
vInařství DUFek
SVATOBOŘICE – MISTŘÍN

Motto vinařství: „Všechno se podřizuje kvalitě.“

Více než stoletá tradice vinařů v rodině Dufkových vedla v roce 2003 k zalo-
žení vinařství J. Dufek ve Svatobořicích. Základní filozofií tohoto vinařství je 
péče o víno od jarních prací na vinici až po dodání láhve vína na vaše stoly. 
Toto moravské vinařství je založeno na integrované produkci vína, která je 
maximálně šetrná k okolní přírodě. Využívá nejmodernější technologie zpra-
cování vinných hroznů, kterými jsou např. pneumatické lisování, využití vini-
fikátorů nebo doškolování některých vín v dubových sudech. Vína z vinařství 
J. Dufek jsou poté plněna do lahví pod ochrannou atmosférou dusíku a ulože-
na ke zrání v láhvi.

Vážení hosté, rádi Vám zprostředkujeme řízenou degustaci 
pro skupinu ve vinném sklípku U Solného Pramene.
(min. počet 10 osob)

vInnÝ lístek



Přívlastková bílá vína
Vážení hosté na ročníky a přívlastky nabízených vín 
se zeptejte svého číšníka – nabídku pro Vás aktuálně 
obměňujeme

Chardonnay 290,–
Osvědčená odrůda z Francie. Víno je zelenožluté barvy s vůní 
tropického ovoce. Typické chuti dominují tóny přezrálých baná-
nů. Víno je v chuti vyvážené, osvěžující s dlouhým dozníváním.

Cuvée Veronika 320,–
Víno vytvořené z odrůd Tramín červený, Sauvignon a Ryzlink 
rýnský. Má zlatavě zelenkavou barvu s ovocným broskvovým 
aroma s dlouhou dochutí. Víno Cuvée Veronika doporučujeme 
k vyjímečným příležitostem.

Neuburské 270,–
Víno má žlutozelenou barvu a jemnou vůni luxusního parfému. 
Víno je v chuti plné, opulentní s nekonečně dlouhou dochutí.

Pálava 320,–
Víno je jantarové barvy s vůní čajových žlutých růží, v chuti koře-
nité. Víno je mohutné s dlouhým dozníváním, což je podpořeno 
zbytkovým cukrem.

Rulandské šedé 290,–
Odrůda pochází z Francie. Víno je slámově žluté barvy s chle-
bovou vůní. V chuti lze nalézt lískové oříšky. Víno je harmonické, 
plné a perzistentní (dochuť vína – stálá, trvalá).

Sylvánské zelené 290,–
Víno je v chuti plné, jemně kořenité s vyšší kyselinkou a středně 
dlouhou dochutí. Tato odrůda se vyskytuje velmi málo a tak je 
často vyhledávána odborníky.

Tramín červený 270,–
Odrůda pochází z Itálie. Barva vína je sytější, do žluta. Ve vůni 
velmi extraktivní, květnaté s nádechem do žluté růže. V chuti je 
kořenité a plné.



Přívlastková červená vína
Vážení hosté na ročníky a přívlastky nabízených vín 
se zeptejte svého číšníka – nabídku pro Vás aktuálně 
obměňujeme

Cabernet Cortis 320,–
Cabernet Cortis je modrá odrůda vyšlechtěná v Německu 
křížením odrůd Cabernet Sauvignon a Solaris. Chuť je plná s tóny 
lesního ovoce a koření.

Dornfelder 320,–
Nová odrůda syté barvy pocházející z Německa. Vůně je velmi 
výrazná a květnatá. Víno je v chuti ovocné, hutné až zemité s tóny 
trnek a lesního ovoce.

Frankovka 290,–
Víno má sytě rubínovou barvu, ve vůni je ovocné se stopami višní 
a jahod. V chuti je svěží s pikantní kyselinkou ale jinak lehké se 
střední dochutí.

Svatovavřinecké 290,–
Odrůda pochází z Francie, barva je rubínově granátová s vůní viš-
ní, černého rybízu a švestkových povidel.

Svatovavřinecké
dokonalé Rosé, svatomartinské 250,–
Víno lososové barvy s intenzivní vůní lesních jahod s výraznou 
kyselinkou. Svatovavřinecké Rosé se velmi dobře pije a hodí 
k teplým slaným pokrmům. Je vhodné i jako aperitiv.


