Rodinné vinařství Spěvák oficiálně
vzniklo v roce 2000. Ale až do roku
2007 bylo vinaření spíše jen koníčkem.
Vše se změnilo v roce 2008, kdy jsme
se rozhodli věnovat se výrobě vína
naplno. V roce 2012 se nám podařilo
přestěhovat se z tradičního sklepa do
nově postavené provozovny.
Momentálně vlastníme 4ha vinic, z dalších 6ha hrozny vykupujeme. Vyrábíme 30 tis. litrů vína,
z toho cca 35 tis. lahví. Jsme mladé
vinařství, proto vyrábíme vína svěží, ovocná, tedy vína s přívlastkem
max. pozdní sběr, výjímečně výběr
z hroznů.
Návštěvníci u nás mohou vedle klasických odrůd jako je Tramín červený,
Rulandské šedé, Chardonnay, ochutnat i méně známá vína jako je Děvín,
Veritas, Muškát žlutý, Nitra, Laurot
a mnoho dalších zajímavých vín.
V naší nabídce jsou samozřejmostí
i růžová vína.
Těšíme se na vaši návštěvu.
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Muškát moravský 2018
moravské zemské víno, suché
Víno má světle žlutou barvu, výraznou
muškátovou vůni s tóny černého rybízu s příjemným obsahem kyselin.

Sauvignon 2018
pozdní sběr, polosuché
Víno světle žluté barvy se zelenavým
podtónem. Vůní a chutí připomínající
květ černého bezu a rybízu. Příjemné,
živé kyselinky a jemně minerální dochuť.

Tramín červený 2018
pozdní sběr, suché
Víno s intenzivní vůní bílé čajové růže
s nádechem černého bezu a kořenitou
chutí. Svěží lehké víno s příjemnou kyselinkou.

Ryzlink rýnský 2018

Veltlínské zelené 2018
pozdní sběr, suché
Svěží víno zelenožluté barvy, s jemnou
medově-lipovou vůní a kořenitou chutí
po pepři.

Chardonnay 2018
pozdní sběr, polosladké
Víno s intenzivním buketem po tropickém ovoci, jemně kořenité chuti
s dlouhým dozvukem a příjemnou kyselinkou.

Pálava 2018
Pozdní sběr, polosladké
Odrůda byla vyšlechtěna křížením
odrůd Tramín červený a Müller Thurgau. Zlatožlutá barva, tramínová vůně
po růžích je doplněna vůní vanilky.
Víno plné s nižším obsahem kyselin,
vláčné a s dlouhotrvajícím odchodem.
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Frankovka 2016

Elegantní svěží víno s výraznější, ale pi-

pozdní sběr, suché

kantní kyselinkou. Vynikající, výraznou

Kvalitní víno se světlou až tmavou rubí-

odrůdovou chutí a vůní připomínající
lipový květ nebo luční květy.
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novou barvou, harmonicky sladěným
obsahem kyselin a tříslovin.

