
Němec  ko
Historie německého vinohradnictví je stará více než 2000 let  
a například vinařství Schloss Vollrads je považováno za vůbec nejstarší 
vinařskou firmu na světě. Rozvoj v 7. a 8. století vrcholí ve století 16. 
Po následných neklidných letech nastává po roce 1950 celková trans-
formace německého vinařství. V 70. letech minulého století nastává 
éra sladkých vín Liebfraumilch a následně okouzlení červenými víny 
z Nového světa. Dnes již naštěstí převažuje produkce velmi kvalitních 
bílých vín a v neposlední řadě zaměření na špičková suchá vína hlavně 
z odrůdy Riesling. 

Riesling je vůbec nejprestižnější a nejlepší německou odrůdou, které 
se zde vyprodukují 2/3 z celkové světové produkce. Její původ je 
neznámý, pravděpodobně má předka v podobě divoké révy vysky-
tující se v okolí povodí řeky Rýn. Nejstarší záznamy o této pozoruhod-
né odrůdě pochází z roku 1435 a to z oblasti Baden pod náz-
vem Klingelberger. Se svými 100 000 hektary v součtu by se celé 
Něměcko dalo přirovnat například k velikosti francouzského Bordeaux. 
V Německu se vyprodukuje 66 % bílých a 34 % červených vín, přičemž 
asi 1 % z celkové produkce připadá na dnes moderní vína organická 
nebo biodynamická.

Klasifikace
VDP – Verband Deutscher Qualitäts und Prädikatsweingüter – zkratka 
asociace sdružující nejlepší producenty z celého Německa, jakýsi prestižní 
klub, jehož členové musí toto ocenění každoročně obhajovat. Dnes je 
členem necelých 200 vinařství, ale mnoho dalších se snaží do tohoto 
„klubu vyvolených“ dostat. Logo je umístěno na hrdle společně se znakem 
orlice.
Tafelwein  (stolní víno)
Landwein  (zemské víno)
QbA – Qualitätswein bestimer Anbaugebiete (vína jakostní)
QmP – Qualitätswein mit Predikat (vína s přívlastkem):
   – Kabinett – kabinetní víno
   – Spätlese – pozdní sběr
   – Auslese – výběr z hroznů
   – Beerenauslese – bobulový výběr – téměř vždy sklízen ručně
   – Eiswein – ledové víno – musí se sklízet při min. -7 °C
   – TBA – Trockenbeerenauslese – u nás by se označoval  
     jako výběr z cibéb (bobule jsou již na vinici dehydrovány   
     botritidou)



Němec  ko
OE (Oechsle stupnice) značení německých vín
Classic – označení kvalitních suchých vín z odrůd  
typických pro jednotlivé regiony
Selection – označení pro suchá vína z nejlepších vinic
Erstes Gewächt – nejlepší vína VDP v regionu Rheingau
Riesling-Hochgewächs – nejlepší vína této odrůdy
Liebfraumilch – populární oficiální historické označení  
pro vína ze čtyř regionů okolo Rýna, splňující daná pravidla

Ostatní značení německých vín
RS – Rheinhessen Silvaner – označení pro tradiční suchá vína  
této odrůdy 
Selection Rheinhessen – nejlepší vína regionu Rheinhessen
DC Pfalz – tradiční suchá a typická vína regionu Pfalz
Riesling S – označení pro velmi kvalitní suchá vína z příkrých vinic 
reginů Mosel a Saar
Lorey – nejkvalitnější Rieslingy z regionu Mittelrhein
Erst Lage – absolutně nejlepší vína VDP podléhající přísným 
pravidlům, která následně mohou nést prestižní označení Großes 
Gewächs (zkratka GG), obdoba francouzského označení Grand Cru

1  Ahr
2  Mittelrhein
3  Mosel-Saar-Ruwer
4  Rheingau
5  Rheinhessen
6  Nahe
7  Pfalz

8  Hessische Bergstraße
9  Baden 
10  Württemberg
11  Franken
12  Saale-Unstrut
13  Sachsen
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Německo

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky   

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

Kloster Eberbach, Rheingau VDP ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 004387 Kloster Eberbach Riesling, Qualitätswein trocken 2017/18 6 0,75 247,11 299 319   

2 541049 Kloster Eberbach Riesling Steinberger, Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 338,02 409 435   

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda Riesling

technologie
výroby

Ručně sbírané vyzrálé  
hrozny. Použití pouze  
organických hnojiv.  
Přísná selekce hroznů.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda Riesling

technologie
výroby

Hrozny pocházejí z 60 let 
staré vinice. Jsou drobné 
a velmi koncentrované, 
sklízejí se ručně. Víno 
zraje ve velkých dubových 
sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

