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gastronomie
food stands

GASTRONOMIE:
1. Kozí farma Krasolesí
2. Džemy Kvasnička
3. Doupovské uzeniny
4. Pekařství Luka
5. Café Alegre
6. Husí játra
7. Restaurace Podolka
8. Rybí lahůdky Feifer
9. Galetka creperie
10. Tradiční paštiky čongrády
11. Lemonada (nealko nápoje)
12. Lokožebra
13. Pivovar U Vacků
14. Smažené brambůrky

vinařství
wineries

info + degustační sety
info + tasting sets

15. Sri Lanka curry house
16. Kachnička narůžovo
17. Raclette
18. Pasta Fidli
19. Banh Mi Makers
20. Kaiser Franz burgers
21. Café Bike
22. Ráj škvarků
23. Minimal Delicato
(nealko nápoje)
24. Domácí nočky
25. Mobilní pec
(alsaské koláče
a pečená žebra)

kryté sezení
covered seating

Vinařství:
1. Víno Hruška
2. Roman Komarov – vinařství
3. Vinařství rodiny Machových
4. Vinařství Prath
5. Vinařství Maděřič
6. Vinařství Konečný
7. Vinařství Žůrek
8. Vinařství Václav Šalša
9. Vinařství Jan Plaček
10. Vinařství Rauš
11. Vinařství Štěpán Maňák
12. Apicor likéry
13. Vinařství Šmerák
14. Vinařství Šabata

místo na vymytí sklenic
wash – your – glass point

15. Vinařství Krist
16. Mitoma Vrbice
17. Vinařství Kubík
18. Nové vinařství
19. Vinařství Líbal
20. Víno Blatel
21. Víno Roseta
22. Vinařství Sonberk
23. Vinařství Pod Chlumem
24. Vinařství Salabka
25. Vinařství Chocholatý
26. Vinařství Čech
27. Vinip – Neoklas Šardice
28. Vinařství Halm

zázemí akce
staff only
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program
Cimbálovka Trnka (CZ)
11.00 – 14.00
Hot Wings (CZ)
14.00 – 16.00
Cílená Nejistota (CZ)
16.00 – 18.00
Zdenek Wasserbauer – požehnání letošní úrodě vína
18.00 – 18.20
Ohnivá show: Sense of Fire
18.25 – 18. 45
Atmasféra (UA)
18.45 – 20.30

Tradice Svatomartinských slavností získává
u lidí stále větší oblibu. Dá se říci, že se staly
celonárodním fenoménem a v kalendářích
gurmánů a milovníků vína mají pevně vyhra‑
zené místo. Jde totiž o první chvíli, kdy mohou
odborníci i laici společně posoudit, jaká vína
se v daném roce vinařům podařila.
Již před staletími byl 11. listopad dnem, kdy se mladá vína z nové
podzimní sklizně ochutnávala. Byla to významná událost, protože
pracemi na vinicích, ale i na dvoře a statku, kde již byla celá úroda
pod střechou, končil zemědělský rok.
Svatomartinské slavnosti jsou oblíbené nejen díky práci vinařů
a dobrému českému a moravskému vínu, ale i díky tomu, že si
mohou lidé s chutí dopřát dozlatova upečených hus jako tradičního
pokrmu. V obou případech jde o kvalitní domácí produkty, které
podporuji a vždy budu podporovat. Jsem totiž přesvědčen, že by
lidé měli dávat přednost potravinám, které vzešly ze země, z níž
sami pocházejí.
Spojení otevírání Svatomartinských vín z hroznů uzrálých na
českých a moravských vinicích s husími hody a dalšími tuzem‑
skými pochutinami, jak je nabízejí slavnosti na Náplavce, je podle
mého názoru správný trend. Patří k akcím, které jsou v souladu
s cíli Ministerstva zemědělství zaměřenými na podporu typických
produktů České republiky. Proto jsem nad ní převzal záštitu.
Marian Jurečka
ministr zemědělství
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Vážení a milí hosté Svatomartinských slavností,
letos se ve společenství svatého Martina a jím
pojmenovaných slavností společně scházíme
popáté. Tradičně budeme ochutnávat letošní
ročník mladých (Svatomartinských) vín z Čech
i Moravy. Svatomartinská vína udělala zase ve
své produkci značný pokrok. Čím dál více si získávají mezi Čechy
oblibu a dnes již můžeme říci, že úspěšně vytlačila kdysi k nám
přivezené a krátkodobě „usazené“ Beaujolais nouveau. Česká
Svatomartinská vína tento rok překročí zcela jistě produkci dvou
milionu lahví.
Pro Svatomartinská vína jsou vždy vhodnější rané odrůdy révy
vinné, které relativně brzo dosahují dostatečné zralosti, aby z nich
vinaři stihli včas připravit kvalitní víno. Mezi tyto odrůdy patří jak
jednoodrůdová vína, tak i vína vyrobená z více odrůd, tzv. cuvée.
Degustací mladých vín můžete mimo jiné posoudit, jaký bude
letošní ročník.
Z bílých odrůd můžete na dnešních slavnostech okusit Müll‑
er Thurgau, Veltlínské červené rané (tzv. „Večerku“) a Muškát
moravský, z růžových a červených odrůd pak Svatovavřinecké
a Modrý Portugal a také Zweigeltrebe rosé.
Přeji vám opravdový zážitek, Svatomartinská vína si dobře vychut‑
nejte a pijte s rozumem!
Jiří Sedláček
předseda Archetyp, z. s.
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vinařství mitoma vrbice

MITOMA Vrbice
Adresa
691 09 Vrbice 421
Telefon mobil
+420 602 509 094
E-mail
info@mitoma.cz
Web
www.mitoma.cz

O vinařství:
Vinařství MITOMA Vrbice, s. r. o., bylo založeno v roce 1997 jako
rodinná firma manželů Mikulicových. Dnes hospodaří na 16 ha
plně rodících vinic v tratích obcí Vrbice a Bořetic. Ve vinařství
pracují i oba synové. Skutečnost, že kvalitní víno se „dělá“ již ve
vinohradu, ví každý zkušený vinař a tak i my věnujeme celoročně
stejnou péči vinicím jako zpracování jejich plodů na podzim.
Snažíme se vyrábět osobitá vína kombinací nejmodernějších
technologických postupů s tradičními vždy tak, abychom citlivě
podpořili kvality daného ročníku.

