
2016 :: odrodové :: biele suché

Pôvod: JVO, Strekovský rajón
Alkohol: 12 %
Objem fľaše: 0,75l
Ocenenia: Laugaricio Trenčín 2018 – strieborná medaila
Víno iskrivo žltej farby. Pre svoj aromatický profil je
typickým zástupcom svojej odrody, ktorá mu
prepožičiava intenzívnu arómu jarných kvetov a stredne
plné telo s výraznou chuťovou arómou. Toto víno naviac
má príjemnú sladkastú dochuť.

Muškát Moravský

 
Vinárstvo Wiinterberg bolo založené v Skalici v roku 2012 na základoch slávnej rodiny Srholcovej, z ktorej pochádza aj vzácny Don
Anton Srholec. V súčasnosti sa vinárstvo špecializuje na výrobu kvalitných odrodových vín, kde si okrem tradičných suchých bielych

vín ako Rizling vlašský, Muškát moravský, Veltlínske zelené vychutnáte i ružové vína, ktoré sú zastúpené sviežimi vínami ako
Frankovka modrá rosé a Cabernet sauvignon rosé. Z červených vín sú sú známe predovšetkým Skalický rubín a Skalická Frankovka. 

Pozývame Vás do našej vinotéky v Kysuckom Lieskovci.

2017 :: akostné odrodové :: biele suché

Pôvod: MVO, Skalický rajón
Alkohol: 12,4 %
Objem fľaše: 0,75l

Víno zlatozelenej farby s jemnou muškátovo –
ovocnou arómou,  V chuti dominuje ovocnosť
s príjemnou kyselinkou. Odrodu prezradí jemná
korenistosť.

Müller Thurgau

 

Veltlínske zelené Rizling Rýnsky

Tramín červený Rulandské šedé

EXKLUZÍVNE SLOVENSKÉ VÍNA

Cena bez DPH: 3,83 €

Cena s DPH: 4,60€

Cena bez DPH: 6,75 €

Cena s DPH: 8,10€

Cena bez DPH: 4,83 €

Cena s DPH: 5,80 €

Cena bez DPH: 5,75 €

Cena s DPH: 6,90€

Cena bez DPH: 4,83 €

Cena s DPH: 5,80 €

Cena bez DPH: 4,83€

Cena s DPH: 5,80 €

2013 :: neskorý zber :: Surlie :: biele suché

Pôvod: NVO, Šintavský rajón
Alkohol: 12,5 %
Objem fľaše: 0,75l
Ocenenia: AWC Vienna 2014 – strieborná medaila
Víno má zlato zelenkavý odtieň. V aróme vína
môžete spozorovať orieškové tóny, podporené
krémovosťou a žltým prezretým ovocím. Chuť vína
kopíruje aromatické vnemy, pričom je elegantná,
priestranná a harmonická. Chuť je zvýraznená
metódou spracovania „sur lie“, čím sa toto víno
obohatilo dlhšou, príjemnou chuťou a výraznou
komplexnosťou.

2013 :: výber z hrozna :: biele sladké

Pôvod: MVO, Hlohovecký rajón
Objem fľaše: 0,5l
Ocenenia: AWC Vienna 2015 – strieborná medaila
Víno slamovo žltej farby s kovovým odleskom.
Výrazná vôňa citrusového ovocia a sladkej vône
kvitnúcej lipy. V chuti sa snúbi harmónia cukru a
kyselinky. Chuť je podmanivo sladká, šťavnatá, avšak
nestráca sviežosť, ktorú podporuje dojem šťavy
sladkých citrusov. Chuť je doplnená elegantnou
arómou lipového kvetu, jemne ponorenou v mede z
lúčnych kvetín.

