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Navštivte náš

v Drtinově 19, Praha 5

Váš svět, naše vína
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U příležitosti devátého výročí 
Vinného sklepa Újezd 19 se 
začátkem března uskutečnil 

v prostorách vinárny velmi zajímavý 
festival vín. Návštěvníci mohli ochut-
nat až 80 vín především z vlastního 
dovozu vinárny, který je zaměřen 
na německé oblasti Rheingau a Pfalz, 
španělskou Rioju či francouzskou jižní 
Rhônu. Za pozornost stál mimo jiné 
například Riesling Erstes Gewachs 
2004 z vinařství Weingut Lorenz H. 

Kunz z Rheingau 
či Château La Ner-
the 2006 z Châ-
teauneuf-du-Pape. 
K ochutnání ale 
byly i takové kle-
noty z archivu, ja-
kým je například 
Château Monbou-
squet 2000 Grand 
Cru ze Saint-Émi-
lionu. Víno potěši-

lo svou strukturovanou chutí vyzrálého 
černého ovoce, doplněnou o podtóny 
kávy, lékořice a exotického koření. 

K vínům si bylo možné zakoupit 
i menší občerstvení, včetně vybraných 
francouzských sýrů. Ve večerních 
hodinách došlo i na tombolu, která 
obohatila domácí vinotéku nejedno-
ho šťastného výherce. Celý festival 
se nesl v příjemně přátelském duchu 
a nezbývá než se těšit na očekávané 
desáté výročí.

V noblesních prostorách Ball-
roomu pražského hotelu 
Augustin Hotel v Michnově 

paláci proběhla slavnostní prezen-
tace novinek vinařství Kolby pro 
rok 2014. Jako welcome drink byl 
podáván historicky první sekt vi-
nařství Kolby Sekt prémium 2012, 
brut z odrůdy Ryzlink 
vlašský a následovalo 
seznámení s novými 
tichými víny z roční-
ku 2012. Především 
Ryzlink vlašský potě-
šil chuťové pohárky 
svou svěží chutí me-
runěk a bezové šťávy 
s příjemným dote-
kem minerality, potě-
šilo i Rulandské bílé, 
které zaujalo svou 
svěžestí bílých brosk-
ví a příjemnou mine-
rální pikantností. Kro-

mě novinek byla k ochutnání i celá 
řada vín ze starších ročníků. Kvalitu 
viniční tratě Kolby dokázalo přede-
vším Rulandské bílé a Rulandské 
šedé z ročníku 2008. Tato vína ná-
vštěvníkům degustace nabídla pěkně 
nazrálé ovocné tóny doplněné stále 
příjemnou svěžestí.

Deváté výročí 
Vinného sklepa Újezd 19

Představení novinek 
vinařství Kolby


