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Vážení priatelia, milovníci vína,

Danube Wine Challenge IWC je medzinárodná súťaž vín, ktorá sa koná na Slovensku v ikonickom kaštieli
Château Bela. Vysokú odbornú a technickú úroveň podujatia garantuje patronát OIV (Medzinárodná
organizácia pre vinič a víno) a členstvo v elitnej organizácii VINOFED (Svetová federácia veľkých
medzinárodných súťaží vína a destilátov), ktorá zastrešuje 18 najprestížnejších svetových súťaží v 12
štátoch na 4 kontinentoch. 
Záštitu nad projektom majú Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo dopravy a
výstavby SR.Samotnou súťažou však projekt zviditeľnenia a propagácie kvalitných vín z nášho regiónu
nekončí, ale začína.
Predstavujeme Vám jedno z pilotných podujatí projektu Danube Wine Challenge – Danube Wine Day, ktoré
sa už po druhý raz koná v Bratislave. Jeho cieľom je predstaviť spotrebiteľskej verejnosti vína, ktoré na
tejto súťaži uspeli a boli ocenené veľkou zlatou, zlatou, striebornou medailou, získali Prix VINOFED, titul
Šampión, Víťaz kategórie alebo iné mimoriadne ocenenie. Okrem nich Vám vinári predstavia aj ďalšie vína
zo svojho sortimentu. Spolu môžete ochutnať viac ako 200 druhov vína priamo od vinárov zo všetkých
vinárskych oblastí a regiónov Slovenska a tiež z Moravy, a prostredníctvom dovozcov aj z Nemecka,
Francúzska, Talianska, Španielska a Slovinska. Nalievať ich budú ocenení vinári a dovozcovia.

Vážení priatelia, 
Želáme Vám príjemnú degustáciu a veríme, že rozhovory o víne a pri víne budú pre Vás obohacujúce a
pomôžu nám spoločne šíriť kultúru pitia vína. 

Na zdravie !

DANUBE WINE DAY 

www.danubewine.sk 

media and print 
Vstup na podujatie Danube Wine Day 30.11.2022 od 16:00 do 21:00 h
Voľná degustácia ocenených vín
Degustačný kalich RONA
Kupón na nákup ľubovoľného vína v hodnote 5€

V cene vstupenky je:

Bratislava30. november 2022
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Vinárstvo Amicius nájdete v obci Bátorove
Kosihy, v Južnoslovenskej vinohradnickej
oblasti.
Vinohrady sú situovane na honoch Galamboš
a Hlboká, medzi ktorými sa nachádza
agátový les, ktorý ovplyvňuje mikroklímu
týchto honov, a tým pádom nám dáva
možnosť dopestovať vysoko kvalitné hrozno
na výrobu výnimočných vín, a ukázať teroir
Bátorových Kosíh. Od roku 2015 sme obnovili,
staré zdedené vinohrady po našich predkoch
a vysadili nové okolo vinárstva. Kladné
ohlasy spotrebiteľov, porotcov na súťažiach
nám dáva energiu do ďalších ročníkov a
utvrdzuje nás, že sme na dobrej ceste.

DANUBE WINE DAY 

Amicius s.r.o.
Bátorove Kosihy 1321
94634

Pinot Blanc, suché biele víno ročník 2021
Rulandské Šedé, suché biele víno ročník
2021
Pinot Noir rosé, suché ružové víno
ročník 2021
Cabernet Sauvignon, polosuché ružové
víno ročník 2021
Pinot Noir , suché červené víno ročník
2018
Cabernet Sauvignon, suché červené
víno ročník 2018 

www.amicius.sk

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Naše rodinné vinárstvo ANDORA sa nachádza na
Slovensku, v Modranoch, 25 km od Komárna. 
Výroba dobrého vína nie je našou prácou, ale
naším poslaním, nakoľko dobrý vzťah k pôde, k
prírode, k pestovaniu hrozna a k výrobe vína je
zakorenený v našich rodinných tradíciách. Je to
dedičstvo, ktoré je veľkým darom, ako aj
zodpovednosťou. 
V našich vinohradoch pestujeme okrem
typických miestnych odrôd ako napríklad
Veltlínske zelené a Frankovka modrá aj dnes
populárne odrody ako Chardonnay a Cabernet
Sauvignon. 
Prvá, 2,5 hektárová časť vinice sa vysadila v roku
2016, v roku 2017 sme ju rozšírili o ďalších 3,5 ha a
v roku 2018 o ďalší 1 ha. V súčasnosti naša
krásna vinica leží na ploche 7 hektárov a my sa s
láskou staráme o každý koreň.
Naše vína ponúkame na ochutnávku vo vlastnej
vínnej pivnici alebo vinárni, kde s radosťou
privítame každého, kto chce aspoň na chvíľu
zabudnúť na každodenné starosti a túži stráviť
príjemné popoludnie alebo večer s rodinou,
priateľmi alebo kolegami.
V prípade záujmu zabezpečíme aj večeru a
ubytovanie. 

DANUBE WINE DAY 

ANDORA s.r.o.
Modrany 65
946 33 Modrany

Rizling vlašský - akostné odrodové
víno, biele, suché – ročník 2020   
VICTORIA Rosé - Cuvée (Cabernet
Sauvignon-Merlot) - akostné víno,
rosé, suché – ročník 2021
Royal Majesty - Cuvée (Cabernet
Sauvignon-Merlot) - barrique -
akostné víno, červené, suché – 
Muškát moravský - akostné odrodové
víno, biele, suché – ročník 2019           

www.andora.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Best Wines Distribution
 vznikla v roku 2016,spojením dvoch
úspešných spoločností, Best Wines Slovakia a
Emozioni.
Spojili sa tak dlhoročné skúsenosti z
obchodovania s vínami z celého
sveta.Hlavným poslaním spoločnosti je
poskytnúť prvotriedne služby vlastných
sommeliérov, stabilitu, výnimočné portfólio
tých najprestížnejších vín sveta, ale hlavne
chce svojim klientom poskytnúť
nezabudnuteľný zážitok z ochutnávania
krásnych vín.Medzi hlavné poskytované
služby patria návrhy, tvorba a údržba
vínnych kariet, školenia personálu spolu s
riadenými degustáciami priamo u vinárov,
operatívne dodávky po celom Slovensku a
vyspelý B2B objednávkový systém.
Portfólio – všetky nami ponúkané vína prešli
prísnou selekciou našich sommeliérov a na
šírke a obnovovaní ich ponuky každodenne
pracujeme. Snažíme sa o ich čo
najefektívnejšie skladovanie aby sme boli
schopní reagovať na každú objednávku v čo
najkratšom možnom čase.