Weingut Kűnsler, Rheingau VDP

6 540470 Hochheim Stielweg Riesling Qualitätswein trocken Alte Reben 2018/19 6 0,75 552,89 669 699   

Weingut Robert Weil, Rheingau VDP

3 115150 Robert Weil Riesling Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 354,55 429 459   

4 115165 Robert Weil Riesling Kabinett trocken 2018/19 6 0,75 437,19 529 559   

5 540710 Robert Weil Riesling trocken Gräfenberg Großes Gewächs 2017/18 6 0,75 1 066,12 1 290 1 349   
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Riesling 
Qualitätswein trocken
[ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Klasický Riesling s typickými tóny broskví a meru-
něk, s dotekem kompotovaných jablek a hrušek 
Williams. Má ovocnou chuť podpořenou mírnou 
kořenitostí. Celkově lahodný a šťavnatý Riesling.

Riesling Steinberger 
Qualitätswein trocken
[ryzlink štajnbergr kvalitétsvajn trokn]

Příjemná ovocná vůně s tóny mirabelek a hrušek. 
Čistá ovocná chuť, s komplexní a minerální struktu-
rou a s jemnými tóny bylinek a koření. Komplexní  
a elegantní víno s vyváženou kyselostí a sladkostí  
a velmi suchým projevem. Vinice Steinberger  
se nachází v exkluzivním vlastnictví hesenského 
vinařství Kloster Eberbach. Vhodné ke kuřecímu 
masu či lososu.

Hochheim Stielweg  
Riesling  
Qualitätswein trocken Alte Reben
[hóchhajm štýlveg ryzlink kvalitétsvajn trokn alte rébn]

Intenzivní vůně žlutého ovoce. Bohatá, extraktivní 
a komplexní chuť, ze které je patrná dřevitost sudu, 
ve kterém víno zrálo. Perfektně se hodí ke kreve-
tám s limetkovým dresingem nebo k dušenému 
candátovi s rajčatovo fenyklovou omáčkou.
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Rheingau

Riesling  
Qualitätswein trocken
[ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Má přímou, svěží, nekomplikovanou vůni s pěkně 
zakomponovanými tóny zelených jablek, limetek  
a grapefruitů. Šťavnatá, minerální a ovocná chuť  
s výraznější kyselinou a dotekem čerstvých citrusů.
Jedná se o základní Riesling od nejslavnějšího ně-
meckého výrobce vín. Středně dlouhé, vyvážené, 
přímé víno od prestižního vinaře. Doporučujeme 
kombinovat se saláty a kozím sýrem.

Riesling  
Kabinett trocken
[ryzlink kabinet trokn]

Charakteristická, svěží, jemná a elegantní vůně  
s výrazným aroma lučních květů a zralého ovoce, 
zejména citrusů a jablek. Chuť je středně dlouhá, 
šťavnatá a extraktivní s harmonicky zakompono-
vanými tóny angreštu, mirabelek a blum. Příjemné 
víno vhodné do gastronomie, které ocení laik i od-
borník. Doporučujeme kombinovat s výraznějšími 
těstovinami např. ravioli s lanýži.

Riesling Gräfenberg 
Großes Gewächs trocken
[ryzlink gréfnberg gróses gevechs trokn]

Výrazná ovocná vůně se zřetelnými tóny jablek, 
hrušek, melounu a citónové trávy. V chuti svěží,  
živé a minerální víno s velkým potenciálem  
ke zrání. Špičkové víno té nejvyšší kvality.
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Německo

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

Spreitzer, Rheingau VDP ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 540540 Spreitzer Riesling trocken Rosengarten Großes Gewächs 2017/18 6 0,75 739,67 895 935   

8 540509 Spreitzer Riesling, Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 247,11 299 315   

Prinz von Preussen, Rheingau

9 541229 Riesling Qualitätswein feinherb  „Edition Reinhartshausen“ 2018/19 6 0,75 202,48 245 259   

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let   

odrůda Riesling, Weissburgunder, 
Sauvignon Blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

Weingut Dreissigacker, Rheinhessen

10 550103 Dreissigacker Riesling, Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 276,86 335 349   

11 551006 „Herr Doktor“ Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 183,47 222 235   
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Riesling Rosengarten 
Großes Gewächs trocken
[ryzlink rózengártn gróses gevechs trokn]

Světlá, slámově žlutá barva a svěží meruňkové  
aroma s nádechem muškátového oříšku. Živá chuť 
s příjemnou mineralitou. Meruňky jsou cítit nejen 
ve vůni, ale i v chuti. Víno má pevnou strukturu  
a je dobře vyvážené. Mineralita zůstává dlouho  
na patře a přechází v mírnou slanost. 
Doporučujeme k rybám a mořským plodům.

