Nechte se
svést růžovým

Degustační festival růžových vín
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Středomořské speciality
z restaurace Giardino
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NĚKOLIK RAD PRO
SPRÁVNOU DEGUSTACI
A ZHODNOCENÍ VÍNA:
1. Před degustací nekonzumujte výrazná nebo kořeněná jídla, která otupí
chuťové i čichové smysly
2. K degustaci použijte výhradně sklenici z našeho setu
3. Víno požadujte vychlazené na správnou teplotu
4. Pro celkové posouzení vzorku jsou potřeba 4 minuty – při ochutnávání
nespěchejte, víno důkladně posuzujte zrakem, čichem i chutí
5. Pro neutralizaci chuťového vjemu je nejvhodnější použít pečivo a mírně
perlivou neslazenou vodu

JEŠTĚ NĚCO
K RŮŽOVÉMU

VZHLED VÍNA
1. Nejprve si na víně všímáme barvy a čirosti – podívejte se proto na víno
ve sklenici proti zdroji světla (nejlépe přirozeného, umělé zkresluje vjem).
Intenzita a odstín barvy se liší podle stáří vína, odrůdy, stupně vyvinutosti
vína a vyzrálosti hroznů.
2. Jedním ze znaků kvality vína je i jeho konzistence – zakružte sklenkou tak,
aby se víno rozprostřelo po jejích stěnách. Kvalitní vína budou tzv. slzet (po
stěnách sklenky budou stékat těžké kapky = slzy).
VŮNĚ VÍNA
Zakružte sklenicí tak, aby se víno rozlilo po vnitřní ploše sklenice. Přičichněte
k okraji sklenice a posuďte vůni vína – nejdůležitější je první dojem. Podle
vůně můžeme usuzovat odrůdu, vyzrálost vína i použitou technologii. Vůni
vín přirovnáváme k vůni ovoce, rostlin, květů, koření a jiným. Zkuste také
přičichnout ke sklenici po jejím vyprázdnění.
CHUŤ VÍNA
Je vrcholem jejího hodnocení a ocenění. Vezměte do úst přiměřené množství
vína a chvíli ho v ústech převalujte, abyste mu vystavili všechny chuťové
buňky. Zkuste odhadnout obsah alkoholu, kyselin, zbytkového cukru
i tříslovin, které jsou typické svíravým pocitem na dásních. Zhodnoťte víno
také jako celek – jak je harmonické, zda jsou jednotlivé složky vyvážené,
jaký chuťový vjem zůstane po polknutí (dochuť).
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Růžové víno neboli rosé se nejčastěji vyrábí z odrůd modrých hroznů
(Zweigeltrebe, Frankovka, Svatovavřinecké nebo Rulandské modré)
metodou krátkého naležení rozemletých hroznů (rmutu). Rmut se nechává
naležet zpravidla jen 4–6 hodin, aby se ze slupek uvolnilo pouze malé
množství červeného barviva. Potom se mošt od slupek oddělí a dále se
postupuje stejně jako při výrobě bílého vína. Barva rosé nemá s chutí vína
nic společného, může se pohybovat od cibulově nahnědlé přes cihlově
oranžovou až po jahodovou. Růžová vína i díky použité technologii jejich
výroby vynikají aromatičností, ovocnou svěžestí a lehkostí. Většinou mají
nižší obsah alkoholu. Z růžového se dají namíchat i výborné koktejly!
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Vážené dámy a pánové,
o oblibě růžových vín v České republice svědčí to, že
už je u nás jen málo vinařství, která by ho nevyráběla.
Lidé o něj mají zájem, a ten roste. Je proto dobře, že
festival Růžový máj návštěvníky seznamuje s produkcí
růžových vín v Čechách a na Moravě, ale zároveň
jim nabízí osobní kontakt s jejich výrobci. Potenciál moravských a českých
růžových vín je velký. Vinaři už totiž velmi dobře ovládají technologii jeho
výroby. Pokud k tomu připočteme vhodný výběr hroznů modrých odrůd a dobrý, profesionální marketing, můžeme říci, že naše růžová vína patří ke špičce.
Věřím, že letošní sezona bude pro vinaře, a tím i milovníky nejen růžového
vína, úspěšná.
Všem přeji příjemně strávené chvíle na festivalu Růžový máj.

Marian Jurečka
ministr zemědělství

Vážení návštěvníci festivalu,
je mi ctí vás srdečně přivítat na IV. ročníku
degustačního festivalu českých a moravských
růžových vín a klaretů Růžový máj. Letos se vracíme
na místo, kde festival vznikl, tedy na náměstí Jiřího
z Poděbrad. Festival je tentokrát rozdělen do čtyř
zón. První je zóna (klasického) farmářského tržiště, kde najdete nabídku
místních potravin jako při „normální“ sobotě (8:00 – 14:00), další jsou zóna
tvůrců (šperk, keramika a textil) a doplňkové gastronomie (také na tržišti
15:00 – 21:00), zóna hlavní gastronomie (severní břeh náměstí) a konečně
zóna hvězd festivalu – českých a moravských vinařů (jižní a západní břeh
náměstí), a sice od 10:00 do 21:00.
Při výběru gastronomie jsme se snažili vybrat takové pokrmy, které se dobře
snoubí s růžovými víny a klarety, které mají na českém trhu stále oblíbenější
místo, zejména s přicházejícími teplejšími dny. Těší nás, že stále hlouběji
pronikáte do půvabu a chuti růžového. U některých odrůd přitom můžeme
mluvit i o širší barevné škále, od úplně světlých až téměř do pomerančově
růžovo-oranžových barev tohoto vína.
Samozřejmě ctíme kulturu degustace i samotné konzumace a hned od
prvního ročníku festivalu naléváme výhradně do kvalitních (křišťálových)
festivalových sklenic objemu 0,35 l, jejichž výrobcem je český Crystalex Nový
Bor. V této sklenici můžete plně vychutnat vůni vína, pokud s ní správně
a opatrně zatočíte tak, aby se uvolnily aromatické látky.
Ochutnejte česká a moravská růžová vína a klarety, vyzkoušejte si snoubení
vín se zajímavou gastronomií a užijte si tóny moravské lidovky, jazzu, swingu
i big beatu.
Přejeme mimořádný slavnostní zážitek!
Za tým Farmářského tržiště Jiřák (a Náplavka)

Jiří Sedláček
předseda zapsaného spolku Archetyp
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Nové Vinařství a.s.

