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KAGOR PASTORAL
LIQUER WINE
GOSMIT COLLECTION
červené likérové víno, ročník 2016
Toto víno se vyrábí z hroznů odrůdy Cabernet
Sauvignon, které jsou sbírány při dosažení
vysoké cukernatosti v jižní části Moldavska
a jsou zpracovány moderní technologií.
Fermentace vína se zastavuje přidáním kvalitního
vinného destilátu (vínovice). Tímto procesem se
dosáhne vysokého obsahu zbytkového cukru
a obsahu alkoholu 16,00 %. Víno následně
zraje minimálně 1 rok v dubovém sudu.
Barva je intenzivní, vyzrálá, vůně sladká,
ovocná a chuť bohatá s tóny čokolády a
švestky. Ideální je jako aperitiv nebo jako
desertní víno. Víno je velmi vhodné k archivaci.
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MUSCAT
GOLD
GOSMIT COLLECTION

polosuché šumivé víno, ročník 2016
Sekt Muscat Gold je vyroben z hroznů odrůdy
muškát. Zpracování hroznů probíhá moderní
technologií metodou „cuve close“. Barva je jemně
zlatavá, vůně svěží. Chuť je příjemě osvěžujicí,
ovocná. Víno je ideální na oslavy jako aperitiv.
Doporučujeme jej podávat vychlazené na 4-6
°C. Nejlepší je v kombinaci s čerstvým ovocem.
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ISABELLA
2017
GOSMIT COLLECTION

polosladké, červené víno, ročník 2017
Víno Isabella je vyrobeno z odrůdy Vitis
Lambrusca, která pochází ze severní Ameriky a
jejíž hrozny jsou zpracovány pomocí moderních
technologií. Barva je rubínová, vůně aromatická
a chuť intenzivní s dominancí lesních jahod.
Doporučujeme podávat vychlazené na 12-14 °C.
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CABERNET SAUVIGNON
1993
GOSMIT COLLECTION
červené archivní víno, ročník 1993
lahvováno v roce 2003
Toto víno je archivní, červené, pochází z
odrůdy Cabernet Sauvignon pocházejicí
z oblasti Bordeaux. Hrozny byly sbírány
v roce 1993, poté víno zrálo v sudech a v
roce 2003 bylo nalahvováno, kde dozrává.
Víno má rubínově cibulovou barvu, je
nazrálé ovocné vůně a v chuti je svěží,
ovocné, s dominancí třísloviny typickou
pro
odrůdu
Cabernet
Sauvignon.
Doporučujeme jej dekantovat do karafy
po dobu minimálně 60 minut před
podáváním a servírovat jej při teplotě 15-18
°C. 60 minut a podávat při teplotě 15 - 18°C.
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