
Vinný list



Vinné sklepy Lechovice

Vinné sklepy Lechovice patří k 
tradičním výrobcům kvalitních 

přírodních vín ve Znojemské 
vinařské oblasti, kde pěstování révy 

má hluboké kořeny. Nejstarší 
dochované záznamy sahají až do 

roku 1723. 

V těchto severnějších oblastech zrají 
hrozny pomaleji, ale díky 

intenzivnímu slunečnímu záření na 
jižních svazích dosahují vysoké 

kvality a aromatičnosti. 

Odrůdová vína jakostní jsou 
vyráběna pouze z produkce námi 
obhospodařovaných vinic. Jedině 

toto spojení vede k dosažení vysoké 
jakosti, jelikož ta roste již ve vinici, a 
opravňuje k označení vína “Plněno 

vinohradníkem”.

Vinařská oblast Morava, podoblast znojemská



Chardonnay 
(BÍLÉ, POLOSLADKÉ) 

Odrůda pochází z Burgundska. Vzhledově 
je podobná Rulandskému Bílému. Víno z 
těchto hroznů je však plnější, s ovocnými 

tóny a elegantní kyselinkou. Skvěle chutná 
k bílým polévkám a omáčkám. 

48,- 

Cabernet Sauvignon 
(ČERVENÉ, SUCHÉ) 

Velmi pozdně zrající odrůda vyžaduje 
záhřevné půdy pro lepší vyzrávání. Jen na 

takových pak poskytuje víno s rubínově 
červenou barvou, v chuti připomínající 
černý rybíz. Můžeme doporučit k silně 

kořeněným jídlům a biftekům. 
48,- 

Cabernet Sauvignon rosé 
(RŮŽOVÉ, POLOSUCHÉ) 

Růžové víno bylo vyrobeno z odrůdy 
Cabernet Sauvignon rychlým lisováním 

tak, aby nedošlo k vyluhování barvy. Víno 
má proto jemnou růžovou barvu. Jahodová 

vůně podtrhuje harmoničnost tohoto 
jemného vína. Doporučujeme podávat k 
pikantním úpravám tmavých mas a k 

výraznějším sýrům. 
48,-

0,2 l

Vína odrůdová rozlévaná



0,75 l

Chardonnay Moravské zemské 
(BÍLÉ, POLOSUCHÉ) 

Odrůda pochází z Burgundska. Vzhledově 
je podobná Rulandskému bílému. Víno z 

těchto hroznů je však plnější, s ovocnými 
tóny a elegantní kyselinkou. Skvěle chutná 

k bílým polévkám a omáčkám. 
192,- 

Sauvignon Moravské zemské 
(BÍLÉ, SUCHÉ) 

Je velmi oblíben a ceněn mezi znalci vína. 
Víno se vyznačuje broskvově-muškátovou 
nebo kopřivovou chutí a vůní. Patří mezi 

typické odrůdy znojemské vinařské oblasti, 
kde dosahuje stabilně vysoké kvality. 

Podáváne k sýrům typu Čedar, řízkům, 
drůbeži, ale i ke sladkému cukroví. 

194,-

1. 

2.

Moravská zemská bílá



Moravská zemská červená

Cabernet Moravia Moravské zemské 
(ČERVENÉ, POLOSUCHÉ) 

Tmavě granátová barva. Aromatické látky 
černorybízové, typické pro kabernetovité 
odrůdy, jsou spojeny s ovocností a s dobře 

strukrurovanými tříslovinami, které 
dávají při zrání na láhvi příjemný komplex 

typický pro červená vína severnějčích 
oblastí. Je vhodné k hovězímu, vepřovému 

masu a ke zrajícím sýrům. 
172,- 

Rulandské modré Moravské zemské 
(ČERVENÉ, SUCHÉ) 

Odrůda s malým hroznem a malým 
množstvím barviv poskytuje vína s cihlově 
červenou barvou, sametovou chutí a vůní. 

Stářím nabývá na jakosti. Podávejte 
nejlépe k tmavšímu masu a polévkám. 

174,-

0,75 l

3. 

4.



Vína s přívlastkem

Rulandské modré p.s. klaret 
(BÍLÉ, POLOSUCHÉ) 

Klaret znamená vílé víno vyrobené z 
modrých hroznů. Má jemnou květinovou 

vůni, v chuti příjemné tóny třešní. 
Doporučujeme podávat k rybám, světlým 

masům a sýrům s bílou plísní. 
242,- 

Rulandské modré 
(ČERVENÉ, SUCHÉ) 

Víno světle rubínové barvy s typickými 
cihlovými odlesky. Ve vůni tóny ostružin, 

hořkých mandlí a černých třešní. Plná 
ovocná chuť, lahodné a harmonické víno s 

jemnou tříslovinkou. Doporučujeme k 
telecímu masu, huse, kachně, sýrům, 

těstovinám. 
266,-

0,75 l

5. 

6.