B\V vinařství a. s.

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Jakostní třída

Dle zbytkového cukru

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

1

Rulandské modré rosé

2014

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

2

Svatovavřinecké rosé

2014

kabinetní

polosladké

Morava, podoblast
Slovácká

2

Cabernet Sauvignon rosé

2014

kabinetní

polosuché

Morava, podoblast
Mikulovská

3

Frankovka rosé

2013

pozdní sběr

polosladké

Morava, podoblast
Slovácká

3

Svatovavřinecké rosé

2013

jakostní

polosuché

Morava, podoblast
Mikulovská

4

Rulandské modré rosé

2013

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

4

Cuvée Fantome klaret

2012

pozdní sběr

polosladké

Morava, podoblast
Mikulovská

5

Frankovka klaret

2013

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

5

Rosecco – Svatovavřinecké rosé

2013

jakostní

polosuché

Morava, podoblast
Mikulovská

O vinařství:
Nenavazujeme na historickou tradici. Jsme mladý a dynamicky podnik, který
se snaží na trh přinést osobitá vína s nezapomenutelným charakterem.
Vína vyrábíme z hroznů vypěstovaných na našich 44 ha, s roční produkcí
okolo 100 tis. láhví, které jsou určeny jak na tuzemský, tak zahraniční trh.
Cílem vinařství je produkce vysoce kvalitních přívlastkových vín z hroznů,
vypěstovaných na historicky vyhlášených vinicích s výbornou polohou, která
jim dává možnost propůjčit jejich jedinečnost a neopakovatelnost.
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Vinařská oblast

Ročník

2014

Odrůda

Pořadové číslo

Frankovka rosé

Odrůda

1

Pořadové číslo

Vinařská oblast

02

Dle zbytkového cukru

Nové Vinařství a.s.
Výsluní 613, 691 83 Drnholec
+420 727 971 873
mikulov@novevinarstvi.cz
www.novevinarstvi.cz

Jakostní třída

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

01

B\V vinařství a. s.
Hornická 1309, 696 02 Ratíškovice
+420 777 673 719
salajka@vinarstvibv.cz
www.vinarstvibv.cz

O vinařství:
V Novém Vinařství se všechno dělá inovativně, lépe a jinak. Jako první v ČR
jsme v roce 2006 použili skleněné uzávěry VINO-LOK a stále jsme jediní,
kteří je v celém bývalém Československu používají. Od roku 2005 jsme navíc
horlivými průkopníky šroubových uzávěrů. Za design ambaláže (fr. emballage
= balení, tzn. láhve, etikety, uzávěry a kartony) jsme získali v roce 2007
cenu „Dobrý design“ a „Cenu za manažerský počin roku v oblasti designu“,
které udělovaly Design centrum ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.
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Vinařství Vitis Moravia

Vinařství Vitis Moravia

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Jakostní třída

Dle zbytkového cukru

pozdní sběr

sladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

1

Modrý Portugal rosé

2012

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Cuvée Rozárka

2013

moravské zemské

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Frankovka rosé

2013

kabinetní

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Cabernet Sauvignon

2013

pozdní sběr

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Frankovka rosé VOC

2012

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Cuvée Leontýnka

2014

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Frankovka rosé

2012

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

5

Rulandské modré klaret

2014

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

O vinařství:
Rodinné vinařství hospodařící na 15 ha vinic v obci Křepice ve Velkopavlovické
oblasti. Zaměřujeme se na pěstování nových rezistentních odrůd, jako
např. Malverina, Rinot, Hibernal, Solaris. Veškerá produkce vín je pouze
z vlastních hroznů.
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Vinařská oblast

Ročník

2012

Odrůda

Pořadové číslo

Cabernet Sauvignon

Odrůda

1

Pořadové číslo

Vinařská oblast

04

Dle zbytkového cukru

Patria Kobylí a. s., VÍNO Z KOBYLÍ
Kobylí 716, 691 10 Kobylí
+420 602 282 240
sedlacek@skoupil.com
www.vinozkobyli.cz

Jakostní třída

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

03

Marek Štýbl – Vitis Moravia
Křepice 50, 691 65
+420 732 183 261
marek.stybl@seznam.cz
www.vitismoravia.cz

O vinařství:
Vinařská společnost v Kobylí vznikla spontánně v roce 1928, tedy
v prvorepublikové době. Drobní vinaři se spojili kvůli společnému zájmu
o pěstování a ochranu vinné révy. Navazujeme proto na tradici, která
zavazuje. S roční produkcí 700 000 lahví jsme se stali jedním z významných
tuzemských výrobců vína. Z hroznů našich vinic vznikají díky trpělivosti
milovníků vinné révy aromatická a jedinečná jakostní odrůdová vína, vína
s přívlastkem, archivní a ročníková vína. Dobrý zvuk má naše jméno i na
prestižních domácích a zahraničních vinařských soutěžích.