DANUBE WINE DAY 

B.W.D. s.r.o., 
Laurinská 210/8, 
811 05 Bratislava

Jeeper Grand Assemblage Brut /
Champagne / Francúzsko
Ferrari Brut D.O.C. / Trento / Taliansko
Ferrari Blanc de Blancs Brut D.O.C. /
Trento / Taliansko
Col Sandago Prosecco Extra Dry D.O.C. /
Treviso / Taliansko
Bepin De Eto Prosecco Brut D.O.C.G. /
Conegliano-Valdobbiadene / Taliansko
Marques de la Concordia Cava Rosé Brut
D.O. / Cava / Španielsko

.

www.bwd.sk

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava

Jermann Sauvignon blanc I.G.T. 2021 / Friuli-
Venezia Giulia / Taliansko
Vincent Girardin Chardonnay Village Cuvée
St.Vincent 2018 / Burgundsko / Francúzsko
Marinič Erigone Ribolla Gialla Gaugnaz I Cru /
Goriska Brda / Slovinsko
Chateau Teyssier Laforge 2016 / St. Emilion /
Francúzsko
Chateau Teyssier Pezat Rouge 2020 /
Bordeaux / Francúzsko
Braida Barbera d'Asti Montebruna D.O.C.G.
2019 / Piemont / Taliansko
Teso La Monja Romanico D.O. 2020 / Toro /
Španielsko

30. november 2022
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Staviame na minulosti, tvoríme v prítomnosti,
pozeráme do budúcnosti.
Poézia slnka chytená do skla. Víno. Spájame
tradíciu našich predkov s vedou a modernou
technológiou a neustále hľadáme spôsoby,
ako vyrobiť víno, ktoré uspokojí všetky vaše
zmysly. Ochutnajte s nami všetko, čo
„terroir“ v Bátorových Kosihách
ponúka.Vinárstvo Bóna Winery sa nachádza
na juhu Slovenska, v obci Bátorove Kosihy.
Pri návšteve nášho vinárstva vás očarí
výhľad z vinohradu na Dunaj a vrchy
Gerecse. Práve tieto kopce sú
najvýznamnejším prvkom miestneho terroiru.
Oblasť je v priemere najteplejšou oblasťou
Slovenska a spolu s jedinečnou pôdnou
štruktúrou vytvára predpoklady na
dopestovanie hrozna najvyššej kvality.
Našou úlohou je dostať tú kvalitu do fliaš,
ktoré si nájdu cestu až k vám.

 

DANUBE WINE DAY 

Bóna Winery
946 34 Bátorove Kosihy

Sekt Chardonay-Pinnot Noir 2020 brut
Veltlínske zelené orange 2020
Rizling rýnsky 2021 – biele suché
Rizling vlašský 2020 biele suché
Breslava- 2021 biele polosuché
Intuícia 2021 – ružové polosuché
Inšpirácia 2021 – biele polosladké
Merlot 2020 – červené suché
Cabernet franc 2020 – červené suché

www.bonawinery.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Vinárstvo Čachtické Chotáre sa nachádza v
Malokarpatskej vinohradníckej oblasti (Vrbovský
rajón), na najsevernejších výbežkoch Malých
Karpát, kde sú vinohradnícke obce Čachtice a
Častkovce. Vápencové podložie so sprašou
dodáva našim vína sviežosť, ovocnosť a vyššiu
kyselinku. Vinohradníctvo v samotnej obci má
dlhú tradíciu, ktorá siaha do čias Rimanov.
Najväčší rozmach vinohradníctva a vinárstva bol
v dobe vlády „Čachtickej pani" Alžbety
Báthoryovej. Toto čachtické červené víno dobylo
aj viedenský dvor Márie Terézie. Na tradíciu
vinárstva sme nadviazali a aktuálne je naša
produkcia limitovaná sériami kvalitných
prívlastkových vín z vlastnej produkcie.
Obhospodarujeme 28 ha viníc. Naše vína
dozrievajú v starobylej pivnici rodiny
Nádašdyovcov. Pri tvorbe exkluzívnych edícií vín
spolupracujeme s enologičkou Editou Ďurčovou. 

DANUBE WINE DAY 

Poľnohospodárske
družstvo Čachtice
Družstevná 682/33
916 21 Čachtice

Black Elisabeth 2018 červené suché
Dunaj PRÉMIUM OAK 2017 červené suché
Merčach PRÉMIUM OAK 2018 červen suché
Pinot Theresian 2018 červené suché
Dunaj Bathoryčkina krv 0,25l 2021 červené suché
Dunaj Bathoryčkina krv 0,75l 2021 červené suché
Pálava 2020 biele polosuché
Rulandské biele 2021 biele polosuché
Rulandské šedé 2020 biele suché 
Sauvignon 2020 biele suché
Tramín červený 2020 biele suché
Frizzante PINkMER 2020 ružové polosuché
Frizzante Sauvignon 2019 biele suché

www.cachtickechotare.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava30. november 2022
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Pri kompletnej rekonštrukcii zámku v Belej a
v súlade s tradíciou rodiny Ullmanovcov sa
majiteľka grófka Ilona von Krockow spolu s
renomovaným nemeckým vinárom a
rodinným priateľom Egonom Müllerom
rozhodli založiť nové vinárstvo.
Zrekonštruovali pivnice a zamestnali
známeho a uznávaného miestneho vinára
Miroslava Petrecha. Vinárstvo bolo založené
v roku 2000. 300 ročná pivnica bola
kompletne zrekonštruovaná a vybavená
úplne novými technológiami ako aj novým
skladom.

DANUBE WINE DAY 

Château Bela, s.r.o.
943 53 Belá / Štúrovo

Rizling vlašské suché 2021
Breslava suché 2021
Rizling rýnsky polosuché 2021
Alibernet suché 2011

www.chateau-bela.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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 Vinárske závody Topoľčianky patria k
popredným producentom vín v Nitrianskej
vinohradníckej oblasti s dlhodobými
skúsenosťami a tradíciou. Spoločnosť bola
založená v roku 1993, nadväzuje na úspešnú
tradíciu a svoje výrobky predáva pod
ochrannou známkou „Château Topoľčianky“. 
 
Víno a kvalita sa rodí vo vinici, preto
spoločnosť investuje veľkú časť finančných
prostriedkov do vlastných vinohradov.
Celkovo obhospodarujeme 550 ha viníc v
Nitrianskej a Južnoslovenskej vinohradníckej
oblasti. Podstatná časť bola revitalizovaná
výsadbou nových mladých viníc, ktoré sa
nachádzajú v špičkových polohách.
 

DANUBE WINE DAY 

Vinárske závody
Topoľčianky, s.r.o. 
Cintorínska 31, 951 93
Topoľčianky, Slovakia

Sauvignon, neskorý zber 2021, suché
Bouvierovo hrozno, mladé víno 2022,
polosuché
Rizling vlašský, výber z hrozna 2021,
polosuché
Palava, výber z hrozna 2021, polosuché
Tramín červený, slamové víno 2019, sladké
Cabernet sauvignon, výber z hrozna 2018,
suché
Modrý portugal, mladé víno 2022, suché
Alibernet, výber z hrozna 2021, polosuché
Frankovka modrá, ľadové víno 2020, sladké
Sekt 1933, prestige cuvée 2018, brut
Noirsecco Classico, 2017, brut

www..vinotop.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Karpatská perla je rodinné vinárstvo zo Šenkvíc,
ktoré založili manželia Ladislav a Margita
Šebovci v roku 1991. Filozofiou vinárstva je
zachovávať dedičstvo otcov a rodinnú tradíciu
zveľaďovaním malokarpatských viníc a
produkciou vysokokvalitných vín.
Dnes hospodárime na 60 hektároch vlastných
vinohradov v Malokarpatskej vinohradníckej
oblasti. Veríme, že perly sa rodia vo vinohrade.
Preto sa o kvalitu staráme od strihania vo
vinici a od roku 2019 pestujeme hrozno v bio
režime.
Vína KARPATSKEJ PERLY odrážajú terroir
vinohradov a jedinečné odrodové
charakteristiky. Ochutnať ich môžete priamo vo
vinárstve v štýlových degustačných
priestoroch s možnosťou uskutočniť rodinné
stretnutia, oslavy, svadby, školenia alebo
teambuildingy.

