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Hodnocení a ovine.cz  

Budeme se těšit na Vaše hodnocení na ovine.cz: 

5/2016 

Grüner Veltliner Brigos Limited 2012/2013  

Víno dvou ročníků z odrůdy Veltlínské zelené. Barva středně žlutozelená, vyšší viskozita. Ve vůni 

středně intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí exotické ovoce, v závěru jemný dotek tabáku, koření, 

karamelu a bylin. V chuti plné, harmonické, ovocné, na pozadí dominuje mix exotického ovoce a 

koření, v závěru lehký dotek žlutých jablek, hrušek a vanilky, delší perzistence. Hodnotím 92 Body. 

(5/2015) 

Grüner Veltliner 2013 Brigos Traisental DAC Reserve 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené, zatříděné v apelaci Traisental DAC Reserve. Barva středně 

žlutozelená, vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí žluté ovoce (jablka, 

hrušky, banány) a koření, v závěru jemný dotek tabáku, bylin, medu a karamelu. V chuti plné, 

harmonické, ovocné, na pozadí žluté ovoce a koření, v závěru lehký dotek meruněk, manga a vanilky, 

v závěru velmi jemně minerální, delší perzistence. Hodnotím 92 body. 

Grüner Veltliner 2015 Sonnleithen Alte Reben Traisental DAC Reserve 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené, zatříděné v apelaci Traisental DAC Reserve. Barva středně 

žlutozelená, vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí žluté ovoce a 

koření, v závěru jemný dotek tabáku, manga, banánů, meruněk a grapefruitu. V chuti plné, 

harmonické, ovocno-kořenité, na pozadí žluté ovoce a koření, v závěru lehký dotek meruněk, manga, 

broskví a grapefruitu, v závěru jemně minerální, delší perzistence. Hodnotím 91 body. 

Grüner Veltliner 2008 Rosengarten Traisental DAC 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené, zatříděné v apelaci Traisental DAC. Barva středně žlutozelená, střední 

až vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí žlutá jablka, hrušky a koření, 

v závěru jemný dotek manga, tabáku, grapefruitu a medu. V chuti plnější, harmonické, ovocno-

kořenité, na pozadí mix jablek, hrušek a koření, v závěru jemný dotek exotického ovoce (mango, 

ananas, žlutý meloun) a medu, delší perzistence. Hodnotím 90 body. 

 



Grüner Veltliner 2015 Rosengarten Traisental DAC 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené, zatříděné v apelaci Traisental DAC. Barva středně žlutozelená, střední 

až vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí žlutá jablka a hrušky, v 

závěru jemný dotek meruněk, bylin a koření. V chuti plné, harmonické, ovocno-kořenité, na pozadí 

opět dominují žlutá jablka a hrušky, v závěru lehký dotek broskví, manga, meruněk a koření, v závěru 

velmi jemně minerální, střední až delší perzistence. Hodnotím 89 body. 

Riesling 2015 Klassik Traisental DAC 

Víno z odrůdy Ryzlink rýnská, zatříděné v apelaci Traisental DAC. Barva světle až středně žlutozelená, 

střední až vyšší viskozita. Ve vůni středně intenzivní až intenzivnější, ovocné, na pozadí meruňky a 

broskve, v závěru jemný dotek nektarinek, exotického ovoce a grapefruitu. V chuti plnější, 

harmonické, ovocné, na pozadí meruňky a broskve, v závěru lehký dotek exotické ovoce (především 

ananasu) a grapefruitu, střední až delší perzistence. Hodnotím 89 body. 

Grüner Veltliner 2015 Klassik Traisental DAC 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené, zatříděné v apelaci Traisental DAC. Barva středně žlutozelená, střední 

viskozita. Ve vůni středně intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí žlutá jablka, zelená jablka a broskve, 

v závěru jemný dotek bylin a koření. V chuti plnější, harmonické, ovocno-kořenité, na pozadí žlutá 

jablka a broskve, v závěru lehký dotek grapefruitu a koření, v závěru velmi jemně minerální, střední 

perzistence. Hodnotím 88 body. 

Grüner Veltliner 2015 Hollenburger Kogl 

Víno z odrůdy Veltlínské zelené. Barva středně žlutozelená, střední až vyšší viskozita. Ve vůni středně 

intenzivní, ovocno-kořenité, na pozadí žlutá jablka, byliny, broskve a meruňky, v závěru jemný dotek 

grapefruitu, koření a pomerančů. V chuti plné, harmonické, ovocno-kořenité, na pozadí žlutá jablka, 

hrušky a meruňky, v závěru jemný dotek broskví, pomerančů a koření, střední až delší perzistence. 

Hodnotím 88 body. 

Chardonnay 2015 

Víno z odrůdy Chardonnay. Barva středně žlutozelená, střední až vyšší viskozita. Ve vůni středně 

intenzivní, ovocné, na pozadí máselné hrušky a exotické ovoce (především mango), v závěru jemný 

dotek lískových ořechů, žlutých jablek a broskví. V chuti plné, harmonické, ovocné, na pozadí 

máselné hrušky, žlutá jablka, ananas a mango, v závěru jemný dotek ořechů, broskví a grapefruitu, 

střední až delší perzistence. Hodnotím 88 body. 

Gelber Muskateller 2015 

Víno z odrůdy Muškát žlutý. Barva světle žlutozelená, střední viskozita. Ve vůni středně intenzivní až 

intenzivnější, na pozadí černý bez, muškátový květ a pomerančový květ, v závěru jemný dotek 

grapefruitu. V chuti lehčí, harmonické, na pozadí muškátový oříšek a pomeranče, v závěru lehký 

dotek černého rybízu, grapefruitu a lemongrass, střední perzistence. Hodnotím 87 body. 

 