11 | RŮŽOVÝ MÁJ 2015

Vinařství Polivka winery

Vinařství Pavel Binder

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Jakostní třída

Dle zbytkového cukru

moravské zemské

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

1

Cabernet Sauvignon rosé

2013

jakostní

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Rulandské modré rosé

2013

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Cabernet Sauvignon klaret

2014

jakostní

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Cabernet Sauvignon rosé

2013

kabinetní

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Princess Jane klaret

2014

moravské zemské

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Zweigeltrebe rosé

2013

moravské zemské

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Svatovavřinecké klaret

2014

moravské zemské

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

O vinařství:
Historie rodinného vinařství Pavla Bindera spadá do roku 1999. Sídlí v obci
Rakvice ve Velkopavlovické oblasti a nyní obhospodařuje 8 ha vinic. Všechny
se nacházejí v katastru obcí Rakvice, Přítluky a Velké Bílovice. Filozofií
rodinného vinařství Pavla Bindera je vyrábět vysoce kvalitní vína menších
šarží z ekologicky pěstovaných hroznů s minimem zásahů a síření během
vinifikace. Vína jsou vytvořena v souladu s přírodou, přechod z klasického
ošetřování vinice na ekologické byl zahájen v roce 2008 a v roce 2011 jsme
získali již první certifikace na takto vyráběná vína. Mezi naše speciality patří
výroba hroznového bio-moštu.
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Vinařská oblast

Ročník

2013

Odrůda

Pořadové číslo

Cabernet Moravia rosé

Odrůda

1

Pořadové číslo

Vinařská oblast

06

Dle zbytkového cukru

Polivka winery
Brněnská 377, 691 63 Velké Němčice
+420 777 080 589
lukas@polivkawinery.cz
www.polivkawinery.cz

Jakostní třída

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

05

Pavel Binder – rodinné vinařství
Hřbitovní 570, 691 03 Rakvice
+420 725 309 817
vinarstvi@pavelbinder.cz
www.pavelbinder.cz

O vinařství:
Polivka Winery je mladé perspektivní vinařství, které využívá moderní
technologie a klade velký důraz na nové poznatky v oblasti enologie, ale
také nezapomíná na zkušenosti a znalosti našich předků. Obhospodařujeme
vlastní vinice, ale i vinice pronajaté. V příštích letech budeme ještě
přisazovat. Přistupujeme šetrně ke zpracování hroznů a vína tvoříme pro naše
zákazníky. V našem portfoliu naleznete klasická jakostní vína, pozdní sběry,
ale především se zaměřujeme na Barrique a Sur-lie vína. Samozřejmostí je
posezení v našem sklípku s řízenou degustací a doprovodným programem.
Nabízíme i firemní, svatební vína.
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Vinařství Jan Plaček

Vinařství Jedlička Bořetice

Svatovavřinecké rosé

2013

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

1

Svatovavřinecké rosé

2014

jakostní

polosladké

Morava, podoblast
Znojemská

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Frankovka klaret

2014

jakostní

polosladké

Morava, podoblast
Znojemská

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Zweigeltrebe rosé

2014

jakostní

polosladké

Morava, podoblast
Znojemská

4

Rulandské modré klaret

2014

jakostní

polosladké

Morava, podoblast
Znojemská

pozdní sběr

O vinařství:
Rodinné vinařství Jedlička bylo založeno v roce 2000. Rozkládá se na 45
ha vlastních vinic v Bořeticích. Technologem vinařství je Jaroslav Suský.
Typická jsou červená vína. Specialitou je Cuvée Kácary a Cuvée Tůfary. Pro
návštěvníky mají stylové posezení přímo ve vinařství.
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Vinařská oblast

3

Dle zbytkového cukru

2014

Jakostní třída

Frankovka rosé VOC

Ročník

2

jakostní

Odrůda

2014

08

Pořadové číslo

Svatovavřinecké rosé

Vinařství Jan Plaček
Nebušická 93, 164 00 Praha 619
+420737 133 581
eva@dolcevilla.cz
www.vinoplacek.cz

Vinařská oblast

1

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Dle zbytkového cukru

Ročník

Odrůda

Pořadové číslo

07

Rodinné vinařství Jedlička Bořetice
Bořetice 511, 691 08 Bořetice
+420 724 286 276
jiri.hudec@vinoboretice.cz
www.vinoboretice.cz

Jakostní třída

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

O vinařství:
Rodinné vinařství Jana Plačka z mikroregionu Dolnokounicko bylo založeno
v roce 2001 a představuje 30 ha vinic, na kterých pěstují odrůdy Frankovka,
Pálava, Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Veltlínské červené, Muškát
moravský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský a další. Nově
vysázeli PIWI odrůdy – Hibernal, Savilon, Solaris a Rinot. V jejich sklepech
si vyberete z lahvového i sudového vína.
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Vinařství Čech s. r. o.

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Dle zbytkového cukru

2013

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Hodonínská

2

Rulandské modré rosé

2013

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Hodonínská

3

Zweigeltrebe rosé

2014

moravské zemské

polosuché

Morava, podoblast
Hodonínská

4

Cabernet Sauvignon rosé Adélka

2013

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Hodonínská

Vinařská oblast

Jakostní třída

Zweigeltrebe rosé

Odrůda

1

Pořadové číslo

Ročník

09

VINAŘSTVÍ ČECH s. r. o.
Chalupy 25, 691 53 Tvrdonice
+420 775 743 273
vinocechpraha@seznam.cz
www.vinoztvrdonic.cz

