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Hommage  

GRÜNER VELTLINER 

Reserve 

 

CHARAKTERISTIKA Bohatá ovocita, žluté květy v karamelu, špetka exotiky, elegantní pepřovo-

pikantní dozvuky 

TASTING NOTES Opulent fruit, yellow blossoms in caramel, a hint of exotic, elegant in peppery-spicy 

reverberation 

Ročník / Vintage 2019 

Odrůda / Grape variety VELTLÍNSKÉ ZELENÉ / GRÜNER VELTLINER 

Země původu / Product of RAKOUSKO / AUSTRIA 

Vinařská oblast / Wine Growing Region DOLNÍ RAKOUSY / LOWER AUSTRIA 

Kvalita / Quality level POZDNÍ SBER / QUALITÄTSWEIN 

Archivace / Optimum drinking age 2020 - 2027 

Ideální teplota / Drinking Temperature 10 - 12 °C 

Alkohol / Alcohol 13,5 vol% 

Zbytkový cukr / Residual Sugar 2,6 g/L SUCHE / DRY 

Kyselina / Acidity 5,5 g/L 

Cukernatost / Must Scale 21°KMW (KLOSTERNEUBURG) 

Uzávěr / Bottle Cap PRÍRODNÍ KOREK / CORK 

PÁROVÁNÍ S JÍDLEM Smažené kuře, kachna, mořské plody a grilovaná zelenina 

FOOD PAIRING Fried chicken, duck, seafood and grilled vegetables 

VÝROBA Ruční sběr pečlivě vybraných hroznů do malých beden koncem října, macerace 6 hodin, 

spontánní fermentace v sudech o objemu 500 litrů, batonáž 5 měsíců 

VINIFICATION Selected manual harvesting in small vats at the end of October, maceration time                                 

6 hours, spontaneous fermentation in 500L barrels, batonage for 5 months        

 

TERROIR Vrstvy hnědozemě, jílovité půdy a spraše v různém poměru  

TERROIR Different tongues of brown earth, loam and loess 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINAŘSTVÍ Moderní rodinné vinařství Weingut WEINWURM se nachází v severovýchodní části vinařské oblasti Weinviertel, v regionu, který 

je výrazně ovlivněn panonským klimatem. Sklepmistr Georg Weinwurm je zástupcem již třetí generace, ve své práci aktivně podporován 

ostatními členy rodiny. Vinice jsou osázeny širokou škálou bílých i červených odrůd, velká pozornost je věnována odrůdám raritním. Vína jsou 

kultivována v souladu s přírodou a s ohledem na terroir, ve snaze v nich reflektovat to nejlepší z Weinviertelu. 

WINERY The family winery WEINWURM is located in the north-eastern part of the Weinviertel, a region influenced by Pannonian climate. 

Wine maker Georg and his wife Lisa Weinwurm run the winery in third generation, energetically supported by ambitious family members. The 

vineyards are stocked with various grape varieties in red and white, great attention is paid to even rare varieties. We cultivate our wines in 

accordance with nature and in consideration of the terroir in order to reflect the top quality of the Weinviertel in our wines. 


