
Popis vín – Vinařství Herzán Čejkovice 
 
Děvín 2014, suché, jakostní  
Vůně Děvínu 2014 připomíná čajovou růži, květ jabloně a cizokrajné koření. Chuť je lehce 
krémová s dozvukem medu, rozinek, oříšků a vanilky.  
 
Chardonnay 2013, pozdní sběr, suché 
Chardonnay patří mezi stěžejní odrůdy vinařství. Každoročně tvoří plná ovocitá vína. Kvašení 
probíhalo přírodní kvasinkou a víno po dokvasu pak zrálo tři měsíce na kvasnicích. Ve vůni 
tohoto vína můžeme najít akát, tropické ovoce a slabší kvasniční dozvuk. Chuť je minerální a 
plná tropického ovoce. 
 
Pinot gris 2012, výběr z hroznů, suché  
Rulandské šedé jsme v roce 2012 vyráběli prokvašením přírodní kvasinkou do sucha s větším 
podílem alkoholu. Sbíralo se ve vyzrálosti výběru a nechali prokvasit na 14,5 % alkoholu. Po 
první stáčce pak probíhalo tři měsíce intenzivní míchání na jemných kalech. Výsledkem je 
robustní víno s batonážním dozvukem. Ve vůni můžeme najít hrušky, rozinky a med 
přecházející i do chuti. 
 
Sauvignon 2013, pozdní sběr, polosuché  
Víno má vůni angreštu, rybízu a zralé broskve. Chuť je angreštobroskvová a menší zbytek 
cukru se šťavnatou kyselinkou tvoří harmonický celek. 
 
Rulandské šedé 2014, výběr z hroznů, polosladké 
Rulandské šedé potvrdilo i v roce 2014, že patří mezi nejkvalitnější odrůdy. Vyzrálost do 
výběru z hroznů vystužila vůni do pampeliškového medu a rozinek. Chuť je plná hrušek, 
banánů a lesního medu. 
 
Pálava x Tramín 2014 výběr z hroznů, polosladké 
Cuvée bylo vyrobeno z redukované sklizně v průměru jeden hrozen na keř. Ve vůni můžeme 
najít šípkovou růži, šalvěj či pampelišku. Chuť je plná rozinek a akátového medu. 
 
Ryzlink rýnský 2014, moravské zemské, polosladké  
Toto víno zaujme vůní lipového květu a sušené meruňky. V nasládlé chuti se prolínají 
broskev, ananas a meruňka. 
 
Cabernet moravia 2014 rosé, polosuché 
Vůně tohoto vína připomíná maliny, ostružiny a jahody. Chuť je plná červeného ovoce s 
dozvukem sladké třešně. 
 
Merlot x Cabernet Sauvignon 2011, pozdní sběr, suché 
Vůně tohoto vína připomíná maliny, ostružiny a jahody. Chuť je plná červeného ovoce s 
dozvukem sladké třešně. 
 
Alibernet 2014, moravské zemské, suché  
V roce 2014 byla macerace na slupkách velmi krátká k dosažení jemného ovocného 
červeného vína s dozvukem vanilky a čokolády. 