DANUBE WINE DAY 

KARPATSKÁ PERLA s.r.o.
 Nádražná 57, 
900 81 Šenkvice,

Chardonnay 2019, pestovateľský sekt,
brut, vinohrad Noviny
Veltlínske zelené 2021, biele suché, Sur
lie, vinohrad Noviny
Muškát moravský 2022, biele suché,
vinohrad Suchý vrch
Rizling rýnsky 2021, biele polosladké,
vinohrad Suchý vrch
Frankovka modrá 2019, červené suché,
vinohrad Nad Polankou
4 Živly 2018, červené suché, vinohrad
Suchý vrch

www.karpatskaperla.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Hlinité spraše velké výhřevnosti a jedinečné
mikroklima vytváří typický stepní terroir,
který se výrazně a neopakovatelně odráží v
chutích i vůních všech našich vín. A to od
mladých, lehkých vín se svěží kyselinkou až
po vyzrálá plná a minerální vína.
Na rozloze téměř 40 hektarů pěstujeme 9
bílých a 3 modré odrůdy. Vlajkovou lodí
vinařství jsou odrůdy Ryzlink rýnský a
Ryzlink vlašský, z burgundských odrůd to
jsou Pinot blanc a Chardonnay. Práce ve
vinicích probíhají převážně ručně, co
nejšetrnějším způsobem. Keře zásadně
nepřetěžujeme a celoročně se staráme o
jejich správné zdraví a výživu.
Při výrobě vín spojujeme moderní metody s
tradičními postupy. Abychom dosáhli co
nejlepších výsledků, uplatňujeme ruční sběr,
šetrné lisování a filtraci, maceraci na
slupkách, řízenou fermentaci, zrání na
jemných kalech a samozřejmě hygienickou
čistotu provozu.

DANUBE WINE DAY 

Kolby, a. s.
Česká 51
691 26 Pouzdřany

Modrý portugal rosé Classic, suché
Ryzlink vlašský Selection 2019, suché
Veltlínské zelené Selection 2019, suché
Ryzlink rýnský Selection 2019, suché
Sauvignon Selection 2021, suché
Rulandské bílé Selection 2021, suché

www.kolby.cz

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Tvoriť víno znamená spájať. Spájať slnko so
zemou, vinohrad s pivnicou, tradíciu s
budúcnosťou, kreatívnych ľudí s modernou
technológiou, tradičnú výrobu s
experimentom, alebo región so svetom.
Spájať znamená pre nás vytvárať novú
hodnotu, ktorá na záver prináša ľuďom
radosť a potešenie z každého nového
poznania. Robiť víno podľa seba bolo vždy
mojím snom. Nechcem robiť najlepšie víno na
svete za každú cenu. Chcem robiť a robím
najlepšie víno, aké sa urodí v našich
vinohradoch. Tam totiž vzniká potenciál
nového ročníka. Môj život je prepojený s
pestovaním hrozna a dorábaním vína. Preto
som pochopil, že ak chcem tvoriť hodnoty
pre ďalšie generácie, musím mať vlastné
vinohrady.

DANUBE WINE DAY 

Martin Pomfy – Mavín
 Pezinská 7
 902 01 Vinosady
 Slovensko

-CHARDONNAY 2021-Rúbaň, Pod Malým
vrchom, suché
-RIZLING RÝNSKY 2020 – Vinosady,
Letné, suché
-VELTLÍNSKE ZELENÉ 2019 – Vinosady,
Hauspereg, suché
-CABERNET SAUVIGNON 2021+ FM 2021
– suché
-PINOT NOIR 2018 – Belá, Medený vrch,
suché
-CABERNET SAUVIGNON 2018 black –
Rúbaň, Starý vrch, suché

www..pomfy.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Vinařství mající historii, pevné hodnoty, svůj
příběh, svoji nezaměnitelnou cestu. Řídíme se
filozofií, že „víno se rodí ve vinici" a „víno
dělají lidé". Díky půdě bohaté na vápník a
osobitému lidskému přístupu získávají naše
vína jedinečný charakter a náskok proti
ostatním. Vlajkovou lodí vinařství je Ryzlink
vlašský, který pěstujeme na nejvýše
položených tratích jihozápadního pásu
Pálavy. Pod Mikrosvín Mikulov spadá 220 ha
vinic a patří již dlouhé roky mezi
nejvýznamnější producenty predikátních vín
z terroir Pálava. S názvem řady Flower line
se pojí odrůdově typická svěží mladistvá
vína. Řada Traditional line se stala legendou
tuzemského vinařství především díky
skvělým Ryzlinkům vlašským a rýnským, ale
i Chardonnay z nejlepších tratí Pálavy a
Dunajovských kopců. V roce 2019 a 2022
jsme se stali absolutním vítězem soutěže
Vinař roku a v roce 2019 a 2020 získali titul
Championa ve Valtických vinných trzích.
Jsme držiteli titulu Šampiona Salonu vín ČR
2023.   

DANUBE WINE DAY 

Vinařství Mikrosvín 
Sklepní 657,
691 85 Dolní Dunajovice

Chardonnay, Traditional line 2020
pozdní sběr
Ryzlink vlašský, Traditional line 2020
pozdní sběr
Ryzlink rýnský, Traditional line 2020
pozdní sběr
Sauvignon, Flower line 2021 pozdní sběr
Pálava, Flower line 2021 pozdní sběr

www.mikrosvin.cz

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :
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Vinárstvo NAŠE VINOHRADY vyrába víno z
vlastného hrozna, ktoré je dopestované vo
vlastných vinohradoch v Strekovskom
vinohradníckom rajóne. Táto vinohradnícka
oblasť je najslnečnejšia oblasť Slovenska,
kde sa mimoriadne dari najma modrým
odrodám, ktorým sa venujeme, najviac
slnečných dní na Slovensku.
Obhospodarujeme tu vlastné vinice na
rozlohe 150 hektárov. Vinice v Novej Vieske
sa rozprestierajú na 120 ha pôdy, kde 90 ha
je obnovených. Vinice nad obcou Rúbaň sú
staršie, hlboko zakorenené. Ich rozloha je 30
ha a omladila ju malá nová 3 ha vinica
odrody Chardonnay. Moderná, nerezová
technológia, vyzrievanie vína v drevených
sudoch a využívanie potenciálu hrozna zo
starých vinohradov výrazne prispievajú ku
kvalite našich vín. Hlavným technológom
vinárstva je Adam Repa, ktorý svojim umom
a láskou k vínu výrazne prispieva k
atraktivite našich vín.

