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DOMAINE EISGRUB VINNÉ SKLEPY LEDNICE
Slovácká 786, 691 44 Lednice, mob.: +420 608 710 750,
mojmirbaron@seznam.cz, www.domaineeisgrub.com
Dle dohody

40

■ Rozloha vlastních vinic: 1,5 ha
■ Roční produkce: 15 000 láhví
■ Vinař: Mojmír BaroĖ, ZdenČk PavlĤ
■ Proﬁlační odrůdy: VZ, RR, TRý, CH, PN
■ Nejlepší viniční trať: Ve Starých

M

alé vinařství, zaměřené na produkci vysoce kvalitních vín,
která vyrábí ve svých 200 let
starých sklepích z vinic ležících pouze
v katastru obce Lednice. Cílem Domaine
Eisgrub je maximálně využít potenciál
přírody, odrazit unikátní terroir lednických
vinic a minimalizovat množství vstupů během výroby. Roční produkce vinařství je
asi 15 000 láhví a je rozdělena do malých

šarží (po cca 1 000 láhvích), což dává prostor pro individuální přístup k surovině.
Každé víno tak má svůj příběh a představuje originální produkt. Domaine Eisgrub
je největším překvapením letošních degustací. Jasně deﬁnované řady produktů,
rozumné množství vyráběných druhů vín,
a především kvalita a styl. O tomto vinařství bude brzy mezi konzumenty, kteří vyhledávají kvalitu, hodně slyšet.

Ryzlink rýnský, Kvevri 2016, moravské
zemské víno, suché, Popice, Sonberk
92 bodů ❘

800 láhví ❘

D❘

2018–2022

Pomerančově zbarvené víno s lehkým závojem a jantarovými odlesky, vynikající viskozita. Vůně je čistá, intenzivní, bohatá, připomínající piniová jádra, kandovanou pomerančovou
kůru a propolis. Chuť je plná, bohatá, vyvážená, s příjemnou ovocnou šťavnatostí a pikantní
kořenitostí, připomínající sušené pomerančové plátky a skořici. Dlouhý, hřejivý závěr.

Numeri, Cuvée 500 2015, výběr z hroznů,
suché, Mikulov, Valtická
90 bodů ❘

750 láhví ❘

D❘

2018–2022 ❘

Sytě červenoﬁalová barva s karmínovými odlesky, velmi dobrá viskozita. Čistá vůně střední
intenzity s tóny sušených malin, lesních jahod a brusinek. Chuť je plná, harmonická, s ovocnými
tóny zralých jahod a kompotovaných jeřabin. Dlouhý, kořenitý závěr.

Další doporuþená vína
Víno
Orange, Tramín červený, výběr z hroznů, suché, Lednice, Hlohovsko
Terroir, Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché, Žabčice, Horní díly
Relax, Hibernal, pozdní sběr, suché, Lednice, Ve Starých
Numeri, Pinot 500, výběr z hroznů, suché, Lednice, Ve Starých
Terroir, Pinot Noir, pozdní sběr, suché, Lednice, Ve Starých
Terroir, Chardonnay, pozdní sběr, suché, Lednice, U Červené studánky
Relax, Ryzlink vlašský, moravské zemské víno, suché
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