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Slovácká 786, 691 44 Lednice, mob.: +420 777 635 257, 
mojmirbaron@seznam.cz, www.domaineeisgrub.com

 Dle dohody

DOMAINE EISGRUB VINNÉ SKLEPY LEDNICE 

★ ★★ ★

 Dle dohodyDle dohody

■ Rozloha vlastních vinic: 1,5 ha
■ Roční produkce: 15 000 láhví
■ Vinař: Mojmír Baro , Zden k Pavl
■ Profi lační odrůdy: VZ, RR, TR , CH 
■ Nejlepší viniční trať: Hlohovsko

M
alé vinařství, zaměřené na pro-
dukci 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 bě-
hem výroby. Roční produkce vinařství je 
asi 15 000 láhví a je rozdělena do malých 

šarží (po cca 1 000 láhvích), což dává pro-
stor pro individuální přístup k surovině. 
Každé víno tak má svůj příběh a předsta-
vuje originální produkt. Domaine Eisgrub 
je největším překvapením letošních de-
gustací. Jasně defi nované řady produktů, 
rozumné množství vyráběných druhů vín, 
a především kvalita a styl. O tomto vinař-
ství bude brzy mezi konzumenty, kteří vy-
hledávají kvalitu, hodně slyšet. 

10 000 
94 bodů ❘  280 láhví ❘  E ❘  2017–2025 ❘  

Díky způsobu výroby tohoto vína je barva tmavě žlutá, s jantarovými odlesky, víno má 
přírodní sediment a velmi dobrou viskozitu. Vůně je naprosto čistá, ovocná, s koncentrova-
nými tóny pomerančů, nektarinek a balzy. Chuť je plnější, s jemným příjemným nádechem 
propolisu a ovocným charakterem, připomínající pomerančovou zavařeninu, piniové ořechy 
a limetkový sorbet. Dlouhý, elegantní závěr.

Orange, Tramín červený 2015, pozdní sběr, 
suché, Lednice, Hlohovsko 
91 bodů ❘  850 láhví ❘  D ❘  2017–2022 ❘   

Světle žlutá barva s výrazným přírodním závojem, velmi dobrá viskozita. Vůně je čistá, výraz-
ná, s nádechem ovocného sirupu, kokosového mléka a čerstvého koriandru. Chuť je plnější, sme-
tanově nasládlá, s tóny ovocné marmelády, kandovaného ovoce a včelího vosku. Dlouhý závěr.

Další doporu ená vína
Víno Ro ník Body Cena
Terroir, Ryzlink rýnský, pozdní sběr, suché, Lednice, Hlohovsko 2015 89 C

Orange, Veltlínské zelené, výběr z hroznů, suché, Mikulov, 
Pod Svatým kopečkem I 2015 89 C

Terroir, Ryzlink vlašský, pozdní sběr, suché, Lednice, Končiny 2015 86 C

Terroir, Chardonnay, pozdní sběr, suché, Lednice, U Červené studánky 2015 86 C

Relax, Hibernal, moravské zemské víno, suché 2016 86 A

Relax, Ryzlink rýnský, pozdní sběr, polosuché, Lednice, Ve Starých 2016 85 B

Relax, Tramín červený, výběr z hroznů, polosuché, Lednice, Hlohovsko 2016 83 B

40

102_Domaine Eisgrub_Vinne_sklepy_Lednice_kor.indd   1 19.8.2017   16:42:50

102 |

Vinařská oblast Čechy

Mělnická podoblast-Praha

Vinařská oblast Čechy

Mělnická podoblast

Vinařská oblast Čechy

Litoměřická podoblast

Vinařská oblast Morava

Znojemská podoblast

094-133_Mikulovsko.indd   102 22.8.2017   8:45:23