Výčet ocenění a medailí získaných u vystavovaných vín na národních
a mezinárodních soutěžích:
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2013
– bronz BOJNICE 2014, stříbro FESTWINE 2014
ZWEIGELTREBE ROSÉ 2013
– stříbro BOJNICE 2014, zlato WEINPARADE POYSDORF 2014
CABERNET SAUVIGNON ROSÉ ADÉLKA 2013
– bronz FINGER LAKES 2014, stříbro FESTWINE 2014
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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. Když se v roce 2010 oba původní
majitelé rozhodli, že každý z nich půjde svou vlastní cestou, vzniklo toto
naše ryze rodinné vinařství a firma se přejmenovala na Vinařství Čech.
Prakticky nic se v ní nezměnilo, provozovna i sklepmistr zůstali stejní. Na jaře
2011 podlehl těžké nemoci majitel a sklepmistr Jan Čech a pomyslné žezlo
převzal syn Petr. Svými víny ročníku 2010 i 2011 dokázal, že měl v osobě
svého otce vynikajícího učitele, protože tato vína získala zatím nejvíce
ocenění v historii celé firmy. Ať už to byl Král vín 2011, kde jsme měli třetí
nejlepší kolekci vín, nebo mezinárodní soutěž AWC Vienna 2011. Stali jsme
se také nejúspěšnějším účastníkem poslední světové soutěže v loňském
roce TERRAVINO 2011 konané v Izraeli pod patronátem OIV. V zahraničí
jsme bodovali i v roce 2012 – medaile jsme si přivezli z prestižních soutěží,
např. z Francie, USA, Belgie, Německa, Rakouska.
Provozovna naší firmy, postavená v roce 2000, se nachází na okraji Tvrdonic.
Je vybavena nejmodernější vinařskou technologií. Hospodaříme na zhruba
20 ha vlastních vinohradů. Zaměřujeme se především na vysoce kvalitní
přívlastková vína.
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Vinařství Kubík

Vinařství Chateau Lednice a. s.

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Jakostní třída

Dle zbytkového cukru

moravské zemské

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

1

Zweigeltrebe rosé

2014

kabinetní

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Frankovka rosé

2014

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Frankovka rosé

2013

pozdní sběr

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Svatovavřinecké

2014

moravské zemské

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Frizzante Rosé Pinot & Zweigelt

2013

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Pohádkové svatovavřinecké rosé
a Rulandské modré rosé

2014

cuvée

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Rulandské modré klaret

2014

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

5

Sevar rosé

2014

moravské zemské

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

5

Frankovka rosé

2014

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

O vinařství:
VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE s vlastními vinohrady nabízí to nejlepší
z Lednicko-valtického areálu. Vlajkovou lodí vinařství jsou vína odrůdy
Rulandské šedé, která ve výjimečných tratích Jižní svahy a U Cihelny ve
Valticích dosahuje mimořádných kvalit. Další významnou odrůdou je Tramín
z vyhlášené lednické trati Končiny. Kromě vlastních vinohradů Vinařství
Chateau Lednice využívá ke zpracování hrozny z univerzitních vinohradů
Mendelovy univerzity, s níž i úzce spolupracuje. Všechny vinice jsou
obhospodařované dle zásad integrované produkce výroby hroznů, s úctou
k tradici a přírodě. Vína jsou zpracovávána moderní a šetrnou technologií,
která dává vyniknout přírodnímu charakteru vín a výjimečnému terroir.
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Vinařská oblast

Ročník

2014

Odrůda

Pořadové číslo

Modrý Portugal rosé

Odrůda

1

Pořadové číslo

Vinařská oblast

11

Dle zbytkového cukru

Vinařství Kubík
Široká 1364, 691 01 Velké Bílovice
+420 777 659 935
josef.mizerovsky@gmail.com
www.vinarstvikubik.cz

Jakostní třída

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

10

VINAŘSTVÍ CHATEAU LEDNICE a. s.
Nejdecká 714 , 691 44 Lednice na Moravě
+420 608 608 724
martin.pom@seznam.cz
www.chateau-lednice.cz

O vinařství:
Jsme středně velké rodinné vinařství, které se nachází v největší vinařské obci
v ČR Velké Bílovice. Vyrábíme poctivá moravská jakostní a přívlastková vína.
Vína, která ve Vás zanechají příjemný pocit, vytvoří dobrou náladu. Výrobě
vína i vinici věnujeme mnoho péče a času, protože jen tak vyrobíme vína, za
kterými se budete rádi vracet a která si vychutnáte. Doplňkem k tomu jsou
samozřejmě moderní technologie, ale i již dávno osvědčené a vyzkoušené
postupy. Našimi odběrateli jsou především gastronomická zařízení, vinotéky,
ale také milovníci dobrých vín. Dále pak nabízíme ochutnávky, posezení
a ubytování přímo v našich sklepích a výrobních prostorách.
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Vinařství Krist s. r. o.

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Dle zbytkového cukru

2010

moravské zemské

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

2

Rulandské modré rosé

2013

kabinet

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

3

Cabernet Sauvignon rosé

2011

výběr z hroznů

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

4

Rulandské modré rosé

2011

výběr z hroznů

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

5

Rulandské modré klaret

2012

výběr z hroznů

polosladké

Morava, podoblast
Slovácká

6

Cabernet Sauvignon

2012

výběr z hroznů

polosladké

Morava, podoblast
Slovácká

Vinařská oblast

Jakostní třída

Frankovka rosé

Odrůda

1

Pořadové číslo

Ročník

12

VINAŘSTVÍ KRIST s. r. o.
Zámecká 123, 696 05 Milotice
+420 728 316 956
vinokristpraha@seznam.cz
www.vinarstvikrist.cz

Výčet ocenění a medailí získaných u vystavovaných vín na národních
a mezinárodních soutěžích:
FRANKOVKA ROSÉ 2010 – stříbro WEINPARADE POYSDORF
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2013 – zlato PARIS
CABERNET SAUVIGNON ROSÉ 2011 – bronz DECANTER LONDON, bronz
VINNE, zlato WEINPARADE POYSDORF, bronz BOJNICE
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2011 – zlato WEINPARADE POYSDORF, zlato
BOJNICE, stříbro PEZINOK, stříbro MUVINA
RULANDSKÉ MODRÉ ROSÉ 2013 – stříbro PEZINOK, stříbro MUVINA
PREŠOV, zlato VINUM JUVENALE, zlato VITIS MORAVIA, zlato PARIS
RULANDSKÉ MODRÉ 2012 – diplom DECANTER LONDON, stříbro
MONACO, stříbro BOJNICE, bronz PEZINOK
CABERNET SAUVIGNON 2012 – zlato MONDIAL DU ROSE, zlato MONACO,
zlato JUVENALE, zlato WEINPARADE POYSDORF, stříbro PEZINOK

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.
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Vinařství Maděřič

Vinařství Líbal s. r. o.