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano



02

Müller Thurgau

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano



03

Muškát
moravský

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

05

Modrý Portugal

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

Veltlínské
červené rané

odrůda

01

poř. č.

jakostní třída
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nové vinařství

Nové Vinařství, a. s.
Adresa
Zarybník 516, 594 42 Měřín
Telefon mobil
+420 727 971 873
E-mail
mikulov@novevinarstvi.cz
Web
www.novevinarstvi.cz






jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Svatovavřinecké

2015

Jakostní

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké
rosé

2015

Jakostní

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
klaret

2015

Jakostní

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník









Ostatní vína:
Veltlínské zelené, 2014, pozdní sběr, suché
Rulandské šedé, 2014, pozdní sběr, suché
Muškát Ottonel, 2014, pozdní sběr, polosuché
Rulandské bílé, 2012, výběr z hroznů, polosuché
Chardonnay, 2011, výběr z hroznů, polosladké
Sauvignon, 2011, výběr z bobulí, sladké
Zweigeltrebe, 2012, jakostní, suché







O vinařství:
Vína z vlastních vinic. Vše děláme inovativně, lépe a jinak. Jsme navíc
horlivými průkopníky šroubových uzávěrů. Používáme také originální
skleněné uzávěry.

10 | katalog vín | svatomartinské slavnosti




11 | katalog vín | svatomartinské slavnosti

ROMAN KOMAROV – VINAŘSTVÍ

Roman Komarov – vinařství 
Adresa
Oslavanská 92, 664 91 Ivančice
Telefon mobil
+420 603 361 031
E-mail
vinokom@volny.cz
Web
www.vinokomarov.cz

O vinařství:
Naše vinařství se svou velikostí řadí mezi malá nebo spíše mezi
velmi malá vinařství. Obděláváme 6 hektarů vinic a vyrábíme
zhruba 400 hektolitrů vína.
Pěstujeme Müller Thurgau, Sauvignon, Chardonnay, Rulandské
modré, Neronet a Svatovavřinecké, další hrozny nakupujeme
z nejbližšího okolí Ivančic.

03

Svatovavřinecké
rosé

04

Svatovavřinecké

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

02

Muškát
moravský

dle zbytkového
cukru

Müller Thurgau

jakostní třída

01

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

odrůda

poř. č.











Ostatní vína:
Müller Thurgau, 2014, jakostní, suché
Cabernet Sauvignon, 2014, jakostní suché
Rulandské modré rosé, 2014, kabinet, polosuché
Svatovavřinecké rosé, 2014, kabinet, suché
Frankovka, 2012, pozdní sběr
Svatovavřinecké, 2012, pozdní sběr
Rulandské modré, 2013, jakostní
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vinařství sonberk

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Vytváříme novodobou historii z jedinečného místa, unikátní
vinice a rukopisu lidí tvořících srdcem. Na více než 40 hektarech
pěstujeme zejména Ryzlink rýnský, Pálavu, Tramín a Sauvignon,
způsobem šetrným k životnímu prostředí.

jakostní třída

Muškát
moravský

O vinařství:
Snoubením země a slunce na vinici Sonberk vzniká víno s vlast‑
ním rukopisem. Sprašová vinice Sonberk, založená již ve 13.
století, s ojedinělým výhledem na nejkrásnější dominantu Moravy
– druhohorní pohoří Pálavy – je místem se skutečným geniem loci.

ročník

01

odrůda

poř. č.

SONBERK
Adresa
Sonberk 393, 691 27 Popice
Telefon mobil
+420 608 761 302
E-mail
sonberk@sonberk.cz
Web
www.sonberk.cz

2015

Kabinet

Suché

Ano

Z ručně sklízených vlastních hroznů vyrábíme do 150 000 la‑
hví bílých, pouze přívlastkových vín charakteristických výraznou
ovocností, originální šťavnatostí, vysokou mineralitou a vzrušující
kořenitostí.




Ostatní vína:
Ryzlink rýnský, 2013, pozdní sběr, suché
Sauvignon, 2013, pozdní sběr, suché
Pálava, 2013, pozdní sběr, polosuché
Ryzlink rýnský, 2011, pozdní sběr, suché
Pálava, 2012, výběr z hroznů, suché
Pálava, 2013, výběr z hroznů, sladké
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Štěpán Maňák

Štěpán Maňák
Adresa
696 49 Žádovice 54
Telefon mobil
+420 725 316 453
E-mail
vrtis@vinarstvi-manak.cz
Web
www.vinarstvi-manak.cz

O vinařství:

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Zemské

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké

2015

Zemské

Suché

Ano

03

Zweigeltrebe
rosé

2015

Zemské

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník

Vinařství Štěpán Maňák bylo založeno v roce 1992. Vinařství produkuje
vína pouze lahvová s přívlastkem: jakostní vína, kabinetní vína, pozdní
sběry, výběr z hroznů, výběr z bobulí, výběr z cibéb, slámová vína
a ledová vína. Doménou vinařství mimo klasických bílých, červených
a růžových vín jsou řady Terroir a Barrique. Tyto exklusivní řady se snaží
nejdokonaleji zdůraznit odrůdové charakteristiky vín. Vinařství se stalo
absolutním šampionem soutěže O. I. V. TERRAVINO v Izraeli. Vinařství
získalo také titul šampiona na největší výstavě světa AWC Vienna ve
Vídni. Vína získávají každoročně mnohá ocenění, např. Salon vín ČR,
AWC Vienna, San Francisco International Wine Competition apod.
Já, Lucie Vrtišová s manželem Jiřím Vrtišem toto vinařství výhradně
zastupujeme v Praze a ve středních Čechách. S majitelem vinařství
nás pojí osobní vazby a díky nim jsme součástí vinařství.
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vinařství Čech

