
Vážení kluboví přátelé naší Tak trochu jiné vinotéky AjeTO! Jsme moc rádi, že 
Vám můžeme představit již v pořadí čtvrtý karton vín. Není vůbec jednoduché 
sestavit karton vín ročníku 2015, aby většina z Vás byla s naším výběrem  
spokojena. Rozhodli jsme se podzim věnovat vínům z produkce Znovínu    
Znojmo a jejich novinek. K vínům jsme pro Vás připravili menší překvapení. 
Přejeme Vám krásné a pohodové chvíle při konzumaci vín. Na zdraví !!! 

Cukr:  5,7g 
Kyseliny: 6,7g 
Extrakt 21,7 
Alkohol: 12,5% 

Cukr:  8,8g 
Kyseliny: 6,6g 
Extrakt 20,7 
Alkohol: 12,5% 

Cukr:  30,0g 
Kyseliny: 8,1g 
Extrakt 27,7 
Alkohol: 12,5% 

Růžový nasládlý Cabernet 
Sauvignon, ve světě zvaný 
také Cabernet rouge,      
vyrobený ve Znovínu       
příjemně rozšiřuje chuťové 
spektrum, rozmanitost a  
nádheru našich vín se     
sauvignonovými vůněmi. V 
tomto růžovém Cabernetu 
lze nalézt ve vůni růži,     
jahodovou marmeládu,    
angrešt. V chuti pak pocítíte 
černý rybíz, třešně i         
ostružiny.  

Klubový karton vín vinotéky AjeTO! číslo 4. - (Babí léto s dobrým vínem)  

Cukr:  15,1g 
Kyseliny: 6,8g 
Extrakt 22,8 
Alkohol: 12,0% 

Bílé víno z modrých hroznů  
odrůdy     Rulandské modré 
označené dle vinařského 
zákona jako „klaret“ zaujme 
atraktivní vůní po tropických 
mandarinkách nebo         
domácích meruňkách. V  
ústech oceníte  vzletnost a 
hravost vína  danou jarně 
svěží kyselinou zakulacenou 
laskavou     nasládlostí    
jemného  zbytkového cukru. 
Ovocný projev tropických 
plodů objevíte i chuti.  

Cukr:  14,8g 
Kyseliny: 6,7g 
Extrakt 23,2 
Alkohol: 12,5% 

Růžové víno z modrých  
hroznů odrůdy Rulandské 
modré označené dle        
vinařského zákona jako 
„rosé“ zaujme svůdnou vůní 
po růžích, lesních jahodách 
nebo malinách. Po ochutnání 
Vás toto růžové víno odmění 
šťavnatostí a bohatostí    
chuťového projevu. Ušlechti-
lost odrůdy a noblesa tohoto 
vína se projevuje příjemně 
smetanovou, až krémovou 
dochutí. Můžete podávat 
například ke kuřecímu masu 
nebo ovocným dezertům.   

Cukr:  6,2g 
Kyseliny: 4,6g 
Extrakt 28,7 
Alkohol: 13,0%  

Ušlechtilé červené víno z 
modrých hroznů odrůdy  
Rulandské modré jistě osloví 
milovníky této tradiční odrůdy 
i příznivce nových trendů. Po 
přivonění objevíte atraktivní 
tóny po kvalitní kávě,       
čokoládě nebo tabáku. V 
ústech zaujme svou      
noblesou,   harmonií,       
vyhlazenou tříslovinou a  
kulatým tělem. Kakaové  
boby jakož i přezrálé       
ostružiny či borůvky najdete i 
v chuti tohoto jedinečného 
vína.  
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Okružní 1467, 26601 Beroun-Hlinky, tel: 311600181, mobil: 724538982, vinoteka@ajeto-ir.cz, www.ajeto-ir.cz/vinoteka 

V tomto Sauvignonu lze   
nalézt ve vůni a následně i v 
chuti převážně tropické vůně 
připomínající ananas,      
grapefruit, banán, broskev, 
limetku, papayu, mango a 
mnoho dalších „tropických“ 
vůní. Technologie vlastní 
výroby vína byla směřována 
tak, aby chuť i vůně byla co 
nejvíce tropická. Příjemná 
vůně Sauvignonu je tvořena 
převážně skupinou v hroz-
nech přítomných aromatic-
kých látek methoxypyrazinu 
a těkavých thiolů. 

V tomto Sauvignonu lze  
nalézt ve vůni a následně i v 
chuti převážně angrešt, 
chřest, hrášek, posečenou 
trávu, černý rybíz, kopřivu, 
papriku, rajčatový list a   
mnoho dalších „zelených“ 
vůní. Technologie vlastní 
výroby vína byla směřována 
tak, aby chuť i vůně byla co 
nejvíce zelená. Příjemná 
vůně Sauvignonu je tvořena 
převážně skupinou v hroz-
nech přítomných aromatic-
kých látek methoxypyrazinu 
a těkavých thiolů.  

Své kartóny si můžete ve vinotéce vyzvednout od 30. 9. 2016. Žádáme o vyzvednutí klubového kartonu co nejdříve. Děkujeme za pochopení. 
Vzhledem k četným podzimním akciím, Vás prosíme prověřte si vždy 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 1280,- Kč. 