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Jakostní třída

Dle zbytkového cukru

jakostní

polosladké

Morava, podoblast
Znojemská

1

Zweigeltrebe rosé

2013

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Zweigeltrebe

2014

jakostní

suché

Morava, podoblast
Znojemská

2

Frankovka rosé

2014

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Frankovka rosé

2013

slámové

sladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Sekt Anna Rosé

2010

šumivé víno

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 existenci získalo pevné postavení na trhu malých
vinařů. Jeho základní zásadou je rychlé a šetrné zpracování pouze těch
nejkvalitnějších a správně zralých hroznů. Pro výrobu vína využívá moderní
technologii řízeného kvašení.
Pod vedením sklepmistra a jednatele společnosti Marka Líbala získalo na San
Francisco International Wine Competition 2x po sobě nejprestižnější titul
soutěže (vítěz kategorie) – za nejlepší Sauvignon Blanc VOC 2010 a Tramín
červený 2011 Výběr z hroznů – ceny, které žádné jiné vinařství z České
republiky nikdy nezískalo.
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Vinařská oblast

Ročník

2013

Odrůda

Pořadové číslo

Zweigeltrebe

Odrůda

1

Pořadové číslo

Vinařská oblast

14

Dle zbytkového cukru

Vinařství Maděřič
Prušánská 318, 691 01 Moravský Žižkov
+420 777 203 822
jchromecek@gmail.com
www.vinarstvimaderic.cz

Jakostní třída

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

13

Vinařství Líbal s. r. o.
Horní Dunajovice 85, 671 34
+420 736 225 204
marketing@vinolibal.cz
www.vinolibal.cz

Morava, podoblast
Velkopavlovická

O vinařství:
Jsme malou firmou obhospodařující cca 30 ha vinic. Firma Ludvík Maděřič
začala s výrobou vína v roce 1993 a od té doby postupně doplňovala
sortiment nabízených vín a rozšiřovala služby pro své klienty. Dnes má
naše firma produkci cca 3000 hl vína a široký sortiment výrobku, ze kterých
si určitě každý vybere.
Zabýváme se výrobou jakostních a přívlastkových vín ze 17 odrůd révy vinné
a připravujeme rozšíření sortimentu i na další druhy. Námi obhospodařované
vinice se nalézají ve dvou viničních tratích (Prechov, Slovenské) obce
Moravský Žižkov ve Velkopavlovické podoblasti Moravy.
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Vinařství Rauš

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Dle zbytkového cukru

2013

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

2

Rulandské modré rosé

2013

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

3

Alibernet rosé

2013

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Mikulovská

4

Svatovavřinecké rosé

2012

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

5

Zweigeltrebe rosé

2014

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

6

Alibernet rosé

2014

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Mikulovská

7

Zweigeltrebe klaret

2014

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

8

Cuvée klaret

2014

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

9

Šumivé víno Rulandské modré

2013

pozdní sběr

brut

Morava, podoblast
Mikulovská
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Vinařská oblast

Jakostní třída

Zweigeltrebe klaret

Odrůda

1

Pořadové číslo

Ročník

15

Vinařství Rauš
Vídeňská 230/6, 692 01 Mikulov
+420 775 762 011
vinarstviraus@seznam.cz
www.vinarstviraus.cz

O vinařství:
Malá vinařská firma sídlící v tradičním vinařském městě Mikulov. Výroba
vinařství se opírá o tradiční postupy s použitím nových technologií. Důraz
je kladen na osvědčené odrůdy révy vinné a také na zajímavosti v odrůdové
skladbě, čímž je sortiment rozsáhlejší a lákavější. Založení se datuje do
nedávné doby, roku 2010, kdy vinařství založila Milada Tomečková,
sommeliérka a znalkyně moravských vín. Sklepmistrem jmenovala
charizmatického Miroslava Rauše a po něm také podnik pojmenovala.Tím
získala pro vinařství letitého vinařského harcovníka, který zkušenostmi
výroby vín bílých, červených, ledových a sektů vyniká. Mnohokráte vinařství
získalo ocenění na výstavách u nás i v zahraničí.
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Vinařství Václav Šalša

Vinařství rodiny Machových

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

Jakostní třída

Dle zbytkového cukru

moravské zemské

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

1

André rosé

2014

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

2

Zweigeltrebe

2013

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

André rosé

2011

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

3

Svatovavřinecké

2014

moravské zemské

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Zweigeltrebe rosé

2014

moravské zemské

suché

Morava, podoblast
Slovácká

4

Cabernet Moravia

2013

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

5

Cabernet Sauvignon

2013

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

O vinařství:
Víno a vinařství je našim celoživotním zájmem, který se postupem času stal
z koníčka povoláním. Hospodaříme na pozemcích po generace patřících naší
rodině ve vinařské obci Uherčice, Velkopavlovické vinařské podoblasti. Tato
část podoblasti, hraničící s Mikulovskou, poskytuje výjimečné podmínky pro
pěstovaní bílých odrůd a modrých pro výrobu růžových vín.
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Vinařská oblast

Pořadové číslo

2014

Odrůda

Vinařská oblast

Frankovka

Odrůda

1

Pořadové číslo

Dle zbytkového cukru

17

Jakostní třída

radekmach@hotmail.com

Vinařství
Vinařství Václav Šalša
Adresa
LOCASTE s. r. o., Habrová 2658/10, Praha 3
Telefon mobil
+420 602 130 680
E-mail
libor@locaste.cz
Web
www.vinarstvi-salsa.cz

