
Vážení kluboví přátelé naší Tak trochu jiné vinotéky AjeTO! Jsme moc rádi, že 
Vám můžeme představit první karton vín. Přiznáme se, že to nebylo vůbec nic    
jednoduchého sestavit karton takových vín, aby většina z Vás byla s naším    
výběrem spokojena. Rozhodli jsme se podzim věnovat vínům z produkce   
Znovínu Znojmo. K vínům jsme pro Vás připravili menší překvapení. Přejeme 
Vám krásné a pohodové chvíle při konzumaci vín. Na zdraví !!! 

Okružní 1467, 26601 Beroun-Hlinky, tel: 311600181, mobil: 724538982, vinoteka@ajeto-ir.cz, www.ajeto-ir.cz/vinoteka 

Své kartóny si můžete ve vinotéce vyzvednout od 27. 10. 2014. Žádáme o vyzvednutí nejpozději do 10 dnů. Pokud by někdo z Vás chtěl karton doručit nebo dovézt, lze 
i toto po domluvě zařídit. Tuto skutečnost nám prosím oznamte emailem. Cena klubového kartonu je 1260,- Kč. 

Klubový karton vín vinotéky AjeTO! číslo 1. - (Procházka Znovínem)  
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Toto nádherné víno,   
které vzešlo z viniční  
tratě Na  výsluní, které se 
též říká Sonberk a kde 
specifické tóny ve vůni i 
chuti vína způsobuje 
prudké slunce, které do 
hroznů odrůdy   Ryzlink 
rýnský v průběhu léta 
pálí. Vinařští světoví   
experti těmto tónům   
říkají příjemná, omamná 
„petrolejovitá“ vůně a 
chuť. Oceníte ušlechtilost, 
bohatost a délku        
chuťového projevu. 

Cukr:  6,4g 
Kyseliny: 7,0g 
Extrakt 25,1 
Alkohol: 11,5% 

Vychutnejte si překrásný 
a laskavý Sauvignon   
vyznačující se bohatou 
vůní po hluchavce a    
černém rybízu. V ústech 
zaujme neuvěřitelnou 
bohatostí a pestrostí chutí 
od vyzrálého angreštu, 
přes tropické plody až k 
akátovému medu. Tomu-
to vínu nelze odolat. 

Cukr:  7,8g 
Kyseliny: 6,9g 
Extrakt 22,8 
Alkohol: 12,0% 

Atraktivní Rulandské šedé 
z jižní části znojemské 
vinařské podoblasti. Ve 
vůni potěší nádherným 
projevem po tropickém 
ovoci a vanilce. V ústech 
pohladí svou čistotou i 
harmonií laskavého   
zbytkového cukru a jarně 
svěžích kyselin. V dochuti 
objevíte lahodnou příchuť 
po broskvích či banánech. 
Toto Rulandské šedé Vás 
bude svádět k dalšímu a 
dalšímu doušku. 

Cukr:  12,4g 
Kyseliny: 7,0g 
Extrakt 24,3 
Alkohol: 12,5% 

Vychutnejte si atraktivní 
Pálavu z jižní části     
znojemské vinařské    
podoblasti. Po přivonění 
oceníte příjemné tóny po 
vyzrálých meruňkách, 
banánu a vanilce. V    
ústech potěší jemná   
kořenitost, mazlivý   
zbytkový cukr vyvážený 
jarně svěží kyselinou a 
velmi dlouhá dochuť. Díky 
dokonalé harmonii a   
čistotě chuti se k této 
Pálavě budete jistě rádi 
vracet. 

Cukr:  15,3g 
Kyseliny: 7,0g 
Extrakt 24,1 
Alkohol: 11,5% 

Mazlivý Tramín červený, 
jež vzešel z vinic        
malebného hustopečské-
ho regionu, ve kterém 
Znovín od roku 2011  
hospodaří na vlastních 
vinicích. Nebudete litovat. 
Po přivonění objevíte 
atraktivní vůni po perní-
kovém koření či kosat-
cích. V ústech pohladí 
lahodná nasládlost   
svůdného zbytkového 
cukru a příjemná příchuť 
po sušených brusinkách a 
vanilce. 

Cukr:  20,8g 
Kyseliny: 6,8g 
Extrakt 24,6 
Alkohol: 11,0% 

Již několik let můžete z 
naší produkce nakupovat 
a vychutnávat červené 
víno, u kterého jsme   
zastavili kvašení a    
uchovali v něm tak vyšší 
obsah zbytkového cukru. 
Sladké Rulandské modré 
se vyznačuje příjemnou 
vůní po lesních jahodách 
nebo malinách. V ústech 
pohladí mazlivá sladkost 
a svůdná dochuť po     
pralinkách. 

Cukr:  55,8g 
Kyseliny: 4,4g 
Extrakt 29,4 
Alkohol: 12,0%  
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