2013 :: výber z hrozna :: biele polosladké

Pôvod: MVO, Hlohovecký rajón
Alkohol: 13 %
Objem fľaše: 0,5l
Ocenenia: Weinparade Poysdorf 2013 – zlatá medaila,
AWC Vienna 2015 – strieborná medaila, Concours du
Monde Strasbourg 2017 – zlatá medaila
Víno iskrivej svetlo žltej farby. Intenzívna avšak
nevtieravá vôňa kvitnúcich ruží, klinčeka a tropického
ovocia. Chuť je príjemne sladkastá s výrazom
ovocného kompótu a harmonicky doplnená jemnými
kyselinkami.

2015 :: výber z hrozna :: biele polosuché

Pôvod: NVO, Šintavský rajón
Alkohol: 13 %
Objem fľaše: 0,75l
Alebo tiež Pinot gris je plné a extraktívne víno
intenzívnejšej zlatožltej farby s nádychom do
ružova. Vyznačuje sa vyššou farebnosťou. Vôňa
je decentne korenistá, pripomína striedku
čerstvého upečeného chleba. V chuti je elegantné
a harmonické s typickým odrodovým
charakterom, v ktorom môžeme vnímať marhule,
oriešky a med. 

BIOPEL VINOTÉKA

Irsai Oliver

2018 :: výber z hrozna :: biele suché

Pôvod: MVO, Hlohovecký rajón
Alkohol: 13 %
Objem fľaše: 0,75l
Irsai Oliver je aromatické víno s muškátovým tónom,
ktorý je často doplnený jemnou korenitosťou. Víno má
nižší obsah kyselín a je veľmi svieže, najmä v mladom
stave.

Cena bez DPH: 4,83 €

Cena s DPH: 5,80 €

Sauvignon

2015 :: neskorý zber :: biele suché

Pôvod: NVO, Šintavský rajón
Alkohol: 12,5 %
Objem fľaše: 0,75l
Ocenenia: AWC Vienna 2016 – bronzová medaila
Víno svetlo zelenožltej farby. Výnimočné víno pre
svoju širokú podmanivú vôňu, v ktorej možno
rozpoznať zrelý egreš, list čiernej ríbezle, bazový
kvet ale aj zrelé grapefruity. Chuť pôsobí veľmi
šťavnato a osviežujúco.

Cena bez DPH: 5,25 €

Cena s DPH: 6,30 €



2013 :: neskorý zber :: červené suché

Pôvod: JVO, Hurbanovský rajón
Alkohol: 13 %
Objem fľaše: 0,75l
Ocenenia: AWC Vienna 2016 – strieborná medaila
Víno s noblesou a šarmom. Farba vína je atraktívna
rubínovočervená. V intenzívnej ovocno-kvetinovej
vôni objavíte vôňu čerešní, višní, sliviek, čiernych
ríbezlí. V chuti tiež dominujú kúsočky čiernych ríbezlí,
ale aj mäkká trieslovina, čerstvo pomleté čierne
korenie a primeraná čokoládovo-bylinná dochuť.
Robustná chuť je zahalená do príznačnej vône dreva. 

2015 :: akostné odrodové :: červené suché

Pôvod: MVO, Skalický rajón
Alkohol: 13 %
Objem fľaše: 0,75l
Alebo tiež Saint Laurent, sýto červená víno s typickou
ovocnou vôňou, pripomínajúcou sušené slivky, lekvár
alebo čierne ríbezle. Jemná trieslovinka harmonicky
ladí s obsahom kyseliniek a jemným ovocným tónom
vyzretých višní a čerešní. Jemný tabakový nádych a
zamatovú plnosť získava vyzrievaním v drevených
sudoch.

2015 :: akostné značkové, výber z hrozna :: červené
suché

Pôvod: MVO, Skalický rajón
Alkohol: 13,5 %
Objem fľaše: 0,75l
Ocenenia: Festival kráľovských vín Skalica 2017 –
zlatá medaila
Typické víno zo skalických vinohradov rubínovo
červenej farby zaujme intenzívnou korenistou vôňou,
doplnené vôňou zrelých čerešní, podfarbené
elegantným dotykom barikového suda. Chuť vína je
harmonicky vyvážená s vôňou a ponúka Vám
odrodový charakter v plnej kráse.