Ročník

16

Vinařství rodiny Machových
Uherčice 244, 691 62
+420 602 375 020

O vinařství:
Rodinné vinařství navazující na tradici doloženou až z roku 1796. Při výrobě
vína se snaží využívat tradičních, šetrných postupů. Cílem je produkce vysoce
kvalitních odrůdových vín s typickým charakterem a svěžestí pro vinařskou
oblast Slovácko. Na celkem 14 ha starších či mladých vinic pěstujeme odrůdy
Sauvignon, Chardonnay, André, Tramín, Hibernal, Malverinu, Rulandské
šedé, Muškát, Irsai Oliver, Pálavu, Ryzlink rýnský, Sylvánské zelené, Solaris
a Laurot. Vinařství se zaměřuje na výrobu přívlastkových vín, která dodává
do prestižních restaurací a hotelů.
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Vinařství Vít Sedláček

Vinařství Vajbar Kobylí

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Jakostní třída

Dle zbytkového cukru

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

1

Zweigeltrebe rosé

2013

kabinetní

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

Rosé Frank

2013

moravské zemské

suché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

2

André rosé

2013

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Rosé Cuvée

2013

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

3

Frankovka rosé VOC

2013

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Rosé St. Laurent

2013

moravské zemské

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

4

Cuvée rosé

2014

moravské zemské

polosladké

Morava, podoblast
Velkopavlovická

5

Frankovka rosé

2014

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Velkopavlovická

O vinařství:
Rodinná vinařská firma hospodařící na nejlepších viničních tratích vinařské
obce Kobylí. Vína jsou vyrobena moderní šetrnou technologií s ohledem na
tradiční výrobní postupy rodinných předků.

Vinařská oblast

Ročník

2014

Odrůda

Pořadové číslo

Cuvée Kamila klaret

Odrůda

1

Pořadové číslo

Vinařská oblast

19

Dle zbytkového cukru

Vinařství Vít Sedláček
Vrbice 405, 691 09 Vrbice
+420 602 282 240
sedlacek@skoupil.com
www.vinosedlacek.cz

Jakostní třída

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

18

Vinařství Vajbar Kobylí
Kobylí 509, 691 10 Kobylí
+420 604 235 048
petr.vajbar@seznam.cz
www.vajbar.cz

O vinařství:
Výrobě vína se v naší rodině věnujeme již několik generací. Vrbice se
vyznačuje půdou bohatou na vápník a hořčík, což je ideální pro pěstování
modrých odrůd pro červená vína. Zaměřuji se na kvalitu a čistotu vyráběných
vín. Bílá vína vyrábím formou řízeného kvašení. U červených vín probíhá
jablečno-mléčná fermentace (odbourání kyseliny jablečné).
Výčet ocenění a medailí získaných u vystavovaných vín na národních
a mezinárodních soutěžích:
Zweigeltrebe rosé 2013 – zlato VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2014
Frankovka rosé 2013 – stříbro VINAŘSKÉ LITOMĚŘICE 2014
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Vinný sklep Mikulov

Vinařství Žůrek Žeravice

Vinný sklep Mikulov
Vídeňská 256/20, 692 01 Mikulov
+420 733 537 854

1

Cuvée Isabela

2014

moravské zemské
víno

polosuché

Morava, podoblast
Mikulovská

2

Frankovka rosé

2013

jakostní

Morava, podoblast
Slovácká

2

Grand rosé cuvée

2013

moravské zemské
víno

polosuché

Morava, podoblast
Mikulovská

3

Rulandské modré rosé

2013

pozdní sběr

Morava, podoblast
Slovácká

3

Zweigeltrebe klaret

2013

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

4

Zweigeltrebe rosé

2013

pozdní sběr

Morava, podoblast
Slovácká

4

Svatovavřinecké rosé

2012

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

5

Frankovka rosé

2014

jakostní

Morava, podoblast
Slovácká

5

Zweigeltrebe klaret

2014

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Mikulovská

6

Frankovka klaret

2014

jakostní

Morava, podoblast
Slovácká

O vinařství:
Naše firma vznikla v roce 1990, kdy se započalo s výstavbou velkého
sklepa na okraji obce, který měl sloužit nejen výrobě a skladování vína,
ale také k posezení pro hosty. Do té doby jsme vyráběli víno jen pro vlastní
potřebu, pro známé a jejich známé. Tehdy jsme vyráběli převážně vína
sudová odrůdová. Po pořízení lahvovací linky jsme začali víno lahvovat.
Postupně se výroba navyšovala a přitom zkvalitňovala. Velký podíl zaujala
vína přívlastková a jakostní odrůdová. Vína vyrábíme šetrným způsobem
bez chemických úprav a stabilizací.
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Vinařská oblast

Morava, podoblast
Slovácká

Jakostní třída

jakostní

Ročník

2013

Odrůda

Cabernet Moravia rosé

Odrůda

1

Pořadové číslo

Pořadové číslo

21

Vinařská oblast

Dle zbytkového cukru

lukaspolisensky@gmail.com

Jakostní třída

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

20

Vinařství Žůrek Žeravice
Žeravice 327, 696 47
+420 777 844 000
dusan.hanzlik@volny.cz
www.vinozurek.cz

Dle zbytkového cukru

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

O vinařství:
Jedno z dnes již ojedinělých mikrovinařství s velmi omezenou produkcí
postačující pro provoz našeho gastrozařízení “penzion”. Jedná se
o výhradně ruční zpracování bez použití technických pomůcek,
upřednostňující selský styl zpracování a výroby tak, jak to dělali po dlouhá
léta mniši piaristického kláštera.
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Víno Hruška

víno Blatel, a. s.

