
Vážení kluboví přátelé naší Tak trochu jiné vinotéky AjeTO! Jsme moc rádi, že 
Vám můžeme představit tento karton vín. Rozhodli jsme se předvánoční čas 
věnovat vínům z produkce vinařství Jedlička, protože jsme přesvědčeni, že 
zrovna jejich vína se hodí k jednotlivým pokrmům v průběhu celých Vánoc.   
I tentokrát jsme pro Vás připravili malé překvapení. Přejeme Vám krásné a    
pohodové Vánoční i novoroční svátky při konzumaci vín. Na zdraví !!! 

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

Klubový karton vín vinotéky AjeTO!  - (Procházka vinařstvím Jedlička)  
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Pozdní sběr 
Cukr:  2,5g 
Kyseliny: 8,1g 
Extrakt 23,0g 
Alkohol: 11,5% 

Výrazné plné vyvážené 
víno žlutozlatého odstínu 
barvy s jemnými odlesky 
jantaru. Opojná vůně s 
nádechem rozkvetlých 
růží, sušených meruněk a 
s jemnými tóny kandova-
ného ovoce, oříšků a   
medu. Chuť plná jemně 
kořenitá připomínající 
grapefruit, červený po-
meranč, meruňky,      
vařenou hruštičku s jem-
nými kouřovými a      
máselnými tóny. 

Pozdní sběr 
Cukr:  4,9g 
Kyseliny: 7,3g 
Extrakt 22,7g 
Alkohol: 11,5% 

Plné, vyvážené, minerální 
víno světle žlutozelené 
barvy. Jemné vyvážené 
aroma černorybízových 
listů bílého angreštu.  
Čisté, jemné ovocné tóny 
chuti se snoubí s pikantní 
kyselinou. Ta připomíná 
plody meruňky ananasu 
pomerančového květu a 
muškátového oříšku. 

Výběr z hroznů 
Cukr:  1,4g 
Kyseliny: 8,1g 
Extrakt 36,2g 
Alkohol: 12,5% 

Noblesní a plné víno   
žlutozlatých odlesků.  
Bohatá kořenitá vůně s 
nádechem tónů čajové 
růže, kandovaného ovoce 
a medové plástve zve 
jako něžné pohlazení k 
prvnímu doušku. Harmo-
nická svěží plná chuť s 
tóny sušeného ananasu 
přelitého kapkou horkého 
medu. Víno s dlouhou 
dochutí, které potěší a 
zahřeje na duši. 

Pozdní sběr –VOC 
Cukr:  0,4g 
Kyseliny: 7,6g 
Extrakt 33,7g 
Alkohol: 11,0% 

Jemné víno jahodového 
odstínu barvy. Svěží vůně 
rybízu, čerstvých třešní a 
jahod s kapkou smetany. 
Osvěžující chuti dominuje 
příjemná svěží kyselinka, 
tóny jahod a červeného 
rybízu přelitých horkým 
medem. 

Pozdní sběr 
Cukr:  0,2g 
Kyseliny: 4,8g 
Extrakt 29,5g 
Alkohol: 12,5% 

Komplexní a extraktivní 
víno velmi intenzivní bar-
vy. Ve vůní i v chuti je 
bohatě ovocné, plně 
strukturované a mohutné. 
V dlouhém závěru se mísí 
chuť sladkých tmavých 
bobulí, kávy, čokolády a 
vanilky. Vhodně doprovo-
dí zvěřinu, pečeně se 
švestkovou omáčkou a 
pikantní úpravy steaku. 

Výběr z hroznů 
Cukr:  0,4g 
Kyseliny: 6,0g 
Extrakt 31,6g 
Alkohol: 12,5%  

Tmavé víno s rubínovými 
jiskřičkami v číši. Jemná 
vůně s tóny černé třešně, 
černého rybízu, kávy, 
tabáku a jahodovorybízo-
vé marmelády. Víno je 
mohutné, plné s dlouhou 
sametovou dochutí. 
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Své kartóny si můžete ve vinotéce vyzvednout od 16. 12. 2015. Žádáme o vyzvednutí kartonu nejpozději do Vánočních svátku.  Děkujeme. 
Vzhledem k četným předvánočním akciím Vás prosíme prověřte si telefonicky naší přítomnost na prodejně !!!.  

Pokud by někdo z Vás chtěl karton doručit nebo dovézt, lze i toto po domluvě zařídit. Toto nám prosím oznamte emailem. Cena klubového kartonu je 1220,- Kč. 


