Mádl
Pan Baloun pochází z vinařského rodu ve Velkých Bílovicích, jehož předkové vinařili po mnoho generací.
Vinařství Baloun stává majitelem střediska ve Velkých Pavlovicích a střediska v Hustopečích.
Od roku 1993 je členem prestižního svazu Českomoravských vinařských podniků.
Dnes vlastní vinařskou firmu s moderními technologiemi a krásnými historickými sklepy s barikovými sudy,
kde zrají vína, která pravidelně získávají ocenění na výstavách doma i v zahraničí.
Mr. Baloun is a descendant from the winegrower family in Velké Bilovice, whose ancestors were
making wine for many generations. Since 1993 Mr. Baloun is member of the prestigious
Czech Wine Growers Association. Today, Mr. Baloun owns a vineyard with the most modern
technologies, as well as with a beautiful historic wine cellar, barrique barrels where wine ferments
which regularly receive awards from Czech Republic and abroad.

František Mádl zvaný také Malý vinař z Velkých Bílovic produkuje vynikající jakostní a přívlastková vína vyráběná
nejmodernějšími technologiemi. Zaměřuje se na kvalitní přívlastková vína z odrůd, pro které je Velkopavlovicko
ideálním oblastí. V poslední době úspěšně aplikuje použití kvalitních sudů barrique, čímž moravská červená vína
získávají nový kvalitativní charakter. Mezi zvláštnosti patří odrůda Alibernet, která může směle
konkurovat zahraničním červeným vínům.
Frantisek Madl, also known as the Little wine grower from Velkych Bilovicich, produces superior wines of great quality
and attributes which were processed by the most modern technologies. Mr. Madl focuses on quality attributes of his
wine varieties, for which Velkopavlovic is an ideal area. Recently, he also applies modern trends from wine making
using barrique barrels of premium quality, from which Moravian red wines gain a new qualitative character.
A rare wine is Alibernet, which can easily challenge imported red wines.

Bílá vína / White

0,15l

0,75l

Červená vína / Red

0,15l

0,75l

Chardonnay jakostní - Vinařství Baloun

75,-Kč

375,-Kč

Merlot jakostní - Vinařství Baloun

75,-Kč

375,-Kč

Barva tohoto vína je světle žlutá se zelenými odlesky. Chuť je středně plná, neutrální,
s jemnou kombinací citrusové ovocnosti a chlebnatosti. Vůně je svěží, jemně ovocná
po citrusových plodech s lehce květinově chlebovými tóny.

Chardonnay Quality Wine – Baloun Winery

Merlot Quality Wine – Baloun Winery

This wine carries a light yellow color with a light green shine. Taste is medium bodied,
neutral, with light combination of citrus fruit and with light tones.

Rulandské šedé, kabinet - Vinařství Mádl

110,-Kč

Květnatý buket je doprovázen aromatem jemné vanilky, přecházející do vůně dozrávajících
lískových oříšků. Svěžest v chuti je dána příjemně vyváženými kyselinkami s projevem
citrusových plodů. Podáváme k lehkým předkrmům a ke smetanovým sýrům

This Merlot has a dark ruby red color. The taste is medium full, fruity and spiced
with a more pronounced light fruity taste. The fragrance is fruity with an aroma of dark berries.

550,-Kč

Pinot Gris Kabinett Wine - Mádl Winery

A floral bouquet accompanied by an aroma of vanilla, which transforms itself into the aroma
of hazelnuts. Fresh taste is given by the balance of acidity with an expression of citrus fruits.
Pairs well with a light appetizer or with cream based cheeses.

Ryzlink vlašský pozdní sběr - Vinařství Baloun

Barva vína je světle zelená.Vůně začíná lehkou směsí tropického ovoce, postupně
se objevuje čerstvě utržená broskev a mladé bezinky. Víno může připomínat Sauvignon.
Chuť je podmanivá,komplexní, harmonická s příjemným závěrem a jemnou kyselinou.