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe
rosé

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

Chardonnay

odrůda

01

poř. č.

jakostní třída

VINAŘSTVÍ ČECH
Adresa
Chalupy 25, 691 53 Tvrdonice
Telefon mobil
+420 775 743 273
E-mail
vinarstvicechpraha@seznam.cz
Web
www.vinoztvrdonic.cz 






Ostatní vína:
Rulandské šedé, 2014, pozdní sběr, polosuché
– stříbro Vinařské Litoměřice 2015, diplom Decanter London 2015,
stříbro IWSC
Chardonnay, 2014, pozdní sběr, suché
– stříbro Poysdorf 2015, stříbro Bojnice 2015
Ryzlink rýnský, 2014, pozdní sběr, polosuché
– diplom Decanter London 2015, bronz FESTWINE 2015, zlato
MUVINA 2015
Sauvignon, 2014, pozdní sběr, polosuché
– diplom Decanter London 2015, bronz Bojnice 2015
Neronet, 2013, pozdní sběr, suché
– stříbro Bojnice 2015, stříbro Poysdorf 2015, bronz FESTWINE 2015,
stříbro AWC Vienna
Hibernal barrique, 2013, pozdní sběr, suché
– bronz Král vín ČR 2014, bronz Král vín 2015
Merlot barrique, 2012, výběr z hroznů, suché
– stříbro FESTWINE 2015, 3* TOP 77 2015, stříbro San Francisco
2015, bronz Král vín 2015, stříbro AWC Vienna 2015

O vinařství:
Vinařství Čech – to je vlastně polovina dříve velmi úspěšné vinařské
firmy ČEBAV, která byla ověnčená vavříny z mnoha tuzemských
i zahraničních soutěží. Sklepmistr a spolumajitel Jan Čech dokázal
svými víny vynést tuto firmu na pomyslný vinařský Olymp.
Provozovna naší firmy, postavená v roce 2000, se nachází na okraji
Tvrdonic. Je vybavena nejmodernější vinařskou technolologií.
Hospodaříme na zhruba 20 ha vlastních vinohradů. Zaměřujeme
se především na vysoce kvalitní přívlastková vína, která sbírají
ocenění na tuzemské i mezinárodní scéně.
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vinařství halm

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké
rosé

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

Svatovavřinecké

odrůda

01

poř. č.

dle zbytkového
cukru

Ostatní vína:
Muškát Moravský, 2015, moravské zemské mladé víno, suché
Veltlínské červené rané, 2015, moravské zemské mladé víno, suché
Modrý Portugal, 2015, moravské zemské mladé víno, suché
Rulandské bílé, 2015, moravské zemské mladé víno, polosladké
Frankovka, 2013, pozdní sběr, suché
Sylvánské zelené, 2013, pozdní sběr, suché
Rulandské modré klaret, 2014, jakostní, polosuché

jakostní třída

VINAŘSTVÍ Halm, s. r. o.
Adresa
Trávníky 20, 691 06 Velké Pavlovice
Telefon mobil
+420 603 861 968
E-mail
info@vinarstvihalm.cz
Web
www.vinarstvihalm.cz

O vinařství:
Víno vyrábíme od 1996 z 18 ha vlastních vinic v katastru Velkých
Pavlovic obdělávaných v biorežimu, tzn. převážně ruční práce, bez
herbicidů a „tvrdé chemie”, šetrné postupy i ve sklepě. Jsme členy
VOC Modré hory, jediného sdružení vín originální certifikace v ČR
specializovaného na červená vína, což je také naše parketa.
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vinařství Chocholatý

VINAŘSTVÍ Chocholatý
Adresa
Pražská 2194/61, 276 01 Mělník
Telefon mobil
+420 702 173 519
E-mail
d.chocholaty@winefest.cz
Web
www.winefest.cz







jakostní třída

ročník

2015 České zemské

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Modrý Portugal

dle zbytkového
cukru

01

odrůda

poř. č.



Suché

Ano








Ostatní vína:
Modrý Portugal rosé, 2015, české zemské mladé víno, polosuché




O vinařství:
Vinařství David Chocholatý je mladé české vinařství, které vzniklo
v roce 2015. Zaměřuje se na výrobu kvalitních vín z odrůd typic
kých pro českou vinařskou oblast s důrazem na její výjimečnost.
Plánovaná produkce je 5000 lahví.
Vinařství David Chocholatý patří mezi několik málo českých
vinařství, která mají své mladé víno uznané odbornou hodnoticí
komisí jako Svatomartinské.
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03

Muškát
moravský

04

Svatovavřinecké
rosé

05

Svatovavřinecké

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

02

Veltlínské
červené

dle zbytkového
cukru

Müller Thurgau

jakostní třída

01

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

odrůda

vinařství Jan Plaček
poř. č.

VINAŘSTVÍ Jan Plaček
Adresa
Moravské bránice 39, 664 64 Dolní Kounice 
Telefon mobil
+420 723 067 276
E-mail
info@vinoplacek.cz
Web
www.vinoplacek.cz

Ostatní vína:
Zweigeltrebe rosé, 2015, mladé víno, polosuché
Cuvée Pokušení, 2015, mladé víno, polosladké
Pálava, 2014, jakostní, suché
Ryzlink rýnský, 2014, jakostní, polosuché
Frankovka, 2014, klaret, polosladké
André, 2013, jakostní, suché
Frankovka, 2012, pozdní sběr, suché

O vinařství:
Rodinné vinařství z vinařské oblasti Morava. Nabízí široký výběr
lahvového a sudového vína. Je možné objednat řízenou degus‑
taci přímo v prostorách vinoték nebo ve vinařství. Rádi připraví
i dárková balení k různým příležitostem.
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vinařství Konečný
03

Modrý Portugal

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

02

Zweigeltrebe
rosé

dle zbytkového
cukru

Müller Thurgau

Díky odbornému řezu, nízké zátěži keřů, precizním zeleným
pracím, probírce hroznů a pozdní sklizni produkujeme kvalitní hro‑
zny, z nichž vyrábíme vysoce kvalitní přívlastková a speciální vína.

jakostní třída

01

O vinařství:
Rodinné VINAŘSTVÍ KONEČNÝ obhospodařuje 4 ha vinic v duchu
integrované produkce.