DANUBE WINE DAY 

NAŠE VINOHRADY
Považská 22, 94002 Nové
Zámky

Pálava 2021 - Nová Vieska, Veterný
vrch, polosladké
Frankovka modrá rosé 2021 - Nová
Vieska, Veterný vrch, polosladké 
Hron 2020 - Nová Vieska, Veterný vrch,
suché

www.nasevinohrady.sk 
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Sme moderné rodinné vinárstvo sídliace v
srdci vinárskeho regiónu Tekov – v Čajkove.
Naše vína sú komplexné a plné, s výrazným
terroirárnym profilom a odrodovou
charketistikou. To, že kvalita pre nás
znamená všetko je podložené úspechmi
našich jedinečných vín na súťažiach doma aj
v zahraničí. Pre naše vinárstvo bola od
začiatku otázka vlastných vinohradov
prioritou. Vedeli sme, že kvalitné víno sa dá
vyrobiť iba z hrozna, na ktoré budeme mať
ako vinohradníci bezprostredný vplyv.
Postupne sme rozširovali plochu našich
vinohradov a dostali sme sa z pôvodných
dvadsaťpäť árov na súčasných tridsať
hektárov. Dnes máme vinohrady v troch
polohách. Močiarno a Kruhy v katastri obci
Čajkov a Baričky v katastri obci Drženice.
Tieto vinohrady rastú na jedinečnom
sopečnom podloží južných svahov
Štiavnických vrchov.

DANUBE WINE DAY 

Víno Nichta s.r.o.
Čajkov 552
925 24 Čajkov

Pestovateľský sekt Frankovka modrá
Rizling vlašský Kruhy D.S.C. 2021
Rizling rýnsky Oaked Kruhy D.S.C. 2021
Tramín červený Kruhy D.S.C. 2021
Devín Močiarno D.S.C. 2021
Frankovka modrá D.S.C. 2018 (zlatá
medaila DWC 2021)
Pinot noir Kruhy D.S.C. 2018
Signature Dunaj D.S.C. 2018 (víťaz
kategórie C2 DWC 2022)

www.vinonichta.sk
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Víno vyrábame iba z našich vinohradov,
pretože veríme, že práve starostlivosť od
úplného začiatku procesu rastu hrozna
zaručí tú najlepšiu kvalitu vína.
Obhospodarujeme rozlohu 2,75ha
vinohradov (výsadba veľmi hustá – 12
500/ha), ktoré sú umiestnené v jednom z
najznámejších vinohradníckych terroi v
Strekove, kde máme vysadené odrody
Veltlín Zelený, Rizling Vlašský, Rizling
Rýnsky, Rulandské biele, Frankovka Modrá,
Sv. Laurent, Andrea, Alibernet, Pinot Noir,
Zweigelt, a Modrý Portugal.

DANUBE WINE DAY 

Organic
Dolnokonečná 35
 941 37 Strekov 

Cuvèe Marie Vallis Albus 2020 biele
suché
Veltlínske zelené 2021 biele suché 
Cuvèe Góré Albus 2020 biele suhé 
Cuvèe Góré Rufus 2020 červené suché
Cuvèe Marcus Aurélius 2020 červené
suché
Cuvèe Marie Vallis Rufus 2020 červené
suché

www.organicwine.sk 
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Víno sa rodí vo vinici! Len zo zdravého a
kvalitného hrozna možno vyrobiť vynikajúce
a výnimočné víno. Vo firme Ostrožovič spol. s
r. o. sa orientujeme na maximálne možnú
kvalitu dopestovaného hrozna.
Vlastné vinohrady a dnes, po rokoch
mravenčej práce, aj sebestačnosť vo výrobe
hrozna sú našou veľkou devízou. Naša firma
obrába cca 58 ha rodivých vinohradov, z
toho 10 ha mladých vinohradov v treťom
roku. Tento vinohrad nám v jeseni 2012 dal
svoju prvú, panenskú úrodu hrozna
.Vinohrady našej firmy sa nachádzajú na
tých najkvalitnejších honoch slovenskej časti
Vinohradníckej oblasti Tokaj – Vlčina, Chotár
a Makovisko.
Naša sieť chodieb a pivníc je vyhĺbená
priamo pod Tokajským domom, v hĺbke 13
metrov.

DANUBE WINE DAY 

Ostrožovič spol. s r.o.
Nižná 233
076 82 Veľká Tŕňa
Slovenská republika

Tokajský výber 5 putňový r.2007
Muškát žltý, slamové víno,
Saturnia, r.2018
Furmint, výber z hrozna, Special
Collection, r.2021
Lipovina, výber z hrozna, Special
Collection, r.2019
Muškát žltý, výber z hrozna, Special
Collection, r.2020
Víno kráľovnej Alžbety, bobuľový
výber, Special Collection, r.2021

www.ostrozovic.sk 
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Úrodná ílovito-hlinitá pôda, černozem,
bohatá na dostatok živín poskytuje
vynikajúcu lokalitu aj pre pestovanie
viniča, ktorú premieňame na tento pre
nás tak ctený šľachetný nápoj – pravé
kvalitné víno. Vo vinárstve Promitor
Vinorum víno nevyrábame, ale tvoríme
ich. 
Svoje miesto na výslnie slovenského
vinárstva si chceme vydláždiť poctivo a s
vášňou, ktorú vkladáme do našich vín.
Pozdvihnúť kultúru vína v galantskom
regióne a dokázať, že i dostupné
slovenské vína môžu zanechať dojem.
A napokon v každom, kto ich ochutná,
vzbudiť záujem o ďalší osviežujúci hlt
tohto vzácneho moku.

DANUBE WINE DAY 

Promitor s.r.o.
 Matúškovská cesta
31/1551
 92401 Galanta

Merle Petite 2019
Chardonnay 2020 
Rizling vlašský 2021 
Devín 2021 
Grand cuvée 2018 
Pinot Noir 2019 

www.promitor-vinorum.sk 
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Vinařství Reisten sídlí v tradiční vinařské obci
Pavlov v srdci Pálavského mikroregionu, ve
kterém podle archeologických nálezů sahá
historie pěstování révy vinné až do 3. století.
Vinařství, které vzniklo v roce 1999,
produkuje výhradně kvalitní výběrová vína z
ručně sklizených, selektovaných hroznů, jež
vyrostly na 31 hektarech vlastních vinic.
Práce na vinicích probíhají po celý vegetační
cyklus révy šetrným způsobem, aby keře
prospívaly a nebyly přetěžovány.
Vlajkovou lodí vinařství je odrůda Pinot Blanc
a odrůdy Ryzlink vlašský, Ryzlink rýnský a
Sauvignon. Právě ty se nejlépe shodují s
půdním a klimatickým profilem viničních tratí
Pálavy.
Jedinečná atmosféra pálavské krajiny, v níž
se snoubí práce a kroky našich předků s
žárem i lehkostí slunce opírajícího se do
bílých skal a současně pronikajícího až ke
kořenům révy, dává vzniknout vínům
osobitého, téměř mediteránního charakteru.

DANUBE WINE DAY 

Reisten, s.r.o.
 Zahradní 288
Pavlov 692 01

Ryzlink vlašský Classic 2021, suché
Pinot Blanc Classic 2021, suché
Riesling Classic 2020, suché
Pinot Gris Classic 2020, suché
Riesling Maidenburg 2020, suché
Merlot Maidenburg 2019, suché

www.reisten.cz
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Vinárstvo Tajna sa nachádza v malej dedinke
Tajná  v Nitrianskej vinohradníckej oblasti a
Vrábeľskom vinohradníckom rajóne. Sme
rodinné butikové vinárstvo s limitovanou
produkciou vína, ukryté uprostred 25tich
hektárov vlastných organických vinohradov.
Každá fľaša nášho vína odzrkadľuje harmóniu
prírody, organický prístup a svedomitú prácu. 