Riesling 
„Edition Reinhartshausen“ 
Qualitätswein feinherb
[ryzlink edicion rajnhartšausn kvalitétsvajn fajherb]

Zářivá zelenožlutá barva. Ovocné aroma broskví, 
jablek a meruněk. V chuti je víno osvěžující přitom 
plné. Překvapí svou jemností a rozmanitostí chutí, 
které podtrhuje živá kyselina a jemné minerální 
tóny. Doporučujeme k mušlím. Dobře vychlazené 
poslouží i jako skvělý aperitiv. 

Riesling 
Qualitätswein trocken
[ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Jemná, ovocná vůně s tóny ananasu, jablek a hru-
šek. Osvěžující a čistá chuť s tóny ovoce a jemnou 
mineralitou. Má vyšší extrakt a kompaktní tělo.  
Je živé a svěží, dobře vyvážené s delším závěrem.
Velmi dobrý „základní” suchý Riesling.
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7

Rheingau, Rheinhessen

Riesling 
Qualitätswein trocken
[ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Čistá, odrůdově charakteristická a květnatá vůně  
s tóny sladkého vyzrálého ovoce, bílých květů  
a lipového čaje. Chuť představuje přímý, čistý, šťav-
natý a středně dlouhý Riesling s dotekem čerstvých 
hroznů a citrusů, především grapefruitů. V závěru 
se objevují stopy minerality a šťavnaté kyseliny. 
Čistý, příjemný Riesling, který je vhodný jak pro  
odborníky do gastronomie, tak i pro laiky.

Herr Doktor 
Qualitätswein trocken
[her doktor kvalitétsvajn trokn]

Příjemná vůně s ovocným aroma, převážně jablek. 
Jasná, jemně šťavnatá chuť s tóny peckovitého 
ovoce a lískových oříšků. Útlé víno s pevnou  
strukturou a živým projevem, podpořené  
mineralitou a čerstvými bylinkami v závěru.
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Německo

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Grauburgunder

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

Markus Pfaffmann, Pfalz ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 570889 Riesling, Qualitätswein trocken 2019/20 6 0,75 164,46 199 209   

1 570890 Riesling, Qualitätswein trocken (1 litr) 2019/20 6 1,00 164,46 199 209   

2 570888 Riesling Kabinett halbtrocken (polosuché) 2019/20 6 0,75 172,73 209 225   

3 570893 Riesling  „Kirchenstuck“, Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 247,11 299 319   

4 570858 Riesling  „Grand Reserve“ Walsheimer Rossberg,  
Qualitätswein trocken 

2017/18 6 0,75 478,51 579 599   

5 570880 Grauburgunder Qualitätswein trocken 2019/20 6 0,75 169,42 205 219   

6 570892 Grüner Silvaner Qualitätswein trocken 2019/20 6 0,75 161,16 195 205   

odrůda Silvaner

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

94

Riesling  
Qualitätswein trocken
[ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Světlá barva se zelenými odlesky. 
Příjemná, středně plná a ovocná vůně  
s dominantním odrůdovým aroma, které je pod-
pořeno příjemnými tóny bílých lučních květů. 
Tradiční, ovocně sladká a šťavnatá chuť s živou  
kyselinou a dotyky máslovosti, zralých hroznů  
a čerstvých fíků. Příjemný Riesling, který je vhodný 
k samostatné konzumaci nebo vhodně doplní  
pokrmy z pernaté zvěřiny.

Grauburgunder  
Qualitätswein trocken
[grauburgundr kvalitétsvajn trokn]

Jemná a ovocná vůně s tóny minerality, jablek  
a hrušek Williams. Šťavnatá, dobře vyvážená chuť  
s podobnými tóny jako ve vůni. Dobře pitelné víno 
pro každý den.

Riesling  
Kabinett halbtrocken
[ryzlink kabinet halbtrokn]

Příjemná, lehce minerální vůně s tóny zralých citru-
sů a limetek. Přímá, ovocně sladká a šťavnatá chuť
s dobře vyváženou sladkostí a kyselinou, tóny bylin
a koření v závěru. Elegantní a svěží kabinett   
se zbytkovým cukrem kolem 18 g/l.