600,-Kč

This wine carries a light green color. The aroma begins with that of tropical fruit,
and gradually fresh peach and elderberry tones surface. This wine is reminiscent of Sauvignon.
The taste is captivating and complex, harmonic with nice end note and light acidity.

650,-Kč

Květnatý buket je doprovázen aromatem jemné vanilky, přecházející do vůně dozrávajících
lískových oříšků. Svěžest v chuti je dána příjemně vyváženými kyselinkami s projevem citrusových plodů.

Pinot Gris late harvest - Mádl Winery

Víno upoutá zlatožlutou barvou. Ze skleničky cítíme čistý tón sauvignonu, v komplexní vůni
najdeme stopy kvetoucího bezu, čerstvě utržené broskve i směs tropického ovoce.
Chuť je polosuchá a zcela koresponduje s vůní. Víno působí plně, lahodně a příjemně.

690,-Kč

Sauvignon late harvest – Baloun Winery

This wine captures one with a golden-yellow color. From the glass one can smell a clean tone
of Sauvignon. In this complex fragrance, we can find elements of a blossoming elderflower,
freshly picked peaches, and tropical fruit.

Hibernal výběr z bobulí - Vinařství Mádl

120,-Kč

600,-Kč

V současné době nejrozšířenější odrůda v lokalitě. Hrozny získáváme z lokality Přední hora.
Jsou to jižně exponované velkoplošné terasy se sprašovitou půdou. Víno je plné a s dlouhou dochutí.
V chuti připomíná ostružiny a višně. Doporučujeme podávat k lehčím úpravám tmavého masa.

Zweigeltrebe Late Harvest – Mádl Winery

At this time, this is the most widely grown variety of grape in the region. The grapes are harvested
in the area of Predni hora. This is a full bodies wine with a long aftertaste. Its taste is reminiscent of
raspberries and morello cherries. We recommend serving it with lightly seasoned dark meats.

Frankovka pozdní sběr - Vinařství Mádl

600,-Kč

Frankovka v pozdně sběrové varinatě patří ke špičce tuzemských červených vín nezrajících na bariku.
Toto víno je překvapující svojí hloubkou, intensitou, příjemnými tříslovinami a lehkou kyselinkou.
This Frankovka wine, in late harvest belongs to the top of domestic red wines unrippened on Barik.
This wine is surprising with its deep, and intense nature in its tannins.

Merlot pozdní sběr - Vinařství Baloun

680,-Kč

Toto exkluzivní víno na první pohled zaujme tmavě granátovou barvou. Vyzrálé hrozny daly
základ plné extraktivní chuti, ve které najdeme směs kompotovaných třešní, švestek a černého rybízu.
Celkový velmi výrazný vjem z tohoto vína podtrhuje příjemná dochuť s nasládlou tříslovinou.

Merlot late harvest – Baloun Winery

On first glance, this exclusive wine captures one with is deep garnet color. The ripe grapes,
furthermore give the foundation of a deep extract tastes, where you will taste the morello cherries,
plums and red current. This wine has a nice slow aftertastes with pleasantly sweet tannins.

A floral bouquet accompanied by a light vanilla bouquet which transforms into a taste
of ripe hazelnuts. The freshness and taste is given by a balanced acidity and citrus fruits.

Sauvignon pozdní sběr - Vinařství Baloun

Zweigeltrebe pozdní sběr - Vinařství Mádl

Frankonia Late Harvest - Mádl Winery

Welschriesling late harvest – Baloun Winery

Rulandské šedé pozdní sběr - Vinařství Mádl

Barva je tmavě rubínově červená. Chuť je středně plná, ovocně kořenitá, s převažující jemnou
ovocností a doplňovaná sametově jemnou dřevitostí, v koncovce chuti s mírně svíravou tříslovinou.
Vůně je příjemná ovocná, s aroma směsi drobného tmavého bobulového ovoce.

720,-Kč

Víno z této odrůdy bylo vypěstováno v režimu kontrolovaného ekologického zemědělství.
Kvasilo samovolně a to dlouhou dobu, kolem 100 dnů. Poté leželo dalších 100dnů na kvasinkách,
kde získalo plnost. Výrazným znakem je jeho zeleno-žlutá barva, aroma černého rybízu a bezu.
Víno je vhodné k sorbetům a ovocným desertům.