Tajna Vineyards & Winery sa pýši unikátnymi
červenými vínami oceňovanými na prestížnych
súťažiach. Z Bordeaux odrôd vzniká naša
vlajková loď Cuvée Secret Reserva, no sme hrdí
aj na náš Dunaj, či Pinot Noir. Z bielych odrôd
naše vinárstvo vystihuje hlavne tradičný Rizling
Vlašský, voňavý Sauvignon Blanc, Pinot Blanc a
menej známy, no o to unikátnejši Semillon.

Príbeh nášho vinárstva sa začal písať zrodom
prvotnej odvážnej myšlienky vlastniť svoj
vinohrad a vinárstvo. Tajné príbehy alebo Secret
stories sa však píšu otvorením každej jednej
fľašky TAJNA. Tajné, no odvážne, radostné, dych
berúce stories. Pozývamé vás ich zažiť spoločne s
naším vínom.

DANUBE WINE DAY 

Tajna s.r.o., 
Tajna 163,
952 01 Tajna

Pinot Noir rosé Extra Dry 2020
Cuvée SARI 2018, biele, suché víno
Semillon 2019, biele, suché víno
Rizling vlašský 2021, biele, suché víno
Cabernet Franc 2019, červené, suché
víno
Cuvée SECRET RESERVA 2019, červené,
suché víno

www.vinotajna.sk 
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V jednotlivých vínach sa snažíme čo najviac
zvýrazniť terroir a tým zachovávať jedinečnosť
lokalít, z ktorých hrozno pochádza. Kapacita
nášho vinárstva je 200 tisíc litrov, disponujeme
najmodernejšími vinárskymi technológiami,
umiestnenými v dvoch pivniciach. V nerezovej
časti vyzrievajú prevažne biele a ružové vína a v
druhej pivnici – s dubovými a barikovými sudmi
vyzrievajú najmä červené vína.
 Čo sa týka špecializácie Terra Wylak, našou
prevažnou je privátna a korporátna klientela,
rôzne vinotéky, ale i prevádzky gastronomického
a hotelového sektoru ako reštaurácie, hotely či
kaviarne a bary.
 Naše vína si môžete nerušene
vychutnávať priamo v našom vinárstve, v
ktorom poskytujeme návštevníkom aj
možnosť ubytovania v niekoľkých
príjemne zariadených izbách, čo určite
ocení každý hosť, je okrem ubytovania aj
vyberaná gastronómia. 

DANUBE WINE DAY 

TERRA WYLAK s.r.o.

 Hlavná 1245/132,
 951 35 Veľké Zálužie

Bublinky Rizling Vlašský 2021 – suché
Rizling Rýnsky 2021 – suché
Muškát žltý 2021 – suché
Devín 2022 – suché
Rizling Rýnsky 2021 – polosladké
Tramín červený 2021 – polosladké
Merlot rosé 2021 – sladké
Merlot 2017 – suché
Lignum Dunaj 2017 - suché

www.terrawylak.sk 
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Naša spoločnosť pôsobí pod súčasným
názvom od roku 1999, no prvotné korene
siahajú až do 60-tych rokov minulého
storočia, kedy sa datuje vznik Štátneho
podniku Tokaj. Keď tento v roku 1998 zanikol,
zostali po ňom rozsiahle vinice, technológie a
nádherná pivnica v Malej Tŕni (Národná
kultúrna pamiatka). Túto hodenú rukavicu sa
rozhodla zodvihnúť práve spoločnosť
Tokaj&CO ktorá kúpila pozostatky podniku a
dodnes pokračuje vo vinárskej výrobe.
Dobré víno sa rodí už vo vinohrade.Ak to
človek pokazí tam, už len ťažko to doženie. V
súčasnosti obhospodarujeme 110ha
vinohradov výlučne vo Vinohradníckej oblasti
Tokaj. Neexistuje na svete miesto, kde by na
Vás tokajské víno zapôsobilo tak, ako v
mieste svojho vzniku – v našej historickej
pivnici z 15. storočia (Národná kultúrna
pamiatka). Komplex pivníc má celkovú dĺžku
2,5km a ukrýva 1500 sudov, dve degustačné
miestnosti a archív vín.

DANUBE WINE DAY 

TOKAJ & CO, s.r.o.

Medzipivničná 228/21
076 82 Malá Tŕňa

Tokajská výberová Esencia 2003
Tokajský výber 6-putňový 2003
Tokajský výber 6-putňový 2006
Tokajské samorodné sladké 1990
„Dvojka“
Tokajské samorodné suché 2015 

www.tokaj.sk 
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Sme rodinné vinárstvo, ktoré spája moderný
prístup k vínu a poctivú vinohradnícku
tradíciu našich predkov.
Naše vinárstvo bolo založené v roku 2011, ale
samotná história výroby vína a
vinohradníctva v našej rodine siaha do
dávnej minulosti.
Iba z kvalitného hrozna vznikne výnimočné
víno. A preto si všetko hrozno pestujeme
sami. Z rodinnej pivnice sme sa v roku 2011
presťahovali do pivnice na hone Perešek, kde
momentálne obhospodarujeme niečo cez 17
hektárov vinohradov.

DANUBE WINE DAY 

 VELKEER
Pivnica „Perešek“
Novozámocká 807/96
Veľký Kýr 941 07

R39 Orange, oranžové, suché, 2020
Sekt Brut - Rizling Vlašský, biele,
brut, šumivé 
Rizling Rýnsky 2020, biele, suché
Pinta, 2019, červené, suché 
Rizling Sweet 2021, biele polosladké 
Frankovka modrá, 2021, červené,
suché 

www.velkeer.sk 
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V roku 2019 vzniklo naše vinárstvo VIA MAGNA.
Jeho názov je odvodený od historickej
kráľovsko-cisárskej poštovej a obchodnej cesty,
ktorá prechádzala územím piatich štátov,
spájajúcich strednú s juhovýchodnou Európou a
samozrejme aj s našim územím. Jej názov
pochádza z latinčiny a v preklade znamená
Veľká cesta. Aj naše vinárstvo sa uberá svojou
vlastnou Veľkou cestou so svojimi vínami.
Obhospodarujeme vlastné vinohrady, ktoré sa
nachádzajú v Strekovskom vinohradníckom
rajóne v obci Rúbaň a Nová Vieska. Vinice v obci
Rúbaň sú staršie, hlboko zakorenené,
produkujúce hodnotnejšie vína. Vinice nad obcou
Nová Vieska vštepujú vínam vyššiu ovocnosť,
zamatovosť a hebkosť. Vysadili sme v nich
medzinárodné, ale i veľmi atraktívne domáce
odrody. Naše vína sú zamerané najmä na
HoReCa segment, ale aj pre všetkých milovníkov
vín, ktorí
hľadajú ozajstné poctivé slovenské víno zo
slovenských viníc.