„Kirchenstuck“  
Riesling
Qualitätswein trocken
[kirchnštuk ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Komplexní vůně s aroma exotického ovoce. 
Ovocná a svěží chuť s tóny opět exotického ovoce 
a příjemnou svěží sladkostí, podpořenou živou 
kyselinou. V pěkném a delším závěru se objevuje 
jemná mineralita. V kombinaci se sladšími jídly 
vynikne perfektní harmonie mezi sladkostí a kyseli-
nou, která je pro toto víno charakteristická.

1 32

4 5 6

Pfalz

Grüner Silvaner  
Qualitätswein trocken
[grýnr sylvánr kvalitétsvajn trokn]

Ovocná vůně s tóny zeleného jablka, banánů  
a ananasu. Šťavnatá a svěží chuť s tóny minerality  
a bylinek. Velmi jemné a elegantní víno.

Riesling „Grand Reserve“ 
Walsheimer Rossberg 
Qualitätswein trocken 
[ryzlink grand rezerv valshajmr rósberg kvalitétsvajn trokn]

Svěží, minerální riesling s jemným dotekem ovoce. 
Průzračné, šťavnaté víno s příjemnou mineralitou, 
která přechází až do jemné slanosti. Ve vůni jsou 
patrné citrusové plody a opečený toast. Chuť je 
komplexní, vyvážená s extraktem sladkosti, který  
v kombinaci s citrusy připomíná citronový koláč.



Německo

odrůda Riesling

technologie
výroby

Tradiční metoda kvašení 
v lahvi.

intenzita

kategorie

konzumace ihned

dekantace ne

archivace 3–4 roky

odrůda Sauvignon Blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Dornfelder

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

odrůda Dornfelder

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Merlot

technologie
výroby

Víno je po dvě třetiny  
doby zrání v nových  
a jednu třetinu ve starších 
barikových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

Markus Pfaffmann, Pfalz ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 570891 Sauvignon Blanc, Qualitätswein trocken 2019/20 6 0,75 202,48 245 259   

8 570870 Dornfelder Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 161,16 195 205   

9 570871 Dornfelder Rosé Qualitätswein trocken 2019/20 6 0,75 161,16 195 205   

10 570852 Merlot „Selection“ Qualitätswein trocken 2017/18 6 0,75 428,93 519 545   

11 570810 Riesling Sekt trocken 2017/18 6 0,75 268,60 325 339   
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Sauvignon Blanc  
Qualitätswein trocken
[saviňon blank kvalitétsvajn trokn]

Příjemná vůně čerstvě posečené trávy, čerstvých 
bylinek, černého rybízu a růžového grepu. Čistá  
a jemně šťavnatá chuť s živou ovocností, opět  
s tóny černého rybízu a růžového grepu, také kvě-
tin a trávy. Svěží a velmi příjemné víno s pružným 
tělem a pevnou kostrou, v závěru s dotekem mi-
nerality. Příjemné jako aperitiv, k amuse bouches, 
polévkám či čerstvé zelenině.

Dornfelder Rosé  
Qualitätswein trocken
[dornfeldr rosé kvalitétsvajn trokn]

Ovocná vůně s tóny třešní, bylinek a koření.  
Čerstvá a šťavnatá chuť, podpořená dobrou kyse-
linou a opět znatelnými tóny třešní. Elegantní  
růžové víno se zbytkovým cukrem kolem 8,1 g/l.

Dornfelder  
Qualitätswein trocken
[dornfeldr kvalitétsvajn trokn]

Pěkná, ovocná a komplexní vůně s tóny ostružin, 
borůvek a tmavé čokolády. V chuti je velmi měkké 
se spoustou ovoce. Kulaté a plné víno s jemnou 
tříslovinou. Jednoduché víno na běžné pití, které 
se dobře hodí k vepřové pečeni, zvěřině nebo 
sýrům.

