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V PRODEJI OD 20.10.2016
I. mladé víno.
Na "Kaču" se v Rakvicích pořádají Kateřinské hody, po proslulých letních druhé do roka, což
je rarita v celém okolí. Naši předkové - zemědělci a hlavně vinaři, si chtěli po ukončení
veškerých zemědělských prací odpočinout a odměnit se pohárkem dobrého moku, který v
době kolem sv. Kateřiny doslova "verboval".
K této příležitosti naše společnost vydává na trh kolekci mladých vín.
Prodej mladých vín ročníku 2016 - vín Svaté Kateřiny.
Pod značkou Víno Svaté Kateřiny Vám naše společmost Víno Rakvice s.r.o. představuje svoji
originální kolekci mladých vín.
Tradice Svatokateřinských vín vychazí z dávného zvyku připíjet si mladým vínem v den
Svaté Kateřiny, 25. lispotadu.
Věříme, že tato kolekce mladých vín osloví i Vás.
V nabídce najdete celkem 5 odrůd:
*
*
*
*
*

Veltlínské červené rané
Muškát moravský
Modrý Portugal
Svatovavřinecké
Rulandské modré claret
Třídit podle

--

Veltlínské červené rané
Veltlínské červené rané - méně známá odrůda,
která si získává na oblibě. Bílé víno jemné, lehce
aromatické s nádechem po čajové růži. Výborně si
ho vychutnáte s přáteli.
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Modrý Portugal
Modrý Portugal - lahodné víno, s odstínem
ohnivého granátu. Vůně jemná, kořenitá. Mladá
vína mají chuť po drobném lesním ovoci, nižší
obsah tříslovin, jsou lehká, vynikají výbornou
harmonií.

Rulandské modré rosé
Rulandské modré rosé - barva jasně růžová, vůně
intenzivní po čerstvém ovoci s dominancí lesních
jahod a třešní, mladé víno je zakončeno medovou
chutí.

Svatovavřinecké
Svatovavřinecké - velmi oblíbené víno s intenzivní
granátovou barvou. Víno je plné, jeho osobitý výraz
doprovází vůně po višních a černém rybízu.
Výborně se hodí k tmavým masům i pikantním
sýrům.

Muškát moravský
Muškát moravský - aromatické víno s intenzivní
vůní po muškátovém oříšku a exotickém ovoci.
Mladé víno je velmi lahodné, osvěžující a
harmonické s jemnou kyselinkou.
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