2016 :: akostné :: ružové polosuché

Pôvod: JVO, Hurbanovský rajón
Alkohol: 12,5 %
Objem fľaše: 0,75l
Ocenenia: AWC Vienna 2017 – bronzová
medaila, AWC Vienna 2018 – bronzová medaila
Víno jemne lososovej farby, výraznej ovocnej vône,
ktorá snúbi ríbezľové a malinové tóny. Chuť vína je
lahodne ovocná s harmonickou štruktúrou kyselín a
zvyškového cukru, pripomínajúca dozrievajúce čierne
ríbezle a lesné maliny.

Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon

Skalická Frankovka Svätovavrinecké

Cena bez DPH: 4,83 €

Cena s DPH: 5,80 €

Cena bez DPH: 4,83 €

Cena s DPH: 5,80 €

Cena bez DPH: 4,83 €

Cena s DPH: 5,80 €

Cena bez DPH: 3,83 €

Cena s DPH: 4,60€

Rulandské biele

Skalický Jantár

2018 :: akostné odrodové :: biele polosuché

Pôvod: MVO, Skalický rajón
Alkohol: 12,4 %
Objem fľaše: 0,75l
Nový rad našich vín predstavuje značkové víno,
ktorého základom je Müller Thurgau z vlastných
vinohradov spracované kryomaceráciou. Víno iskrivej
jantárovej farby s jemnou muškátovo-ovocnou vôňou
bielych kvetov a zrelých citrusových plodov. Chuť je
stredne plná a svieža, zachováva si aromatický
charakter, ktorý sa v dochuti mení na čerstvý
mandľový oriešok.

Cena bez DPH: 4,83 €

Cena s DPH: 5,80 €

Cena bez DPH: 4,83 €

Cena s DPH: 5,80€

2013 :: neskorý zber :: biele suché

Pôvod: MVO, Skalický rajón
Alkohol: 12,4 %
Objem fľaše: 0,75l
Alebo Pinot Blanc je plné suché biele víno
svetložltej farby so zeleným odleskom. Príťažlivá
vôňa kvetov a plná zamatová chuť zaraďujú moky z
tejto odrody do kategórie najkvalitnejších bielych
vín. Ich kvalita nadobúda starnutím jemný buket.

BIOPEL, a. s., 023 34 Kysucký Lieskovec 847, Slovenská republika
Tel. 041/451 00 22 · e-mail: info@biopel.sk · www.biopel.sk

IČO: 46 823 492, DIČ: 2023 596 542, IČ DPH: SK2023 596 542

ROSÉ

2015 :: akostné značkové :: červené suché

Pôvod: MVO, Skalický rajón
Objem fľaše: 0,75l
Ocenenia: Festival kráľovských vín Skalica 2017 – zlatá
medaila, víno Tirnavia 2018 – strieborná medaila
Typická rubínová farba. Čistá, ovocná vôňa a plná chuť
s výraznejším obsahom trieslovín. Toto sú špecifiká
exkluzívneho cuvée pripraveného z odrôd Frankovka
modrá, Svätovavrinecké a Modrý Portugal. Už od roku
1924 je takéto víno známe ako Skalický rubín.

Cena bez DPH: 7,75 €

Cena s DPH: 9,30 €

2018 :: neskorý zber :: klaret :: ružové polosuché

Pôvod: MVO, Skalický rajón
Objem fľaše: 0,75l
Ocenenia: Vinalies Internationales Paris 2019 – zlatá
medaila
Jemná čerešňovo-ružová farba. Vôňa je jemná s
prejavom čerešňovej aromatiky, s náznakom minerálnej
textúry v kombinácii so sviežim zeleným tónom. V chuti
je víno harmonické, doladené cukrom, pôsobí šťavnato
a ovocne, v závere nájdete jemnú minerálnu textúru. 

Skalický rubín

Frankovka modrá

ROSÉ

Cena bez DPH: 3,83 €

Cena s DPH: 4,60 €