7 98

Pfalz

Weingut Markus Pfaffmann

Rodina Pfaffmannů byla běžnou farmářskou rodi-
nou, kterých v regionu Pfalz bylo před druhou 
světovou válkou mnoho. Po válce však Karl 
Pfaffmann začal věnovat pěstování vína větší po-
zornost a v roce 1955 vyrobil své první víno. Od 
roku 1968 skončil s pěstováním zemědělských 
plodin a chovem hospodářských zvířat, svou 
veškerou pozornost věnoval už pouze výrobě vín. 
V roce 1974 postavil úplně nové vinařství. Syn Karla 
Pfaffmanna Helmut, vytvořil z rodinného pod-
niku moderní vinařství a stará se dnes výhradně 
o prodej svých vín. Starost o vinice a výrobu vín 
předal svému synovi Markusovi. Hlavní rodinnou 
filozofií je především kvalita - zatímco ještě nedáv-
no se vinaři soustředili na množství vyrobeného 
vína, je nezpochybnitelné, že v současné době 
musí být dodrženy nejvyšší standardy kvality. 
Vzhledem k tomu, že Markus zúročuje své studi-
um na vinařské škole Fachhochschule Geisenheim 
v praxi, kvalita vín jde velmi rychle nahoru. Vína 
získávají významná ocenění, jako například od 
„Gourmet“, „Vinum“ nebo „Gault Millau Wine 
Guide“. Dnes k vinařství přiléhá 42 hektarů vinic, 
na kterých vyrobí přibližně 350 tisíc lahví ročně.

10 11

Merlot „Selection“  
Qualitätswein trocken 
[merlot selekšn kvalitétsvajn trokn]

Rubínově červené víno s chutí tmavých plodů, 
které připomínají sušené švestky a zralé červené 
bobule. Kořeněné aroma je doplněno vůní kávy  
a čokolády, které jsou v krásné harmonii s měkkými 
tříslovinami. Plné červené víno, které se hodí k tma-
vým masovým pokrmům, ale i vyzrálým sýrům.

Riesling Sekt  
trocken
[ryzlink sekt trokn]

Suché šumivé víno z odrůdy Ryzlink rýnský. Díky 
primárnímu kvašení při teplotě 18 stupňů Celsia ví-
no získalo čerstvé ovocné tóny a výraznou minera-
litu. Sekundárním kvašením v lahvi se víno zaoblilo 
a získalo celistvost. V ústech je mladistvé a svěží. 
Skvělý aperitiv, který doporučujeme k předkrmům.
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Německo

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda 50 % Lemberger,
20 % Spätburgunder,
20 % St. Laurent,
10 % Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

odrůda Grauburgunder

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let 

odrůda Spätburgunder

technologie
výroby

Částečné staření  
v dřevěných sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

Weingut Klumpp, Baden (BIO) ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 514650 Riesling Sekt Brut, Qualitätswein trocken 2017/18 6 0,75 351,24 425 445   

2 514601 Riesling, Qualitätswein trocken 2019/20 6 0,75 291,74 353 369   

3 514603 Grauburgunder, Qualitätswein trocken 2019/20 6 0,75 288,43 349 375   

4 514619  „Cuvée Rosé“ Qualitätswein 2018/19 6 0,75 260,33 315 329   

5 514605 Spätburgunder Qualitätswein trocken 2016/17 6 0,75 346,28 419 439   

odrůda Riesling

technologie
výroby

Tradiční metoda kvašení 
v lahvi.

intenzita

kategorie

konzumace ihned

dekantace ne

archivace 2–4 roky
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Riesling 
Qualitätswein trocken 
[ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Příjemná, čistá a minerální vůně s typickými odrů-
dovými rysy a aroma zralých mirabelek, angreštu  
a heřmánku. Chuť je živá, šťavnatá, ovocně sladká  
a harmonická s čistým projevem a příjemnou kyse-
linou. V závěru se objevují tóny minerality, medu  
a liči. Tento Riesling nadchne milovníky přímých  
a čistých vín, ve kterých dominuje mineralita.

„Cuvée Rosé“  
Qualitätswein
[kyvé rosé kvalitétsvajn]

Čerstvá vůně červeného ovoce, granátového jablka
a banánu. Svěží, čistá a ovocná chuť bobulového 
ovoce, hrušek, zralého banánu, s jemnou ovocnou 
sladkostí v závěru. Elegantní růžové víno.

Grauburgunder
Qualitätswein trocken  
[grauburgundr kvalitétsvajn trokn]

Čerstvá, svěží, čistá a odrůdově typická vůně  
s náznaky čerstvého jablka a angreštu. Chuť je 
přímá, jednoduchá, minerální a šťavnatá s příjem-
ně říznou kyselinou a středně dlouhým závěrem. 
Výrazný dotek šťavnatých červených jablek podtr-
huje ovocnou chuť celého vína. Víno je vyrobené 
biologicky šetrným způsobem bez použití  
chemických prostředků.

Spätburgunder  
Qualitätswein trocken
[špétburgundr kvalitétsvajn trokn]

Ovocná vůně s tóny nakládaných višní, koření
a čokolády. Pevná, strukturovaná a ovocná chuť
s tóny višní, sušených švestek a tmavé čokolády.
Díky výraznější tříslovině má víno dobrý potenciál 
ke zrání.

