
Odroda alebo
 názov vína Kategória Chuť

 charakter / plnosť
Vôňa

 charakter / intenzita Alkohol Ročník Prívlastok Obsah
Naše hodnotenie/

Najvyššia udelená medaila
na vinárskej súťaži

Poznámka

Furmint sladké komplexná
 mohutná

komplexná
 intenzívná 9,0 2006 slamové víno 0,375 l 96/Zlatá medaila

 NSV 2009 absolútna špička

Lipovina polosuché svieža ovocná
 ľahšia

kvetinovo-ovocná
 intenzívna 12,4 2008 akostné 0,75 l 82/?

Lipovina polosladké ovocná
 ľahšia

ovocná
  jemná 12,0 2007 neskorý zber 0,5 l 83/?

Lipovina polosladké komplexná
 mohutná

medovo-komplexná
  intenzívna 12,2 2006 bobuľový výber 0,5 l 92/Strieborná medaila,

 NSV 2009

Rizling vlašský polosladké korenistá
 stredná

kvetinová
 intenzívna 11,8 2007 neskorý zber 0,75 l 87/Strieborná medaila

Víno Kráľovnej Alžbety polosuché vyzretá ovocná
 plná

 zrelá ovocno-medová
 stredne intenzívna 13,0 2003 výber z hrozna 0,75 l 86/?

Devín suché korenistá
 stredná

korenisto-ovocná
 intenzívna 12,3 2007 neskorý zber 0,75 l 86/Bronzová medaila

Muškát žltý polosladké svieža
  ľahšia

muškátová
 stredne intenzívna 12,0 2008 akostné 0,75 l 82/?

Muškát žltý polosuché svieža ovocná
 stredne plná

ovocno-korenistá
 intenzívna 12,1 2007 neskorý zber 0,75 l 86/Strieborná medaila

Muškát žltý suché svieža ovocná
 ľahšia

kvetinovo-ovocná
stredne intenzívna 12,0 2007 kabinetné 0,5 l 83/Strieborná medaila

Muškát žltý polosladké svieža ovocná
 plná

ovocno-kvetinová
 intenzívna 11,5 2008 výber z hrozna 0,75 l 88/Strieborná medaila,

 NSV 2009

Tramín červený polosladké ovocno-medová
 plná

ovocno-korenistá
 intenzívna 12,2 2007 výber z hrozna 0,75 l 88/Zlatá medaila

Tokajský výber
 3-putňový sladké komplexná

 plná
komplexná
 intenzívna 11,5 2002 3-putňový 0,375 l 86/?

Objednávky: Daniel Rajniak, mobil: 0948/005202, email: info@sofea.sk
Cenník pre fyzické nepodnikajúce osoby je uverejnený na stránke spoločnosti. Cenník pre právnické osoby a podnikateľov pošleme na vyžiadanie.
Hodnotenie vína: 80-84 bodov = Bronzová medaila (BM), 85-89 bodov = Strieborná medaila (SM), 90 a viac bodov = Zlatá medaila (ZM)
Vysvetlivky niektorých pojmov:
empyreumatické vône: vône po hrianke, karameli, káve, kakae, pálenom dreve a pod.

NSV 2009: Národný salón vín 2009 - 100 vín vybraných z najlepších slovenských vín ročníka 2009

Vína z produkcie vinárstva J&J Ostrožovič (Tokajská oblasť) - ponuka
Biele vína

Nearomatické odrody

Aromatické odrody

Tokajské výbery