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

Ročník

Jakostní třída

Dle zbytkového cukru

pozdní sběr

polosladké

Morava, podoblast
Slovácká

1

Zweigeltrebe rosé

2014

kabinetní

polosuché

Morava, Slovácká,
Blatnička-Vinohradky

2

Zweigeltrebe rosé

2013

pozdní sběr

polosladké

Morava, podoblast
Slovácká

2

Frankovka rosé

2014

moravské zemské

polosladké

Morava, Slovácká,
Blatnička-Vinohradky

3

Merlot klaret

2014

pozdní sběr

suché

Morava, podoblast
Slovácká

3

Merlot rosé

2014

jakostní

suché

Morava, Slovácká,
Blatnička-Vinohradky

4

Rulandské modré klaret

2013

pozdní sběr

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

4

Svatovavřinecké rosé

2014

moravské zemské

suché

Morava, Slovácká,
Blatnička-Vinohradky

5

Frankovka rosé

2014

jakostní

polosuché

Morava, podoblast
Slovácká

5

Zweigeltrebe rosé

2014

moravské zemské

suché

Morava, Slovácká,
Blatnička-Vinohradky

6

Svatovavřinecké rosé

2014

jakostní

suché

Morava, podoblast
Slovácká

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. Víno Blatel
obhospodařuje 189 ha vinic, mezi hlavní odrůdy, které ve vinicích převládají,
patří Sylvánské zelené, Ryzlink rýnský, Müller Thurgau, Muškát Moravský,
Rulandské bílé a Chardonnay. Společnost je největším moravským pěstitelem
odrůdy Merlot. Z naší nabídky můžete ochutnat mj. Merlot Rosé a Merlot klaret.
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Vinařská oblast

Pořadové číslo

2014

Odrůda

Vinařská oblast

Merlot rosé

Odrůda

1

Pořadové číslo

Dle zbytkového cukru

23

Jakostní třída

Vinařství
Víno HRUŠKA – Vinohradská vinárna s. r. o.
Adresa
Sázavská 24, 120 00 Praha 2
Telefon mobil
+420 724 343 052
E-mail
pavel.trtilek@vinohruska.cz
Web
www.vinohruska.cz

Ročník

22

VÍNO BLATEL, a. s.
Blatnice pod Sv. Antonínkem 855, 696 71
+420 606 625 139
z.sirovy@seznam.cz
www.blatel.cz

O vinařství:
Ve společnosti VÍNO HRUŠKA si již 8 generací v rodině předáváme cenné
zkušenosti a rady v oblasti pěstování vinic a výroby vína. Sídlo společnosti je
v malebné vinařské obci Blatnička, kde nyní obhospodařujeme téměř 40 ha
vinic a stále využíváme místního terroir k výrobě kvalitních a odrůdově
charakteristických vín z této oblasti. VÍNO HRUŠKA prorazilo na trh
s originálními designovými dárky, kterým věnujeme individuální přístup.
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Zlatá Praha Salabka s. r. o

Vinařství
Adresa
Telefon mobil
E-mail
Web

24

Zlatá Praha Salabka s. r. o.
K Bohnicím 57/2, 171 00 Praha 7 – Troja
+420 777 600 604
taborsky@salabka.cz
www.salabka.cz

TEZE KLUBU
1. Jsme odpovědnými a přemýšlivými spotřebiteli, není nám jedno,
co jíme a kde to nakupujeme.
2. Kopeme za české potraviny, dáváme šanci jejich uplatnění na
trhu, zajímá nás, kdo je výrobcem.

Dle zbytkového cukru

2013

moravské zemské

polosuché

Morava, viniční trať
Brněnská, Mikulov

2

Ton Coeur, Pinot Noir Rosé

2014

moravské zemské

suché

Morava, viniční trať
Brněnská, Mikulov

Vinařská oblast

Jakostní třída

Ton Coeur, Pinot Noir Rosé

Odrůda

1

Pořadové číslo

Ročník

3. Toužíme po kvalitě a čerstvosti potravin.

O vinařství:
Nezaměnitelné aroma a chuť vtiskla vínům z Vinařství Jan Baláž vzácná
spolupráce tří bratrů a jejich otce. Vinařství navazuje na rodinnou tradici
již ve třetí generaci. Moderní výroba vín má základ v tradičních odrůdách.
Kvalitní vína se svěžím charakterem pozvednou náladu při každé příležitosti.
A jsou za rozumné ceny. Specialitou vinařství jsou botrytické sběry, které
se však nepodaří každý rok. Naše vína lze najít ve vinotékách v ČR, na
Slovensku, v Polsku i v Anglii. Ale rádi vás přivítáme přímo v našem sklípku
s příjemnou rodinnou atmosférou a s kapacitou 15 osob. Víno chutná
nejlépe tam, kde se zrodilo.

4. Ctíme princip spravedlivější ceny za zboží, pokud ho platíme
přímo výrobci.
5. Chceme se dozvídat hodnověrné informace o dostupnosti
a bezpečnosti potravin.
6. Nejsou nám lhostejná ekologická témata a tvář české krajiny
nám leží na srdci.
7. Uvědomujeme si, že podporou farmářských tržišť podporujeme
vznik nových pracovních míst a zasazujeme se jako spotřebitelé
o to, že daně a zisky vyplývající z obchodu s českými
potravinami zůstávají doma, tedy v (české) státní kase.
8. Rádi se na trzích potkáváme, dobře se tam cítíme a máme svým
způsobem dost expanze obchodních řetězců, i jimi zapříčiněnou
pokračující (světovou) globalizaci a nebezpečnou moc peněz.
9. Podporujeme rádi svými nákupy malé a často rodinné farmy
a rádi se přímo s výrobcem na trhu setkáme.
10. Ctíme své kořeny, jsme věrni tradicím, které tvoří jakousi
národní sounáležitost a zdravě v nás podporují něco, čemu se
říká vlastenectví.

www.facebook.com/KLUBFT
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www.klubft.cz

GASTRONOMIE FESTIVALU
RŮŽOVÝ MÁJ:
Balkan Grill a jejich výborná pljeskavica, burek (lehoučké těsto plněné
masem, špenátem nebo balkánským sýrem), balkánská polévka, balkánský
salát a také květákové a špenátové placky.
Bánh mi Makers, to jsou skvělé vietnamské bagety plněné zeleninou,
bylinkami a grilovaným masem.