Weingut Klumpp

Historie tohoto dynamického vinařství je poměrně 
krátká. Všechno začalo v roce 1983 kdy manželé 
Klumppovi založili na předměstí Bruchsalu malé 
vinařství. Od roku 1996 se pěstování hroznů i výro-
ba vín řídí ekologickými / biodynamickými prin-
cipy. V roce 2004 přebírá zodpovědnost za výrobu 
jejich syn Markus a v roce 2010 se k němu přidává 
i jeho bratr Andreas. Vášeň pro víno a přírodu 
charakterizuje jejich veškeré chování a myšlení, 
svá vína berou jako symbiózu klimatu a podloží. 
Ve sklepě se Markus drží zásady, že méně někdy 
znamená více – zkušenosti a znalosti jsou tak 
často důležitější než jakékoliv technické inovace. 
Velmi pečlivě sleduje proces výroby, aby mohla 
vzniknout opravdu autentická vína. Bílá vína se 
vyrábí pouze v nerezových tancích. Červená vína 
zrají v malých dubových sudech – běžná vína  
v použitých sudech, vína z nejlepších vinic pak až 
18 měsíců v nových sudech. V současnosti svá vína 
pěstují na 23 hektarech vinic a vyrobí okolo 180-
200 tisíc lahví ročně. Hlavními bílými odrůdami 
jsou Riesling, Weissburgunder, Grauburgunder 
a Chardonnay, červenými pak Spätburgunder, 
St. Laurent, Lemberger, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc a Merlot. 

Riesling Sekt Brut
Qualitätswein trocken 
[ryzlink sekt brut kvalitétsvajn trokn]

Sekt má jemnou, elegantní vůni, která připomíná 
broskev a meruňky. Příjemné perlivé víno s ovoc-
ným nádechem. Celkově působí velmi harmonicky, 
svěže, s vyváženým poměrem kyselosti a minerali-
ty. Skvělý aperitiv.

Rüd ig e r  K l e i n
k e
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Německo

odrůda Müller-Thurgau

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

Winzergenossenschaft Jechtinger, Baden

8 510659 Müller Thurgau, Qualitätswein halbtrocken (polosladké) 2019/20 6 0,75 156,20 189 199   

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

Rings, Pfalz

6 570003 Riesling  „Kalkmergel“ Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 285,12 345 359   

7 570026 Riesling trocken Saumagen Großes Gewächs 2017/18 6 0,75 949,59 1 149 1 199   

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

97Pfalz, Baden

Müller Thurgau 
Qualitätswein halbtocken
[myler turgau kvalitétsvajn halbtrokn]

Příjemná vůně s jemným aroma jablek, hrušek  
a světlých květů. Osvěžující, jasná a šťavnatá chuť 
s tóny peckovitého ovoce, citrusů, bylin a koření. 
Víno s kompaktním tělem a pevnou strukturou, 
podpořené slanou mineralitou.

6 7 8

Region Baden

Baden patří mezi vinařské oblasti Německa, ve 
kterých se daří vyrábět vína špičkové kvality. 
Baden se nachází v jihozápadní části země, která 
je součástí regionu Baden-Württemberg. Podle 
místního vinařského zákona jsou však Baden  
i Württemberg samostatnými vinařskými oblast-
mi. Baden je s rozlohou téměř 16 tisíc hektarů 
třetím největším vinařským regionem Německa. 
Přes svou velikost je za hranicemi méně známý, 
než rozlohou menší regiony. Výrobci vín se zde 
často sdružují do větších družstev (v současné 
době jich je kolem 100) a ty vyrobí kolem  
85 % produkce celé oblasti. Odrůdové složení 
představuje 44 % modrých odrůd a 56 % bílých. 
Nejtypičtějšími odrůdami v Badenu jsou všechny 
burgundské odrůdy, které reprezentují téměř 55 % 
celé výsadby – Spätburgunder (Pinot Noir) zabírá 
plochu 36,8 %, Grauburgunder (Pinot Gris) plochu 
10,5 % a Weißburgunder (Pinot Blanc) plochu 7,3 %. 
Naproti tomu Riesling, který je dominantní ve 
většině Německých regionů, zde hraje menší roli 
s rozlohou jen 7,3 %. Další důležitou odrůdou je 
Müller Thurgau (17,2 % plochy), ten je ale pomalu 
nahrazován Spätburgunderem.