DANUBE WINE DAY 

Ruban Vineyards, s.r.o.
479, Rúbaň 941 36

Pinot Gris 2021 - Rúbaň, Pod Malým
vrchom, suché 
Sauvignon blanc 2021 - Nová Vieska,
Veterný vrch, suché
Riesling 2020 - Rúbaň, Pod Malým
vrchom, suché 
Hron rosé 2021 - Nová Vieska, Veterný
vrch, suché
Cabernet Franc 2019 - Nová Vieska,
Veterný vrch, suché 

www.vinoviamagna.sk 
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Hrozno sa vo viniciach v Chľabe rodí v
unikátnom prostredí vulkanických kopcov
pohoria Burda. Víno sa vďaka nim vyznačuje sa
jedinečnou mineralitou – dedičstvom prastarých
sopiek nášho regiónu.
Od založenia vinohradov v roku 2015 sme do
sveta vyslali niekoľko výnimočných ročníkov vín,
pri výrobe ktorých sme dbali na každý detail.
Hrozno pestujeme organickým prístupom s
maximálnym rešpektom k ekosystému prírody,
vďaka čomu zachovávame jedinečnosť odrôd a
nášho terroiru. Oberáme ho výlučne ručne v
plnej zrelosti, aby sa naplno prejavilo široké
spektrum plných chutí.
Vo vinárstve Világi Winery vyrábame víno s
nezameniteľ nou chuťou podľa starých tradícií a
na základe najnovších odborných vinárskych
poznatkov. Výberom typických odrôd Karpatskej
kotliny nadväzujeme na lokálne vinohradnícke
tradície, medzinárodne rešpektovaným odrodám
dávame skvelé podmienky, aby sa rozvinul ich
potenciál.

DANUBE WINE DAY 

Világi Winery
Chľaba č. 711
943 65 Chľaba

Veltlinske zelené – modern balance 2021
Sauvignon blanc – modern balance 2021
Irsai Oliver – modern balance 2022
Rizling rýnsky - terroir selection 2020
Veltlinske zelené - terroir selection 2019
Frankovka modrá - terroir selection
2019
Merlot - terroir selection 2019

www.vilagiwinery.sk
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Vždy som pri víne uprednostňoval
jedinečnosť
 a kvalitu. Nikdy ma neuspokojili vedomosti,
ktoré som o víne mal. Preto som po
Ekonomickej univerzite vyštudoval
Vinohradníctvo
 a vinárstvo na Zahradníckej fakulte v
Lednici, na Mendelovej univerzite v Brne. Stal
som sa držiteľom Advanced Certificate WSET
v Londýne a dokončujem Level 4 – Diploma,
na Weinakademie Österreich v Ruste. Celé
moje úsilie prirodzene smerovalo k vzniku
vlastného vinárstva, ktoré by sa dalo
charakterizovať ako butikové, alebo
garážové.Každý vinársky rok mi prináša
nové výzvy a nové ciele, no základná
filozofia sa nemení. Stále chcem robiť vína v
najvyššej kvalite, vína, ktoré sú pevnejšie,
živšie, s komplexnejšou aromatikou a dlhým
potenciálom zrenia.
Dokonalosť nepozná hranice, stále je čo
zlepšovať.

DANUBE WINE DAY 

Vinárstvo Miro Fondrk
Pestovateľská 1082/36
900 44 Tomášov

Cabernet 2015
Frankovka 2017
Merlot 2017
Pálava orange 2021
Pinot noir 2017
EL&FI III
EL&FI IV
Chardonnay 2020

www.mfvinarstvo.sk 
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Jsme rodinná firma, která vznikla jako jedna
z prvních hned po roce 1989 a
obhospodařujeme nyní asi 20 hektarů vinic.
Naše obec Krumvíř patří do Velkopavlovické
vinařské podoblasti, která umožňuje svými
podmínkami pěstování široké škály odrůd. A
právě tato veliká pestrost odrůd, zároveň s
nabídkou starších vín, je charakteristická pro
naše vinařství. Výrobu zaměřujeme
především na kvalitní přívlastková vína a
vína archívní. V menší míře vyrábíme i vína
barikovaná, cuvée a ledová.Největším
zahraničním úspěchem je bezpochyby
trojnásobné celkové vítězství na světové
soutěži Chardonnay-du-Monde 2022, 2020 a
2014 podpořené pravidelným umístěním v
Top 5 (například třetí místo z roku 2018).
Poctou pro naše vína je také podávání při
oficiálních návštěvách, například: Hillary
Clintonové, prince Charlese nebo japonského
císaře Akihita. Podařilo se nám také získat
titul WORLD CHAMPION pro Cabernet blanc
2017.

DANUBE WINE DAY 

Vinařství Josef Valihrach
Krumvíř 395
691 73 Krumvíř 

www.valihrach.cz

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava

Veltlínské zelené – pozdní sběr r. 2018 suché
Neuburské – pozdní sběr r. 2020 suché
Cabernet Blanc – zemské víno r. 2019 suché 
Cabernet Blanc – zemské víno r. 2021
polosuché 
Chardonnay – zemské víno r. 2015 suché  
Lena – zemské víno r. 2020 polosladké 
Carmenere – zemské víno r. 2017 suché 
Merlot – zemské víno * r. 2017 
Rulandské modré – pozdní sběr, barrigue r.
2017
Frizzante Cabernet blanc – zemské víno
suché 
Rosé Staré díly – brut 
Sylvánské zelené – extra brut    

30. november 2022

https://danubewine.sk/
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Jsme malé rodinné vinařství, které
obhospodařuje 5 hektarů vlastních vinic.
Vyrábíme vysoce kvalitní přírodní, převážně
suchá přívlastková vína, ve kterých klademe
hlavní důraz na osobitost a jedinečnost
našich vín. Milan Vašíček je svérázný vinař,
mezi jehož vášně kromě vína patří i hudba.
Pokud tohoto svérázného slováckého vinaře
navštívíte, můžete se během posezení ve
sklípku dočkat i hry na jeho oblíbený cimbál
a zpěvu. Silného spojení jeho dvou vášní –
vína a hudby, si můžete povšimnout i v logu
vinařství, kde se tyto dvě oblasti pojí v jednu.
Houslový klíč s hroznem symbolizuje
harmonii vína.

DANUBE WINE DAY 

Vinařství Milan Vašíček
Nechory 345
 Prušánky 696 21

Veltlínské zelené 2021- pozdní sběr,
suché 
Donauriesling 2021 - pozdní sběr, suché
Sauvignon 2020 - pozdní sběr, suché 
Sylvánské zelené 2020 - pozdní sběr,
suché 
Tramín 2020 - pozdní sběr, polosuché 
Rulandské bílé 2019- pozdní sběr, suché
- zlatá medaile Prague wine trophy 2021
Merlot 2020 - výběr z hroznů, suché
Rulandské modré 2020 - výběr z
hroznů, suché 

www.vinovasicek.cz

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava30. november 2022
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Dnes už nikto nezistí, kto z našich predkov zasadil
do zeme prvý vínny štep… A nie je to ani dôležité,
pretože v obci Vinosady na úpätí Malých Karpát,
kde naša rodina žije a pracuje, sa víno vyrába
odnepamäti. Niekde tam sa začal písať aj príbeh
rodiny Vrškovej, ktorej dôležité vedomosti o
viniciach odovzdávali celé generácie dedov a
pradedov…Prelomovým rokom Vinárstva Vinkor
sa stal rok 2006, keď sa zrodilo v našej pivnici
prvé odrodové víno s jedinečnou etiketou. V
súčasnosti obrábame 5 hektárov vlastných
vinohradov. Orientujeme sa na odrody, ktorým
miestne pôdne a klimatické podmienky najviac
vyhovujú. Vyrábame víno aj zo starostlivo
vyberanej suroviny od našich dlhoročných
dodávateľov z Južnoslovenskej vinohradníckej
oblasti. Ročná produkcia vína predstavuje 40
000 fliaš ročne. Využívame technológiu
riadeného kvasenia, ktorá ponecháva vo víne
typickú chuť a vôňu našich odrôd, takže vína sú
ľahké, suché, svieže, chuťovo čisté, s lahodnými
kyselinami a jemným tónom malokarpatskej
pôdy. 