Kávový klub má skvělé espresso, cappuccino nebo latte.
U Kozí farmy Krasolesí můžete ochutnat vyzrálý Horský sýr a Ravelin, také
plísňový sýr Bastion, Gratien a Crottin, který připravují speciálně pro Růžový
máj mladý, 3týdenní nebo 2měsíční vyzrálejší. Zkuste ten rozdíl.
Minimal Delicato a jejich rozličné limonády, sirupy a nektary. Zkuste
třeba tu s ananasem a mátou nebo klasickou malinovou, jahodovou nebo
rakytníkovou plnou vitamínů.
Pasta Art Vám naservírují lososové ravioly s růžovou omáčkou a tagliolini
s krevetami a cuketou.

Café Alegre aneb káva jako vzpruha nebo osvěžení.
Dortíkovo aneb sladké potěšení Růžového máje - čoko lanýžový dort,
citrónové tartaletky s pusinkou, mrkvový dort, malinový cheesecake,
brownies, plněné sklenky čoko pěnou s jahodami a také slaninový quiche
se špenátem, fritata a briošky plněné kozím sýrem, pestem nebo pršutem.
Food Adventure, tedy slovinské speciality, nabízí obložené mísy, čerstvé grilované
ryby, kalamáry, karbanátky z chobotnice a krevety z Jadranu. Guláš z chobotnice
z Jaderského moře s divokými kapary, podle tradiční receptury z dalmatských
ostrovů. Domácí jablečné štrúdly a bureky (s masem nebo bramborami nebo
špenátem). Jako přílohu si zde můžete dát jimi upečený chléb z pohankové mouky.
Galetka creperie připravují sladké a slané palačinky. Speciálně k růžovému
vínu doporučují slanou palačinku s kozím sýrem nebo sladkou s rybízovou
marmeládou.
Giardino restaurant mají steaky z tuňáka či lososa, grilovanou zeleninu,
slávky na víně, kalamáry na grilu, krevetové špízy s cuketou, fritované
grundle a domácí chléb.
Husí játra – Foie Gras jako předkrm servírují Terinu Foie Gras, vyuzená husí
prsa, husí kaldoun i husí perkelt se zakysanou smetanou. Za hlavní chod si
zde můžete zvolit husí stehno s bílým zelím a kváskovým chlebem, husí prsa
na tymiánu s gratinovanými bramborami nebo husí játra s jablky, cibulkou
a kváskovým chlebem.

Pekařství Petite France mají francouzské bagety a další dobroty vhodné
ke kombinaci se specialitami z trhu. Například ciabattu s domácím uzeným
lososem, bagetu a žitný chléb s lahodnou lososovou pomazánkou, ficelle
se slaninou, máslový croissant s mandlemi a domácí závin švestka a višeň.
Pizza z pece pro festival Růžový máj připravila cibulový koláč, škvarkové
placky, zapečené brambory se slaninou a sýrem, jarní nádivku jako muffin,
pizzu sýrovou, šunkovou a pikantní a krásné mini pizzy ve tvaru srdce.
Restaurace Podolka nabízí hovězí bio burger, vegetariánský burger z quinoi
a tempehu, quesadillu s lilkovým chutney a čedarem nebo s hummusem a
rajčaty. Speciální quiche k růžovému vínu - sýrový s papričkami jalapeňos.
A sladký mrkvový koláč s vlašskými ořechy nebo skvělá tomatová polévka
s praženými dýňovými semínky. Pro děti je připraven domácí ledový čaj.
Festival provoní i Raclette u Sýráku. Sýr Raclette z nepasterovaného
mléka je podáván roztavený na čerstvě vařených grenaille brambůrkách
s nakládanou cibulkou a okurkou a s čerstvým pepřem. Dále zde můžete
ochutnat zapečené sýrové tousty s olivovým olejem s příchutí černých
lanýžů, jarní a červenou cibulkou.
Smažené brambůrky mají nejen bramborové spirálky a bramboráčky, ale
také oblíbené brambůrky z červené řepy, celeru a brambor
Sweet Secret of Raw připravují růžové malinové a borůvkové „cupcaky“,
čokoládový dort s borůvkami, jahodový dort, trojbarevný dort s malinami.

Kaiser Franz provoní festival hovězím bacon cheese burgerem a jehněčím
burgerem.
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Poznámky
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NEJVĚTŠÍ
SORTIMENT
NÁPOJOVÉHO
SKLA
V ČESKÉ
REPUBLICE

TURBULENCE

w w w. c r y s t a l e x . c z

V RÁMCI FARMÁŘSKÉHO TRŽIŠTĚ NÁPLAVKA

NÁPLAVKA NA RAŠÍNOVĚ NÁBŘEŽÍ MEZI PALACKÉHO MOSTEM
A ŽELEZNIČNÍM MOSTEM NA VÝTONI

JAZZOVÍ KLUCI / ROMAN DRAGOUN AND HIS
ANGELS / JIŽNÍ PÓL / SVATOPLUK / BEDŘICH
& ZOUFALCI / THE BROWNIES / PRISMOJENI
PROFESORJI BLUESA (SLO) / KRÁSNÉ NOVÉ
STROJE / DJ KID DYNAMITE
FARMÁŘSKÉ TRŽIŠTĚ „NÁPLAVKA“
(SOBOTA 8:00 – 14:00) NAVAZUJE NA FESTIVAL
50 MALÝCH A MINI ČESKÝCH PIVOVARŮ,
VÍCE NEŽ 150 PIVNÍCH SPECIÁLŮ

www.farmarsketrziste.cz
www.pivonanaplavce.cz