Riesling Saumagen  
Großes Gewächs trocken
[ryzlink zaumágn gróses gevechs trokn]

Minerální a svěží vůně. Chuť je mimořádně silná  
a komplexní, přitom elegantní, s tóny plně zralého 
žlutého ovoce. Na patře se otevírá do sladkých 
tónů až do kompotovaného ovoce. Přesto je víno 
suché, minerální až lehce slané. Rozhodně stojí  
za vyzkoušení.

Riesling „Kalkmergel”  
Qualitätswein trocken
[ryzlink kalkmergl kvalitétsvajn trokn]

Svěží vůně s ovocnými tóny a jemnou mineralitou. 
Přímá, šťavnatá a komplexní chuť opět s výraznými 
minerálními tóny a delším závěrem. Víno s pevným 
tělem a dobře zharmonizovanou kyselinou a slad-
kostí, kde zbytkový cukr je pouze okolo 2,1 g/l.
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Německo

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

Weingut Dr. Loosen, Mosel VDP

6 373510 Rothlai Riesling Kabinett, Qualitätswein feinherb (polosuché) 2017/18 6 0,75 296,69 359 385   

7 586052 Riesling trocken Wűrzgarten Großes Gewächs 2017/18 6 0,75 792,56 959 999   

Weingut Josef Rosch, Leiwener Klostergarten, Mosel ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 522502 Josef Rosch Riesling, Qualitätswein trocken (suché) 2018/19 6 0,75 219,01 265 283   

2 522505 Josef Rosch Riesling, Qualitätswein feinherb (polosuché) 2018/19 6 0,75 219,01 265 283   

3 522507 Josef Rosch Riesling, kabinett (sladké) 2018/19 6 0,75 338,02 409 435   

4 522515 Nico Rosch Riesling Hauptsache, Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 189,26 229 243   

5 522516 Nico Rosch Riesling Hauptsache, Qualitätswein feinherb 
(polosuché)

2018/19 6 0,75 189,26 229 243   
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Riesling
Qualitätswein trocken 
[ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Extraktivní, plná a vysoce koncentrovaná vůně 
podtrhující klasický charakter moselských vín. 
Harmonické květinové aroma s tóny lipového 
květu, zralých broskví a pampelišek. Chuť je velmi 
harmonická, komplexní a jemná, podpořená živou 
kyselinou a doteky zralých blum, mirabelek a čer- 
stvých citrusů. Hezký zástupce z populární oblasti, 
který má 4,9 g zbytkového cukru.

Riesling
Qualitätswein feinherb
[ryzlink kvalitétsvajn fajnherb]

Hutná, sladká a komplexní vůně s harmonickým 
aroma akátového medu, sladkého čajového pečiva 
a zralých meruněk. Chuť je odrůdově charakteris-
tická, extraktivní a plná, podpořena příjemně živou 
kyselinou a harmonickými tóny karamelu, tvarohu
a máslových sušenek. Komplexní Riesling s vyšším
zbytkovým cukrem okolo 18 g, který vhodně dopl-
ní např. Foie Gras.

Rothlai Riesling  
Kabinett  
Qualitätswein feinherb
[rothlaj ryzlink kabinet
kvalitétsvajn halbtrokn fajnherb]

Jemná extraktivní ovocná vůně s tóny vyzrálých 
broskví, meruněk, ale i tropického ovoce a citru-
sových plodů, jako jsou mandarinky a pomeranče. 
Chuť je polosladká, ale vyvážená, se svěží kyseli-
nou. Velmi zajímavé, elegantní a harmonické víno  
s kulatým závěrem.

Riesling
kabinett
[ryzlink kabinet]

Ovocná vůně žlutého peckovitého ovoce s domi- 
nantními tóny jablek, hruškového kompotu  
a akátového medu. Šťavnaté víno se zbytkovým 
cukrem okolo 45 g/l, výborně podpořeno  
výraznější kyselinou. Má pouze 8,9 % alkoholu!

Nico Rosch  
Riesling Hauptsache  
Qualitätswein trocken
[nyko roš ryzlink haupzache
kvalitétsvajn halbtrokn]

Extraktivní, plná a vysoce koncentrovaná vůně 
podtrhující klasický charakter moselských vín. 
Harmonické květinové aroma s tóny lipového  
květu, peckovitého ovoce, bylinek a zralého  
ananasu. Chuť je velmi harmonická, ovocná,  
podpořená živou kyselinou a svěží mineralitou  
s dotekem čerstvých citrusů.