DANUBE WINE DAY 

Vinkor Winery
150, Modranská 382
Vinosady 902 01 

MUŠKÁT MORAVSKÝ 2022 - akostné
odrodové, suché 
SAUVIGNON 2021- akostné odrodové,
suché 
VELTLÍNSKE ZELENÉ 2021 akostné
odrodové, suché 
DEVÍN 2021 akostné odrodové,
polosladké 
PÁLAVA 2021 akostné odrodové,
sladké/ 0,5l
CABERNET SAUVIGNON (ROSÉ) -
akostné odrodové, suché 
DUNAJ 2019 - akostné odrodové, such 
CABERNET SAUVIGNON 2018 akostné
odrodové, suché

www.vinkor.sk

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava30. november 2022
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VINO LUDVIK je rodinné vinárstvo Ing.
Ludvika Žofiaka, zal.1989 s vlastnými
vinohradmi v Modre. Orientujeme sa na
výrobu neskorých zberov, výberov z hrozna,
ľadových a slámových vín.
Obhospodarujeme 10ha vinohradov v Modre,
v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti.
Naše vinohrady sa nachádzajú na teplých
juhovýchodných svahoch Malých Karpát, v
kamenistej pôde, s veľkou potrebou
celoročnej ručnej a namáhavej práce.
Naše vína vyrábame šetrným spôsobom, v
limitovaných množstvách, s certifikátom
"Chráneného označenia pôvodu hrozna",
nepredávame ich v supermarketoch, sú
určené pre reštaurácie, hotely,
špecializované vinotéky a zberateľov. Máme
vlastnú vinotéku v Modre a vínnu reštauráciu
Starý dom v Modre, kde pravidelne
poriadame ochutnávky našich vín.

DANUBE WINE DAY 

VÍNO LUDVIK s.r.o.   
Tehelná 11
902 01 Pezinok

CABERNET SAUVIGNON/METHODE
TRADITIONELLESEKT RUŽOVÉ BRUT 
VELTLÍNSKE ZELENÉ 2022 BIELE SUCHÉ
RIZLING VLAŠSKÝ 2021 BIELE SUCHÉ
PINOT BLANC/RULANDSKÉ BIELE OAK
BARREL 2019 BIELE SUCHÉ
VELTLÍNSKE ZELENÉ, BARRIQUE SUR LIE 2019
BIELE SUCHÉ
DEVÍN 2020 BIELE POLOSLADKÉ
PINOT GRIS/RULANDSKÉ ŠEDÉ 2021 BIELE
SLADKÉ
FRANKOVKA MODRÁ 2018 ČERVENÉ SUCHÉ
HARMÓNIA RED ČERVENÉ SUCHÉ

www.vinoludvik.sk

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava30. november 2022
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Spoločnosť VÍNO MRVA & STANKO patrí
objemom výroby medzi stredne veľké firmy.
Produkcia vzrástla z pôvodných 12 tisíc 
na súčasných 400 tisíc fliaš. Sortiment
každoročne tvoria vína s chráneným
označením pôvodu a značkové vína z
pätnástich preferovaných odrôd hrozna,
z toho asi osemdesiat percent tvoria svetovo
známe odrody a zvyšok sú odro dy typické
pre tento región alebo nové odrody,
vyšľachtené iba nedávno, ktoré uchovávajú
ich nenapodobiteľný terroir. Ako malý
doplnok v portfóliu má spoločnosť v ponuke
sekt a hroznovicu. 
Vína spolu s doplnkovým sortimentom je
možné zakúpiť vo vlastnej vínotéke 
MRVA & STANKO nachádzajúcej sa v
priestoroch spoločnosti, prostredníctvom
distribútorov a siete HORECA. 
Vinárstvo VÍNO MRVA & STANKO ponúka
možnosť zabezpečenia konferencií, školení 
a posedení pri víne v štýlových degustačných
miestnostiach s možnosťou ubytovania.
Penzión je situovaný priamo v sídle
spoločnosti v bezprostrednej blízkosti
všetkých degustačných priestorov. 

DANUBE WINE DAY 

VÍNO MRVA & STANKO
Orešianska 7/A 91701,
Trnava

Pinot Gris, roč. 2021, suché
3 Burgundy, roč. 2021, suché
Rizling rýnsky, roč. 2021, polosuché
Sauvignon, roč. 2021, suché
Cabernet Syrah rosé, roč. 2021,
suché 
Dunaj, roč. 2020, suché

www.mrvastanko.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava

https://danubewine.sk/
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Vinohradníctvo a vinárstvo založil v roku
1995 Ing. Milan Pavelka. Svoje dlhoročné
skúsenosti z oblasti pestovania hrozna a
výroby vína ako aj pokračovaním tradície
svojich predkov, zúročil vo svojom rodinnom
vinárstve.
Keďže do vienka dostali vinársku krv aj jeho
deti, sprevádzajú ho pri jeho životnom diele a
plnení sna ruka v ruke aj s manželkou. V roku
1997 získalo víno Pavelka® prvú štátnu
kontrolnú známku čo len potvrdilo
výnimočné postavenie vinárstva na
slovenskom trhu.
Od tej doby je víno Pavelka® zárukou
prvotriednej kvality a dáva šancu spoznať
terroir toho najlepšieho z Malých Karpát.
Vinohradníctvo PAVELKA A SYN, s.r.o. dnes
obhospodaruje 50 ha vlastných viníc v srdci
malokarpatskej vinohradníckej oblasti v
Pezinku z ktorých 5 ha každoročne obnovuje
a zveľaďuje.

DANUBE WINE DAY 

Vinohradníctvo 
PAVELKA A SYN, s.r.o.
 Šenkvická 14/L,
 902 01 Pezinok,

Rizling vlašský, 2021 neskorý zber, suché
Veltlínske zelené, 2021 neskorý zber, suché
Pinot Blanc, 2021 výber z hrozna, suché
Tramin červený, 2021 výber z hrozna,
polosuché
Pálava, 2021 výber z hrozna, polosuché
Rosé Cuvée, 2021 značkové ružové, suché
Frankovka modrá, 2019 výber z hrozna,
suché
Cabernet Sauvignon barrique, 2018 výber z
hrozna suché (DWC zlatá medaila)
PAVES červený, 2018 značkové červené,
suché
Sekt Pavelka, Blanc de Blancs, brut

www.pavelkavino.sk

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava30. november 2022
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všetky ponúkané vína pochádzajú
priamo od malých a stredných vinárov, 
vína pochádzajú vždy z rodinných
vinárstiev
všetky vína musia byť z vlastných
vinohradov 
všetci vinári musia byť profesionáli: musia
mať vinárske alebo vinohradnícke
vzdelanie 
všetky vína sú limitované - „dobrého
málo býva“
každé víno je klasifikované podľa
nezávislých degustátorov a katalógov 
všetky vína boli vopred predegustované,
vína nekupujeme z veľkoskladov bez
overenia ich kvality

Všetky vína, ktoré nájdete u nás v ponuke
musia spĺňať nielen vysokú kvalitu zo
senzorického hľadiska ale naše podmienky
zaradenia do výberu sú tiež veľmi prísne:

