toto vynikající Rulandské se vyznačuje vyšší žlutozlatou barvu, jemně chlebnatou 

vůní  s výraznými tóny ovoce, chuť je jemně pikantní se svěžím závěrem. 

Alk.: 12,5 % obj. 

Morava, Mikulovská, Pavlov, Na výsluní 
 

Tramín červený 2021 pozdní sběr, suché    240,-/0,75l 

Sommelier club 

Znamenité výrazné víno jemné medově – rozinkové vůně s tóny čajové růže. Je 

velmi plné, s harmonickou kořenitou chutí.  

Alk.: 13 % obj. 

Morava, Mikulovská, Mikulov, Valtická 
 

Chardonnay 2021 pozdní sběr, suché                240,-/0,75l 

Sommelier club 

Výtečné jemně kořenité víno s elegantním aroma s tóny citrusových plodů.     

V chuti je středně plné a harmonické.  

Alk.: 13 % obj. 

Morava, Mikulovská, Dolní Věstonice,  U kapličky 
 

Sauvignon 2021 pozdní sběr, suché                      240,-/0,75l 

Sommelier club 

Vynikající plné víno s vůní angreštu či černého bezu. Chuť je harmonická, příjemně 

kořenitá s dlouhou dochutí. 

Alk.: 13,5 % obj. 

Morava, Mikulovská, Pavlov , Stará hora 
 

 
 

 

 

Zweigeltrebe rosé 2021 pozdní sběr, suché       240,-/0,75l 

Sommelier club 

Nádherné svěží víno s vůní připomínající ostružiny či jahody. Chuť je velmi 

šťavnatá, elegantní a svěží. 

Alk.: 11,5  % obj. 

Morava, mikulovská, Novosedly, Kamenný vrch 

 

 

 

Frankovka 2018, pozdní sběr, suché                    250,-/0,75 l  

Výtečné víno tmavě rubínové barvy, vůně jemně ovocná s kořenitým aroma. Chuť 

je plnější, kulatá s harmonickou tříslovinkou.  

Alk.: 13,5 % obj. 

Morava, Velkopavlovická, Čejkovice, Stará hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vinařství Pavlov 
MZV – Moravské zemské víno 

 
 

 

 

Ryzlink vlašský MZV 2020, suché                     230,-/0,75l 

Světle žlutá barva se zelenými reflexy, výrazné aroma připomínající zelené ovoce 

s podtónem lučních květin, chuť je svěží, středně plná s ovocným charakterem a 

středně dlouhou dochutí. 

Alk.: 11,5 % obj. 

Víno z České republiky 

 

Sauvignon MZV 2020, suché                      230,-/0,75l 

Nižší zlatavá barva, bohaté ovocné aroma, připomínající angrešt, broskve či bílý 

rybíz. V chuťi převládají  tóny ovce s velmi pěknou a svěží kyselinkou. 

Alk.: 11,5 % obj. 

Víno z České republiky 

 

Sauvignon MZV 2021, suché                                230,-/ 0,75l 

Nižší zlatavá barva, bohaté ovocné aroma, připomínající angrešt, broskve či bílý 

rybíz. V chuťi převládají  tóny ovce s velmi pěknou a svěží kyselinkou. 

Alk.: 12,5 % obj. 

Víno z České republiky 

 

Pálava MZV 2021, polosuché                                  230,-/0,75l 

Světle žlutá barva, typicky odrůdová, jemně kořenitá vůně s tóny zralého 

exotického ovoce a koření. Velmi pěkná, svěží a zároveň kořenitá chu´t se 

zbytkovým cukrem v závěru. 

Alk.: 13 % obj. 

Víno z České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

Rulandské modré MZV 2021, suché                 230,-/0,75l 

Víno má světlejší granátovou baru, typickou odrůdovou vůni charakterizuje lesní 

ovoce, maliny, káva a hořká čokoláda. V chuti je víno plné. 

Alk.: 13 % obj. 

Víno z České republiky 

 

 

 

Vinařství Habánské sklepy 
Tramín červený 2021 MZV, polosuché    220,-/0,75l 

Zlatavá barva, decentně kořenitá vůně připomínající tropické ovoce a koření. Chuť 

je jemně kořenitá se šťavnatou kyselinkou a příjemným zbytkovým cukrem.  

Alk.: 12 % obj. 