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

odrůda

poř. č.

VINAŘSTVÍ Konečný
Adresa
U Hazuzky 255, 696 15 Čejkovice
Telefon mobil
+420 777 844 000
E-mail
dusan.hanzlik@volny.cz
Web
www.vinarstvi-konecny.cz

Vína vyrábíme moderními technologiemi, jako je šetrné zpra‑
cování hroznů, odkalení moštů, zakvášení ušlechtilými kvasinka‑
mi a řízená teplota při kvašení. Odbourávání kyseliny jablečné
u červených vín je samozřejmostí. Všechna námi vyrobená vína
jsou jedinečná a jsou určena jak pro každodenní potěšení, tak pro
slavnostní příležitosti.






Ostatní vína:
Aurelius, 2015, moravské zemské, mladé víno
Rulandské šedé, 2015, moravské zemské, mladé víno
Ryzlink vlašský, 2014, moravské zemské
Neuburské, 2014, moravské zemské
Hibernal, 2014, moravské zemské
André, 2014, pozdní sběr
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vinařství Krist

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Zemské

Suché

Ano

02

Veltlínské
červené rané

2015

Zemské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
rosé

2015

Zemské

Suché

Ano

04

Modrý Portugal

2015

Zemské

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník

VINAŘSTVÍ KRIST
Adresa
Zámecká 123, 696 05 Milotice
Telefon mobil
+420 728 316 956
E-mail
vinokristpraha@seznam.cz
Web
www.vinarstvikrist.cz
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Ostatní vína:
RULANDSKÉ ŠEDÉ, 2013, kabinet, suché
– ZM Vinalies Paris, BM Vitis Modra, BM Monaco, BM Pezinok,
zařazeno mezi 1000 vín světa 2014
TRAMÍN ČERVENÝ, 2014, kabinet, suché
– ZM Pezinok, SM Vins du Monde Monaco
MUŠKÁT MORAVSKÝ, 2012, kabinet, polosuché
– SM Vinalies Paris, SM Litoměřice, zařazeno mezi nejlepších 1000
vín světa 2013
IRSAI OLIVER, 2014, kabinet, polosuché
– SM Weinparade Poysdorfer
RULANDSKÉ MODRÉ, 2013, kabinet, polosuché
– ZM Vinalies Paris, BM Vitis Modra, BM Monaco, BM Pezinok, 1000
vín světa 2014
RULANDSKÉ BÍLÉ, 2012, výběr z hroznů, polosladké
– ZM Vinalies Paris, ZM Vitis Modra, SM Weinparade Poysdorfer,
BM Decanter London,
ZM Pezinok, zařazeno mezi nejlepších 1000 vín světa 2013
PÁLAVA, 2011, výběr z hroznů, polosladké
– SM Decanter London, Diplom V. V. T, ZM Weinparade Poysdorfer
RULANDSKÉ MODRÉ, 2012, výběr z hroznů, suché
– SM Weinparade Poysdorfer, SM Vitis Modra, BM Pezinok
(ZM = zlatá, SM = stříbrná, BM = bronzová medaile)
O vinařství:
Firmu založil vlastními prostředky Tomáš Krist v roce 1996
a navázal tím na rodinnou tradici. Od začátku si stanovil jasný cíl:
stát se absolutní špičkou. Sídlí v obci Milotice nedaleko Kyjova,
kde hospodaří na 12 ha vlastních vinic. Z ročníku 2000 uvedl na
trh prvních pět vín, z ročníku 2001 už jich bylo patnáct. V současné
době nabízí přes padesát druhů lahvových vín. Vinařství používá
jak hrozny z vlastní produkce, tak hrozny nakoupené většinou od
rodinných příslušníků. O vysoké kvalitě svědčí mnoho ocenění ze
soutěží a výstav v ČR a po celém světě. Od roku 2007 vína pravidelně
figurují mezi nejlepšími víny světa /katalog 1000 Vins du Monde/.
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vinařství kubík



Vinařství Kubík
Adresa
Široká 1364, 691 02 Velké Bílovice
Telefon mobil
+420 774 432 012
E-mail
jan.vorba@vinarstvikubik.cz
Web
www.vinarstvikubik.cz







jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Zemské

Suché

Ano

02

Modrý Portugal

2015

Zemské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal
claret

2015

Zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2015

odrůda

01

poř. č.

ročník







Zemské

Suché

Ano




Ostatní vína:
Rulandské šedé, 2014, pozdní sběr, suché
Aurelius, 2014, pozdní sběr, polosuché
Chardonnay, 2013, pozdní sběr, polosuché
Tramín červený, 2013, pozdní sběr, polosuché





O vinařství:
Jsme rodinné vinařství z Velkých Bílovic, které již více než deset
let dodává kvalitní jakostní a přívlastková vína do oblasti české
gastronomie.
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vinařství Líbal

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Zemské

Suché

Ano



02

Muškát
moravský

2015

Zemské

Suché

Ano



03

Zweigeltrebe
rosé

2015

Zemské

Suché

Ano



04

Svatovavřinecké
rosé

2015

Zemské

Suché

Ano



odrůda

01

poř. č.

jakostní třída

O vinařství:
Tradice výroby vín v rodinném vinařství Líbal je předávána již po
třetí generaci. Postupně z koníčka, který sloužil nejprve jako
produkce pro vlastní potřebu, z lásky k vínu a vinohradům, vznikla
podoba dnešní firmy. Vinařství Líbal si za svoji patnáctiletou exi
stenci získalo pevné postavení na trhu malých vinařů. Pod ve‑
dením sklepmistra a jednatele společnosti Marka Líbala získalo
na San Francisco International Wine Competition 2x po sobě
nejprestižnější titul soutěže (vítěz kategorie) – za nejlepší Sau‑
vignon Blanc VOC 2010 a Tramín červený 2011 Výběr z hroznů,
ceny, které žádné jiné vinařství z České republiky nikdy nezískalo.
Jeho základní zásadou je rychlé a šetrné zpracování pouze těch
nejkvalitnějších a správně zralých hroznů. Pro výrobu vína využívá
moderní technologii řízeného kvašení.