Hibernal Selection of Grapes – Mádl Winery

Wine from this variety was grown through controlled ecological farming. It fermented freely,
for a long period of time, around 100 days. A strong characteristic of this wine is its green-yellow color,
aroma of black currents and elderberry. The aftertaste stays very long of fruit and honey, very pleasant

Cabernet Sauvignon pozdní sběr - Vinařství Baloun

720,-Kč

Víno na první pohled zaujme temně fialovou až rubínovou barvou s granátovými odlesky.
Vůně je plná a těžká. Najdeme v ní stopy ostružin, černého rybízu a marmelády z lesních plodů.
Doporučujeme podávat ke kořeněným úpravám zvěřiny, hovězím steakům a tvrdým sýrům.

Cabernet Sauvignon Late Harvest - Baloun Winery

On first glance this wine enchants one with a deep purple, almost ruby color with deep garnet
undertones. The wine has a full and heavy aroma, within which we can identify tones of blackberries,
black current, and forest berries jam. We recommend to serve this wine with spiced game meats,
beef steaks and hard cheese.

Alibernet barrique pozdní sběr - Vinařství Mádl

Speciálně vyšlechtěná odrůda Alibernet, na kterou je specialista Ing.Mádl v barikové
variantě, je jedním z mála tuzemských červených vín, které se může blížit základním
červeným vínům z Bordeaux založeným na Cabernet sauvignonu a Merlotu.

1.100,-Kč

Alibernet Barrique Late Harvest - Mádl Winery

A special developed variety Alibernet, on which engineer Mr. Madl is a specialist of in the barik
variant is one of the few domestic red wines which can come close to the basic wines from
Bordeaux, the founding of Cabernet Sauvignon and Merlot

Růžová vína / Rosé

0,15l

0,75l

Šumivá vína / Sparkling

0,20l

0,75l

Zweigeltrebe rosé pozdní sběr - Baloun

120,-Kč

600,-Kč

Bohemia sekt

130,-Kč

390,-Kč

Barva vína je lehce růžová s oranžovými odlesky, připomínající tence nakrájené plátky lososa.
Víno má svěží výrazně ovocnou vůni podobnou čerstvě natrhaným lístkům jahodníku a maliníku.
Chuť je velmi příjemně sladěná, kde se harmonicky doplňuje zbytkový cukr a pikantní kyselina,
připomínající malinovou limonádu. Správně vychlazené příjemně osvěží při letních obědech.
Víno je svým charakterem vhodné k ovocným salátům, těstovinám a lehkým úpravám ryb.

Zweigeltrebe Rosé Late Harvest – Baloun Winery

This wine has a light rose color with orange undertones, reminiscent of thinly sliced salmon.
Wine has a crisp and strong fruity fragrance, similar to that of freshly picked strawberry
or raspberry leaves. The taste is very pleasantly sweet, where residual sugars and a spicy acidic taste
reminds one of raspberry soda. Properly cooled, it is very refreshing during afternoon lunches
in the summer months. This wine pairs well with a fruit salad, pastas, and light fish dishes

Vyniká harmonií a je typické svou jemně polosladkou chutí a svěží,
středně plnou, květnatou vůní s dlouhotrvajícím perlením.
t is harmonious and it‘s a typically fine, semi-sweet flavor.
Crisp, medium-full, flowery aroma with long-lasting sparkle.

Prosecco DOCG Pianer extra dry

650,-Kč

Jiskrná slámově žlutá barva vína, podpořená perlením, ovocné projevy broskví a jablek
zaoblené do květnatého prostředí s dotekem citrusů.
It has a golden straw color of the wine, supported by the bubbly nature, fruity character
with an emphasis of peach and apple, in a floral bouquet with an aftertaste of citrus.
This wine comes from the Le Colture vineyard comes from the Ruggeri family which has owned the
vineyard in Valdobbiadene since the 19th century.