Víno z České republiky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinařství WINBERG Mikulov s.r.o. byla založena v roce 

2000 vinařem a vinohradníkem Antonínem Procházkou, kde 

uplatnil své dlouholeté zkušenosti z oblasti pěstování a 

zpracování hroznů v mikroregionu Mikulov. Specializujeme 

se na výrobu a prodej přívlastkových vín, která jsou 

konzumenty ceněna pro svoji nezaměnitelnou lahodnou 

chuť v harmonii s vyšším zbytkovým cukrem a kyselinou.            

V současné době obhospodařujeme viniční tratě Pod Svatým 

kopečkem, v rozloze 112 ha.  

 

 

 
 

Veltlinské zelené 2021, pozdní sběr, suché      260,-/0,75l  

Světle žlutá barva, vůně jemně muškátové až po medově lipovou. 

Chuť svěží, extraktivní víno, jemně nahořklé, kořenité, plné, příjemná kyselinka 

zanechává dlouhotrvající chuťový vjem. 
Alk.: 13 % obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem II 

 

Ryzlink vlašský 2021, MZV, polosuché              250,-/0,75l  

Žlutozelená barva, u mladých vín převažují ovocné tóny rybízu, případně angreštu, 

později se objevují vůně lučního kvítí, které se pojí s pikantní kyselinou, střední 

plností, svěžestí a velmi dobrou pitelností. 

Alk.: 13 % obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem I 

 

Ryzlink rýnský 2021 pozdní sběr, polosladké  250,-/0,75l  

Vynikající plné víno s jemným aroma lipového květu a lehce pikantní kořenitou 

chutí.  Právem je RR označován jako“Král vín a víno králů“ 

Alk.: 12 % obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem I 

 

Rulandské bílé 2021, VzH, polosladké    250,-/0,75l  

Zlatavě žlutá barva s odlesky zelené. Vůně čerstvého sadového ovoce s minerálním 

dotekem. Chuť je šťavnatá, středně plná ovocného charakteru s minerální dochutí. 

Alk.: 12 % obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem I 

 

Rulandské šedé 2021, PS, polosuché                    250,-/0,75l  

Rulandské šedé je harmonické víno zlatavě slámové barvy, v jehož vůni se snoubí 

minerální a kořenité tóny s nasládlými tóny kandovaného ovoce a medových 

pláství. Vysoká extraktivnost mu dodává mohutné tělo, chuť je zřetelně kořenitá a 

ovocná, s vyšší kyselinkou, charakterizovaná stopou vyzrálé hrušky. 

Alk.: 12 % obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem I 

 

CHardonnay 2021, PS, suché                       250,-/0,75l  

Zlatavě žlutá barva, bohaté aroma ovocně květinové tóny lesního medu, šťavnaté, 

svěží, středně plné s pikantní kyselinou.  

Alk.: 12 % obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem I 



 

Hibernál 2021, výběr z hroznů, polosuché          270,-/0,75l 

Hibernal se pyšní lehce minerální, ovocnou vůní po exotickém ovoci, bezu a 

angreštu, kterou doprovází vegetativní bylinkový tón. Plná, aromatická, lehce 

minerální, květinová a bezinková chuť zanechává dlouhá dochuť.  

Alk.: 13% obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem I 

 
 

Aurelius 2021, výběr z hroznů, polosuché          270,-/0,75l 

V intenzivní vůni vás dostanou tóny broskve, grepu, medu, lipového květu a květin. 

V bohaté chuti si velebí ovocné tóny, medu, květů a příjemná kyselinka. 

Alk.: 12% obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem I 

 

Pálava  2018, pozdní sběr, polosladké                    270,-/0,75l 

Zlatožlutá barva, ve vůni se objevuje krásný tramínový nádech, v chuti přecházející do 

medových tónů zakončených dlouhou dochutí přírodního zbytkového cukru. 

Alk.: 13% obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem II. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Rulandské modré rosé 2020,MZV, polosladké           240,-/0,75l 

Svěží ovocný typ vína, lososové až malinové barvy, s vůní čerstvých jahod, tóny 

malin a ostružin. Chuť je velmi šťavnatá, elegantní a svěží. 

Alk.: 12,5  % obj. 

Morava, Mikulovská,  Mikulov,  Pod Svatým  Kopečkem I 

 