ročník

Vinařství Líbal
Adresa
671 34 Horní Dunajovice 85
Telefon mobil
+420 736 225 204
E-mail
marketing@vinolibal.cz
Web
www.vinokarlin.cz
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vinařství Maděřič



Vinařství Maděřič
Adresa
Prušánská 318, 691 01 Moravský Žižkov
Telefon mobil
+420 777 203 822
E-mail
jchromecek@gmail.com







jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Svatomartinské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe
rosé

2015

Svatomartinské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal

2015

Svatomartinské

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník









Ostatní vína:
Veltlínské zelené, 2013 pozdní sběr suché
Neuburské, 2013, pozdní sběr – Sur Lie, suché
Rulandské bílé, 2014, pozdní sběr – Sur Lie, polosuché
Rulandské šedé, 2013, pozdní sběr, polosladké
Pálava, 2013, pozdní sběr, polosladké
Pálava, 2014, pozdní sběr, polosladké
Zweigeltrebe rosé, 2014, pozdní sběr, polosladké
Dornfelder, 2013, pozdní sběr
Anna, 2011, sekt
Frankovka rosé, 2014, rosé-slámové
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vinařství Prath

Ostatní vína:
subCOLLE Ryzlink 2014, cuvée
subCOLLE Suprem 2014, cuvée
subCOLLE Provocateur 2014, cuvée
subCOLLE Müller Thurgau 2014, cuvée
subCOLLE Pinot Noir rosé 2014, české zemské
subCOLLE Grei 2014, cuvée
subCOLLE Sauvignon 2014, cuvée
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přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

O vinařství:
Vinařství Pod Chlumem je mladé české vinařství. Vinařem je Lu‑
bomír Bílík, který se rozhodl se svými partnery obnovit pěstování
vinné révy v trati Pod Chlumem, nacházející se v katastrech obcí
Chlumčany u Loun a Blšany u Loun.

dle zbytkového
cukru

Ne

jakostní třída

Suché

01

Muškát
moravský

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

02

Veltlínské
červené rané

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

03

Müller Thurgau

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

05

Modrý Portugal

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Zemské

odrůda

dle zbytkového
cukru

2015

poř. č.

jakostní třída

subCOLLE
Müller 2015

Vinařství Prath 
Adresa
Horní 31, 696 21 Josefov
Telefon mobil
+420 773 611 717
E-mail
pratova@centrum.cz
Web
www.prath.cz 

ročník

odrůda

vinařství pod chlumem
poř. č.

01

Vinařství Pod Chlumem, s. r. o.
Adresa
Rybalkova 2981, 440 01 Louny
Telefon mobil
+420 602 127 819
E-mail
vinarstvi@podchlumem.cz

O vinařství:
Vinařství Prath je firma, která vychází z dlouholeté rodinné tradice.
Nachází se v oblasti Slovácko v malé vesničce Josefov u Hodonína.
Hospodaří na vinicích, které se nachází na nejlepších polohách
zdejšího okolí, ve viniční trati Kukvička a Podkovné. Důraz je
kladen na velmi šetrné obhospodařování vinic v rámci integrované
produkce. Vinařství se zaměřuje na výrobu špičkových odrůdových
jakostních a přívlastkových vín.
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vinařství RAUŠ

Vinařství Rauš
Adresa
Vídeňská 230/6, 692 01 Mikulov
Telefon mobil
+420 733 537 854
E-mail
vinarstviraus@seznam.cz
Web
www.vinarstviraus.cz

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

02

Cuvéé M&M

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
rosé

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

Müller Thurgau

odrůda

01

poř. č.

jakostní třída

O vinařství:
Malé rodinné vinařství se sídlem v Mikulově, bylo založeno v roce
2010 sympatickou sommeliérkou Miladou Tomečkovou. Sklepmis‑
trem jmenovala Miroslava Rauše, po kterém i vinařství nazvala.
Charismatický M. Rauš profesionálně vinaří od roku 1990. S víny,
která vyráběl nejen v minulosti, zaznamenal značné úspěchy
v gastronomii i na výstavách.
Výroba vína se v tomto vinařství opírá o tradiční postupy, důraz je
kladen jak na osvědčené odrůdy révy vinné, tak i na zajímavosti
v odrůdové skladbě, čímž je sortiment rozsáhlejší a lákavější.
Vinařství nabízí řízené degustace, akce s víny, sommeliéry s je‑
jich show, při které uvidíte například otevírání archivních vín
žhavými kleštěmi či sabrage, za kterou náš sommeliér a nadějný
budoucí vinař Lukáš Polišenský – učeň Miroslava Rauše – získal
jedno z čelních míst na Mistrovství ČR v sabrage. Vinařství s roční
produkcí 18 000 lahví a viničními tratěmi rozpínajícími se nad
oběma břehy největšího moravského rybníku Nesyt.
“Dostaňte se do Rauše, právě s víny od Rauše”



Ostatní vína:
Děvín, 2015, moravské zemské, suché
Muškát moravský, 2015, moravské zemské, polosuché
Ryzlink vlašský, 2015, moravské zemské, suché
Ryzlink rýnský, 2014, pozdní sběr, suché
Tramín červený, 2014, pozdní sběr, suché
Veltlínské zelené, 2014, kabinet, suché
Cuvée VAAN klaret, 2014, pozdní sběr, suché
Zweigeltrebe klaret, 2014, pozdní sběr, suché
Zweigeltrebe rosé, 2014, pozdní sběr, suché
Alibernet rosé, 2014, pozdní sběr, polosuché
Sekt “methode traditionale” - My Ladies 2011

38 | katalog vín | svatomartinské slavnosti








39 | katalog vín | svatomartinské slavnosti

vinařství RODINY MACHOVÝCH

Vinařství rodiny Machových
Adresa
Novákových 258/32, 180 00 Praha 8
Telefon mobil
+420 602 324 210
E-mail
p.mach@cattuning.cz
Web