Nico Rosch  
Riesling Hauptsache  
Qualitätswein feinherb
[nyko roš ryzlink haupzache kvalitétsvajn  
fajherb]

Zlatavě žlutá barva s jemnými  
odlesky. Komplexní vůně s harmonickým aroma 
akátového medu, sladkého čajového pečiva a zra-
lých meruněk. Chuť plynule navazuje na vůni. Je 
odrůdově charakteristická, extraktivní a plná, pod-
pořena příjemnou živou kyselinou a harmonickými  
tóny karamelu, čerstvého tvarohu a máslových 
sušenek. Komplexní Riesling se sladším závěrem, 
který vhodně doplní např. Fois Gras.
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Německo

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

 Fermentace v nerezových 
tancích. Šarmantova 
metoda.

intenzita

kategorie

konzumace ihned

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

Weingut Dr. Loosen, Mosel VDP ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

8 586053 Riesling trocken Sonnenuhr Großes Gewächs 2017/18 6 0,75 792,56 959 999   

Weingut Selbach-Oster, Mosel (BIO)

10 520571 Riesling Fish, Qualitätswein trocken 2019/20 6 0,75 214,05 259 273   

Weingut Clemens Busch, Mosel

9 522614 Riesling Qualitätswein trocken  „Vom roten Schiefer“ 2018/19 6 0,75 445,45 539 569   

Villa Huesgen, Mosel

11 520708 Riesling by the glass, Qualitätswein trocken 2018/19 6 0,75 185,95 225 236   

12 520704 Riesling Sekt Brut  6 0,75 304,96 369 389   

99

„By the glass“ Riesling 
Qualitäteswein trocken
[baj d glás ryzlink kvalitétsvajn trokn]

Příjemná vůně s dotekem peckovitého ovoce  
a minerality. Čistá, svěží, živá a jemně šťavnatá  
chuť s tenčím tělem, podpořené minerálními  
a ovocnými tóny v závěru. Už z názvu je jasné,  
že se víno hodí do restaurací (a nejen tam)  
k podávání „po skleničkách“.

Riesling  
„Vom roten Schiefer“
Qualitätswein trocken
[ryzlink fom rotn šífr kvalitétsvajn trokn]

„Vom Roten Schiefer“ neboli „z červené břidlice“  
je Riesling, který kombinuje jemnou mineralitu  
s ovocnými a bylinnými tóny. Vůně citrusů s tro-
chou karamelu. V chuti dominují citrusové plody 
díky čemuž je víno vhodné pro jakoukoliv příleži-
tost. Vynikající svěží víno.

Riesling Wűrzgarten  
Großes Gewächs trocken
[ryzlink virzgártn gróses gevechs trokn]

Ve vůni jasně patrné ovocné aroma, ve kterém lze 
rozpoznat meruňky, mandarinky a kandovanou po-
merančovou kůru. Chuť dokonale navazuje na vůni. 
Víno je šťavnaté, harmonické, s mírnou hořčinkou 
pomerančové kůry. Plnější tělo s jasnou strukturou 
a velmi dlouhou persistencí. Skvěle pitelné víno.

Riesling Sonnenuhr  
Großes Gewächs trocken
[ryzlink zónenůr gróses gevechs trokn]

Vůně je poměrně intenzívní a zároveň jemná. 
Vyvážené aroma bílých broskví, aloe a citrusů spolu 
s příjemnou mineralitou napovídá, že se jedná  
o mladé víno. Lze cítit citelnou medovost. V chuti 
šťavnaté, sladké a nádherně vyvážené, s hladkým 
průběhem, výbornou pitelností a velmi dlouhou 
dochutí.

Villa Huesgen 
Riesling Sekt Brut
[vila hesge ryzlink sekt brut]

Jemné ovocné aroma typické pro ryzlink rýnský  
s příjemnou svěží kyselostí a jemnou mineralitou. 
Suché perlivé víno vhodné jako aperitiv nebo letní 
drink. Chuť lze podpořit zakousnutím slané sušen-
ky, jahody nebo broskve.

Riesling Fish
Qualitätswein trocken
[ryzlink fiš kvalitétsvajn trokn]

Minerální vůně s tóny sušených bylin. Chuť je plná
a šťavnatá s dotekem bylin, citrusových plodů, žlu-
tého, ale také peckovitého ovoce jako jsou broskve 
a meruňky. Má pevnou kostru, je středně plné  
a harmonické. Všechna vína z tohoto vinařství jsou 
vyráběna s ohledem na zachování biologických 
procesů.
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