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Znojemská
Dyje
Babičák

obsah alkoholu / alcohol
zbytkový cukr/ residual sugar
kyseliny / acid
cukernatost hroznů / sugar in grapes
archivace / archiving
číslo šarže / batch number

13,0 % obj.
3,0 g/l
6,3 g/l
23,0 °NM
10 – 12 let
9716

První samostatné víno exkluzivní řady HANZEL DNA, do
které promítáme dědičnou informaci našeho vinařství.
Hrozny jsme sklízeli ve vinici Babičák nad úrodnou řekou
Dyjí. Plné a mohutné víno nakonec nazrávalo dvanáct
měsíců v dřevěném sudu z jedlého kaštanu. Ten víno
obohatil o jemné kouřové tóny přecházející do pryskyřice,
které doplňují zemité až živočišné aroma samotného
Sylvánského zeleného. V chuti tohoto vína hledejte lískové
oříšky, lehce opálené dřevo či uzené mandle. Snoubit jej
můžete s pečeným králíkem, kuřetem či vepřovým
masem, hodí se i k předkrmům a smetanové omáčce.
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