Ostatní vína:
Irsai Oliver, 2014, moravské zemské, polosuché
Ryzlink rýnský, 2013, moravské zemské, polosladké
Veltlínské zelené, 2014, moravské zemské, suché
Cabernet Moravia, 2013, moravské zemské, polosladké
Frankovka rosé, 2014, moravské zemské, polosuché
Zweigeltrebe, 2014, moravské zemské, polosladké
Solaris, 2014, moravské zemské, polosladké

http://www.nalok.cz/farmy/rodinne-vinarstvi-rodiny-machovych

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Mladé víno

Suché

Ano

02

Muškát
moravský

2015

Mladé víno

Suché

Ano

03

Veltlínské
červené rané

2015

Mladé víno

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké
rosé

2015

Mladé víno

Suché

Ano

05

Svatovavřinecké

2015

Mladé víno

Suché

Ano

06

Modrý Portugal
rosé

2015

Mladé víno

Suché

Ano



07

Modrý Portugal

2015

Mladé víno

Suché

Ano



odrůda

01

poř. č.

ročník

O vinařství:
Malé vinařství na pomezí vinařských podoblastí Mikulovska a Vel‑
kopavlovicka, v katastru vinařské obce Uherčice. Viniční tratě jsou
ve svažitém terénu (Lófar, Zórachtel, Strassberg a Stará Hora)
situovány na jih, jihozápad a pro vybrané odrůdy na jihovýchod.
Vinice ošetřujeme tradičním, ručním způsobem (s využitím drobné
mechanizace), hrozny pak sbíráme ručně a stejným, tradičním
způsobem je pak zpracováváme. Např. pro dopravu moštu od lisu
do fermentačních nádob využíváme šetrného samospádu (tzn.,
že mošt nezatěžujeme dopravním čerpadlem, které by mohlo
neodkalený mošt chuťově poškodit).
S ohledem na klimatické podmínky pěstujeme převážně bílé
odrůdy révy vinné a z modrých odrůd připravujeme převážně
vína růžová. Svoji produkci vín a ovoce pak prodáváme hlavně na
farmářských trzích v Praze a Plzni.
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vinařství SALABKA

VINAŘSTVÍ SALABKA
Adresa
K Bohnicím 57/2, 171 00 Praha 7 - Trója
Telefon mobil
+420 777 447 800
E-mail
milos@salabka.cz
Web
www.salabka.cz

O vinařství:
Salabka je kolébkou českého vína. Historie vinařství Salabka
čerpá ze své tradice, kdy v sobě od počátku spojuje českou
půdu s francouzskou vinnou révou a vinařským uměním. Tak
se zrodila smyslná kolekce ušlechtilých vín s francouzským
šarmem. Historická nově zrekonstruovaná usedlost Salabka
se nachází v klidné a příjemné lokalitě pražské Troji. Nabízí
pestré možnosti využití v jedinečném a exkluzivním prostředí.
Naše restaurace se hodí k obchodním i osobním setkáním.
Stylové apartmány snoubí tradiční klasiku a pohodlné ubytování
na nejvyšší úrovni. Ochutnejte naše vína připravená s láskou
a péčí vinaře Tomáše Osičky.

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Suché

Ano



02

Svatovavřinecké

2015 České zemské

Suché

Ano



03

Müller Thurgau

2015 České zemské

Suché

Ne

04

Modrý Portugal

2015 České zemské

Suché

Ne

jakostní třída

2015 České zemské

ročník

Muškát
moravský

odrůda

01

poř. č.

dle zbytkového
cukru








Ostatní vína:
Ryzlink rýnský, 2013, české zemské, suché
Pinot noir rosé, 2014, české zemské, polosuché
Pinot noir, 2011, české zemské, suché
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vinařství ŠABATA

Vinařství Šabata, s. r. o.
Adresa
Zaječí 506, 691 05 Zaječí
Telefon mobil
+420 602 282 240
E-mail
vladimir.sabata@seznam.cz
Web
http://vinarstvisabata.cz

O vinařství:
Specializujeme se na výrobu moravských přívlastkových
vín, červených a růžových (ROSÉ) vín vyráběných technologií
samotoků, na mladá Svatomartinská vína a některé vlastní
speciality, například enologická cuvée, nebo Sur-Lie (čti: sirlí), kdy je délka zrání vín minimálně 9 měsíců na jemných
kvasničních kalech.
Rodinné Vinařství Šabata, s. r. o., se vedle své hlavní činnosti,
výroby vína, zabývá také vinařskou turistikou a pořádáním
vzdělávacích akcí.

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Zemské

Suché

Ano

02

Modrý Portugal –
bílé - klaret

2015

Zemské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
rosé

2015

Zemské

Suché

Ano

04

Svatovavřinecké

2015

Zemské

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník
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vinařství václav Šmerák

Vinařství Jiří Šmerák
Adresa
U Hřiště 507, 691 56 Hrušky
Telefon mobil
+420 777 007 453
E-mail
jirka@smerak.cz
Web
www.smerak.cz

O vinařství:
Vinařství Šmerák je malé rodinné vinařství, které navazuje svou
činností na zkušenosti předchozích generací. Současný majitel
Jiří Šmerák st. se vinařství a vinohradnictví úspěšně věnuje již od
svých šestnácti let. Vinařství vlastní cca 7 ha vinic ve vinařské obci
Hrušky, ve viničních tratích Podsedky, Hastrmany a Písky. Vína
zrají převážně v dřevěných sudech a vína mohutnější a s větším
potenciálem v sudech typu barrique. Vinařství se zaměřuje na
výrobu přívlastkových vín. Specialitou jsou vína slámová a ledová.