DANUBE WINE DAY 

Vyberané Vína
Showroom a sklad: 
Rybničná 40
831 06 Bratislava

FRANKEN / Hans Wirsching VDP / Silvaner
Iphofer Kalb suche
NAHE / Kruger Rumpf VDP / Sauvignon
Blanc suche 
SAAR / Johannes Fischer / Riesling
Bocksteinhof suché 
MOSEL / Deutschherren Hof / Riesling Alte
Reben suché
RUWER / Erben von Beultwitz / Riesling
Gutwein suché 
MOSEL / Rebenhof / Riesling von den Roten
Schiefer polosuche
UNSI Garnacha de terrazas 2017 / DO
Navarra, červené suché 
VIVANCO CRIANZA 2018 / DOCa Rioja,
červené suché 
MARQUÉS DE RISCAL RESERVA 2017/ DOCa
Rioja, červené suché

www.vyberanevina.sk 

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava30. november 2022
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Vinařství se nachází v krásném a
romantickém prostředí Bzeneckého zámku,
postaveného v pseudogotickém slohu.
Výrobou vín v zámeckých sklepech navazuje
na významnou historii tohoto místa. Sklepy
čítají mnoho barikových i krásných ručně
vyřezávaných sudů různých objemů.
Zámecké vinařství Bzenec ve spolupráci se
svou sesterskou společností Vinařství
Mikrosvín Mikulov obhospodařuje přes 540
ha vinic v podoblasti Slovácké, Mikulovské a
Znojemské. 
V roce 2016 získává titul Vinařství roku 2015 a
Vinař roku 2016 a 2021. V roce 2019 vyhrává
ocenění Bronzový Vinař roku a Champion v
soutěži Oenoforum. Mezi významná ocenění
patří také titul Best Winery v Prague Wine
Trophy 2017-2021 a 95 bodů v Decanter 2020.
Je osminásobným držitelem titulu Šampiona
Salonu vín – národní soutěže vín ČR.

DANUBE WINE DAY 

Zámecké Vinařství Bzenec
s.r.o.
 Zámecká 1508
 696 81 Bzenec

Ego Evolution No. 1/59 Chardonnay,
Rulandské bílé 2018
Ego No. 77 Tramín červený 2021 
Sauvignon, Collection 1508 PS 2021
Rulandské šedé, Collection 1508 PS 2021
Ego No. 59 Rulandské šedé 2018
Ego No. 81 Ryzlink rýnský 2021
Ego No. 69 Ryzlink vlašský 2021
Sekt 1876 

www.zameckevinarstvi.cz

Na degustáciu sme si pripravili tieto vína :

Bratislava30. november 2022
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Partneri a vystavovatelia  
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VIAC CHÂTEAU BELA

HISTORICKÁ ELEGANCIA V

SRDCI SLOVENSKEJ

VINOHRADNÍCKEJ  OBLASTI

 DOPRAJTE SI POCIT LUXUSU

 RODINNÉHO SÍDLA

Spoznajte skutočnú krásu

Vitajte v Château Bela

Objavte nádherný barokový kaštieľ, situovaný v elegantnom a pokojnom prostredí, v

ktorom môžete spomaliť, nadýchnuť sa a relaxovať.
 

UŽASNÉ MIESTO, KTORÉ

OBOHATÍ VAŠE ZMYSLY 

https://www.chateau-bela.sk/


VIAC

VIAC AKO 130 ROČNÁ

TRADÍCIA.

V súčastnosti je RONA spoločnosťou so silnou exportnou pozíciou, kvalifikovaným
personálom a špičkovou technológiou. Je jedným z popredných a najväčších výrobcov

bezolovnatého krištalínového nápojového skla.
Strojovo vyrábané portfólio kalíškoviny a nápojového skla predstavuje hlavné zameranie v

ponuke výrobkov spoločnosti. RONA je spoločnosť so spoločensky zodpovednými,
udržateľnými a ekologickými obchodnými praktikami.

.

RUČNE VYRÁBANÉ SKLO

STROJOVO VYRÁBANÉ SKLO

DEKORATÍVNE TECHNIKY

https://www.rona.glass/sk/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/rucne-fukane-sklo/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/strojovo-fukane-sklo/
https://www.rona.glass/sk/o-nas/dekorativne-techniky/


VIAC

DISTRIBÚTOR

RONA

V našom obchode nájdete najširšiu ponuku krištalínového skla slovenskej-svetovej
značky RONA. Barmanské pomôcky od svetových dodávateľov a vybavenie pre

hotely, bary a kaviarne. Nepredávame Vám len tovar, ale ponúkame spoluprácu.
Preškolíme personál, pomôžeme vám zostaviť nápojový lístok či nakontaktovať Vás

na spolahlivých dodávatelov. 

https://nomy.sk/


VIAC

NAŠE JEDINEČNÉ REMESELNÉ BONBÓNY SA

VYRÁBAJÚ S OSOBITNOU

STAROSTLIVOSŤOU Z NAJLEPŠÍCH

ČOKOLÁDOVÝCH INGREDIENCIÍ NA SVETE.

SLADKÝ LUXUS
Všetko to začalo pred 9 rokmi v našej kuchyni, kde sa v nás zrodila myšlienka spojenia

čokolády a záľuby. Z obľúbenej hobby sa následne stala práca. Počet hodín strávených
školením, obchodmi a kurzami sa medziročne zvyšoval a vďaka našej vytrvalosti sa zrodil

ZAX. Presťahovali sme sa neďaleko od nášho domova a rodiska a rozhodli sme otvoriť prvú
kamennú prevádzku a dielňu na brehu Dunaja. Sme vybavení špičkovými strojmi, ktorými

sme sa inšpirovali v zahraničí.
 

https://sk.zaxchoco.com/


VIAC

Naša káva pochádza z výberových plantáží Strednej a Južnej Ameriky ako i
centrálnej Afriky. Je pražená v Taliansku spôsobom, ktorý jej dodáva silnú, no nie
invazívnu chuť, zanechávajúc v ústach takmer pocit zamatu, pričom naša káva

zostáva sladká a horká zároveň – vyvoláva koncert pocitov a chutí..
 
 

PRAŽENIE A DISTRIBÚCIA KÁVY

DISTRIBÚTOR PROFESIONÁLNYCH

STROJOV LA SAN MARCO  

https://www.caffetrieste.sk/


VIAC

Delikatesa ako z luxusnej francúzskej reštaurácie.
Slovenská remeselná výroba pripravuje výkrmové kačacie pečene podľa
pôvodných receptúr, ručne a bez dochucovadiel, aby si zachovali svoju

jemnosť a rafinovanú chuť.
Slovenský výrobok z francúzskym rodokmeňom.

 
 

CANCANERO

L’ATELIER DU FOIE GRAS

https://www.cancanero.sk/


VIAC

ZAČNI TVOJ 

PRÍBEH  S  ORIGINAL  KAKAWCOM

Sme menšia firma, ktorá sa radí do sociálneho podnikania a zaoberá sa
odrodovým kakaom a rôznymi kakaovými produktami pod značkou "Kakaw

Co+". Sami si produkty vyberáme priamo z plantáží v Kolumbii, Peru a v
Ekvádore, dovážame a distribuujeme. Poznáme našich pestovateľov a

dozeráme na spracovanie produktov, aby zodpovedali našim predstavám o
skutočnej kvalite. 

https://shop.kakawcoplus.com/sk/


DANUBE WINE DAY 

Partneri a Sponzori 
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