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Zemské

Suché

Ano

02

Muškát
moravský

2015

Zemské

Suché

Ano

03

Modrý Portugal
rosé

2015

Zemské

Suché

Ano

04

Modrý Portugal

2015

Zemské

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník










Ostatní vína:
Sylvánské zelené 2014 pozdní sběr suché
Neuburské, 2014, pozdní sběr, suché
Chardonnay, 2014, pozdní sběr, sladké
Ryzlink rýnský, 2012, výběr z hroznů
Zweigeltrebe rosé, 2014, pozdní sběr, polosuché
Zweigeltrebe, 2013, pozdní sběr, suché
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dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

02

Zweigeltrebe

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

Müller Thurgau

odrůda

01

poř. č.

jakostní třída

vinařství václav šalša

Vinařství Václav Šalša
Adresa
Koliba 2355/22, 697 01 Kyjov
Telefon mobil
+420 602 130 680
E-mail
libor@locaste.cz
Web
http://www.palacvina.cz/vinarstvi-salsa



Ostatní vína:
Malverina, 2014, moravské zemské, polosladké
Hibernal, 2014, pozdní sběr, polosladké
Rulandské šedé, 2014, pozdní sběr, suché
Tramín kořenný, 2014, pozdní sběr, polosuché
Pálava, 2014, moravské zemské, polosladké
Rulandské šedé, 2013, pozdní sběr, suché
Ryzlink rýnský, 2013, pozdní sběr, suché
Tramín, 2013, pozdní sběr, suché
Hibernal, 2013, pozdní sběr, suché
Malverina, 2013, pozdní sběr, suché
Sauvignon, 2011, výběr z hroznů, sladké
André rosé, 2012, pozdní sběr, polosladké
Svatovavřinecké, 2013, pozdní sběr, suché
Agni, 2013, kabinetní, suché
Rulandské modré, 2012, výběr z hroznů, polosuché
André, 2012, pozdní sběr, suché
O vinařství:
Vinařství s rodinnou tradicí se nachází v obci Čeložnice u Ky‑
jova. Oblast je jako stvořená pro pěstování vinné révy a tvorbě
lahodného moku, kterým víno bezesporu je. Navazuje na staré
vinařské tradice v rodině (první dochované zmínky sahají do roku
1796) a při výrobě vína využívá moderních šetrných technologií.
Snaží se produkovat vysoce kvalitní odrůdová vína s charakterem
a svěžestí typickými pro vinařskou oblast Slovácko. Na celkem
16 ha vlastních vinic pěstuje odrůdy Sauvignon, Chardonnay, An‑
dré, Tramín, Hibernal, Malverinu, Rulandské šedé, Muškát, Irsai
Oliver, Pálavu, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Solaris a Laurot.
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vinařství ŽŮREK
04
05

Modrý Portugal
Müller Thurgau

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

03

Svatovavřinecké
rosé

Naše firma je rodinného charakteru – na Slovácku se vztah k vínu
a k vinohradu dědí spolu s jejich vlastnictvím z otce na syna již několik
generací.

dle zbytkového
cukru

02

Muškát
moravský

O vinařství:

jakostní třída

01

Veltlínské
červené rané

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

2015

Moravské
zemské

Suché

Ano

ročník

odrůda

poř. č.

VINAŘSTVÍ ŽŮREK
Adresa
696 47 Žeravice 327
Telefon mobil
+420 602 356 253
E-mail
vinozurek@seznam.cz
Web
www.vinozurek.cz 

Dnešní majitel firmy Stanislav Žůrek jr. si vzpomíná, jak ho jeho děda
František Žůrek zasvěcoval do tajů vinařství. Jeho otec Stanislav Žůrek
rovněž vinařil, daleko více času však věnoval hudební činnosti – dlouhá
léta byl kapelníkem dechové hudby Podhoranky, později založil a vedl
vlastní kapelu Vinařinku. V obou kapelách rovněž účinkovala jeho žena
Eva coby zpěvačka. Tak byl mladý Stanislav od malička zaučován dědou
ve vinařství a otcem veden k ovládání několika dechových nástrojů.
Po absolvování základní školy byl přijat na vinařskou školu v Bzenci.
Během studia vyhrál dvakrát v soutěži Zenit v kategorii do 18 let titul
“mladý vinař”.









Ostatní vína:
Rulandské bílé, 2015, pozdní sběr
Chardonnay, 2012, výběr z hroznů
Tramín červený, 2014, jakostní
Cabernet Sauvignon, 2013, pozdní sběr
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vinařství vinip – neoklas šardice



VINIP – Neoklas Šardice
Adresa
Dobronická 1257, 148 00 Praha 4
Telefon mobil
+420 775 249 653
E-mail
info@vinip.cz
Web
www.vinip.cz







jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Zemské

Suché

Ano

02

Muškát
moravský

2015

Svatomartinské

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké
rosé

2015

Svatomartinské

Suché

Ano

04

Modrý Portugal

2015

Svatomartinské

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník



Ostatní vína:
Tereziánské sklepy a vinařství Sovín










O vinařství:
Jsme velkoobchod se širokou nabídkou lahvových i sudových vín,
dárkových kazet, obalů na vína a dalších produktů, poskytujeme
kompletní servis pro gastronomii a maloobchod. Mezi naše zákaz
níky patří jak velké sítě restaurací, cateringových společností
a firem, tak menší restaurace a soukromí odběratelé. Dokážeme
vyhovět i Vám – zkuste a uvidíte.
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jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Jakostní

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké
rosé

2015

Jakostní

Suché

Ano

03

Modrý Portugal

2015

Jakostní

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník

vinařství VÍNO BLATEL

VÍNO BLATEL, a. s.
Adresa
696 71 Blatnice pod Sv. Antonínkem 855
Telefon mobil
+420 606 625 139
E-mail
z.sirovy@seznam.cz
Web
www.blatel.cz

O vinařství:
Společnost VÍNO BLATEL, a. s., byla založena v roce 1990 a ve své
činnosti se zaměřuje na zpracování hroznů a výrobu a prodej vína.
Sídlo společnosti je v obci Blatnice pod Svatým Antonínkem, v kraji
s mimořádně příznivými podmínkami pro pěstování vinné révy. Je
jedním z nejseverněji položených vinařství v rámci České republiky
i Evropy. Víno se v této obci pěstuje na rozloze 284 ha, z čehož
společnost obhospodařuje 189 hektarů. Vinařské lokalitě vévodí
proslulé místo poutí u Sv. Antonína. Obrazy Joži Uprky a dalších
malířů Slovácka učinily toto místo spojené s tradicí náboženskou
i společenskou velmi přitažlivým.
Mezi hlavní odrůdy, které ve vinicích převládají, patří Ryzlink rýn‑
ský, Muškát moravský, Rulandské bílé a Chardonnay. Společnost je
největším tuzemským pěstitelem odrůdy Merlot. Víno této odrůdy
bývá často oceňováno na prestižních výstavách.
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vinařství VÍNO hruška

Víno HRUŠKA 
Adresa
696 71 Blatnička 143
Telefon mobil
+420 702 551 819 
E-mail
rose@vinohruska.cz
Web
www.vinohruska.cz, www.vinnybarrose.cz 

O vinařství:
Ve vinařství VÍNO HRUŠKA si již po 8 generací v rodině předáváme
cenné zkušenosti a rady v oblasti pěstování vinic a výroby
vína. Dnes, v obci Blatnička ve vinařské podoblasti Slovácké,
obhospodařujeme 40 ha vinic, kde se snažíme využít místního
„Terroir” k výrobě kvalitních a odrůdově charakteristických vín
z této oblasti.

jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

2015

Kabinet

Suché

Ano

02

Svatovavřinecké
rosé

2015

Kabinet

Suché

Ano

03

Svatovavřinecké

2015

Pozdní sběr

Suché

Ano

odrůda

01

poř. č.

ročník










Ostatní vína:
Rulandské šedé, 2014, jakostní, suché
Chardonnay, 2013 výběr z hroznů, suché
Rulandské bílé, 2013, pozdní sběr, suché
Merlot rosé, 2014, jakostní, suché
Zweigeltrebe rosé, 2014, kabinetní, polosuché
Tramín červený, jakostní 2014, polosladké
Hibernal, 2014, pozdní sběr, polosladké
Dornfelder, 2014, jakostní, suché
Rulandské modré, 2013, pozdní sběr, suché
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vinařství Štěpán Maňák



Vinařství Víno Roseta
Adresa
696 67 Radějov 59
Telefon mobil
+420 607 038 849
E-mail
vinoroseta@seznam.cz
Web
www.roseta-pension.cz







jakostní třída

dle zbytkového
cukru

přihlášeno
k certifikaci na
Svatomartinské
ano/ne

Müller Thurgau

ročník

01

odrůda

poř. č.



2015

Zemské

Suché

Ano









Ostatní vína:
Svatovavřinecké rosé, 2015, moravské zemské, polosladké
Sylvánské zelené, 2014, moravské zemské, suché
Zweigeltrebe, 2014, moravské zemské, suché




O vinařství:



“Vinařství v růžích”. Malé rodinné vinařství nacházející se přímo
v areálu penzionu Roseta v Radějově u Strážnice na jižní Moravě.
Součástí vinařství je i rozlehlé rosárium a restaurace.
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svatomartinská
gastronomie 2015
Svatomartinské hody:
Typické sváteční pokrmy v klasickém i moderním provedení.
Pečené husí a kachní maso se zelím.
Husí a kachní jatýrka, paštičky a teriny.
Filírovaná kachní prsa na grilu.
Grilovaná kachní játra na teplém toustu, jablečné chutney
a silná omáčka z kachního výpeku.
Konfitovaná kachní játra v Portském víně.
Jemně uzená kachní prsa s rozmarýnem, česnekem
a brusinkami.
Burgery s husím konfitem, zelí v lokši, glazovaná cibulka.
Halušky a domácí noky s husím masem a zelím.
Švestková omáčka.

Letem světem:
Delikatesy ze zahraničí v původním provedení,
s láskou připravené.
Vietnamské bagety s typickými náplněmi z masa nebo tofu,
spoustou bylinek a pickles.
Srílanská kuchyně Vás nadchne svými tradičními pokrmy
v podobě curry s rýží, rybích a zeleninových rolek, domácích
hranolek a tuňákových burgerů.
Aromatický sýr Raclette roztavený na čerstvě vařených grenaille
bramborách, doplněný nakládanými cibulkami a okurkami.

Sladké i slané dobroty
pro mlsné jazýčky:
Zobání a mlsání na úrovni,
z dlaně přímo do pusy či do kapsy na doma.
Výborné škvarky.
Škvarková pomazánka s cibulkou,
velejemné zabijačkové sádlo,
Jednohubky z kozího sýra prvotřídní výroby
s domácím chutney.
Poctivé džemy české výroby s min. obsahem 80 %
ovoce, bez přidaného cukru.
K zbláznění návykové před Vašima očima smažené
bramborové spirálky.
Jako od maminky lahodné a křehoučké rohlíčky a koláčky
s domácím sypáním, které se rozplývá na jazyku.
Pořádné tlusté palačinky se štědrou vrstvou marmelády
a kopcem pravé šlehačky navrch nebo tenounké
delikátní crepes na všechny myslitelné způsoby.
Alsaský slaný koláč. Výtečná z pece čerstvě vytažená
pizza z prvotřídních surovin.

Polévky:
Drobné slané pečivo, preclíky.
Čerstvé horké wafle.

Pořádný kus masa:
Nic pro troškaře aneb chlapácký kus masa, který Vás
donutí vyhrnout si rukávy a povolit pásek.
V medu naložená vepřová žebra.

Toastové chleby s lanýžovým olejem.

Šťavnatá husí stehna.

Pikantní sladké a kyselé saláty z mořských ryb.

K dokonalosti dovedené hovězí a husí burgery.
Gulášek, prvotřídní domácí uzeniny.

Nápoje:
K zahřátí i ochlazení pro dámy, pány i ty nejmenší.
Káva.
Svařák.
Ovocné sirupy.
Teplé nápoje se skořicí a medem.
Pivo z rodinného pivovaru
U Vacků z Chlumce nad Cidlinou
Ovocné likéry.
Medovina.





















www.klubft.cz

www.svatomartinskeslavnosti.cz
www.farmarsketrziste.cz

