
 

Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Topoľčianky 

 

Vínna karta 
Slovenské akostné odrodové víno s chráneným označením pôvodu  

z vinohradníckej obce Topoľčianky. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RULANDSKÉ BIELE   biele polosladké  

Víno jasnožltej farby so zlatým odleskom. V bukete vína sa prelievajú 

svieže tóny kvetov , lieskových orechov a chlebovej kôrky. Chuť je plná 

a zanecháva dlhý dozvuk.   

Podávajte pri teplote 12 °C k jemným paštétam, údeným rybám 

a pečenej kačke. 

 

 

CHARDONNAY   biele suché 

Víno má svetložltú iskrivú farbu. Buket pripomína zrelé banány 

a tropické ovocie v závere s tónmi lieskových orechov. Chuť je príjemne 

svieža s jemnou kyselinkou. 

Podávajte pri teplote 12 °C k rybám, k špecialitám z hydinového mäsa 

a syrom s bielou plesňou. 

 

 

RIZLING RÝNSKY    biele suché 

Farba vína je jasná zelenkavo-žltá a krásnou iskrou. Vo vôni dominujú 

limetkovo-jablkové tóny so štipkou medu a marhúľ. Chuť je plná, 

korenisto-ovocná so sviežou kyselinkou. 

Podávajte pri teplote 12 °C  k ľahším úpravám rýb a teľaciemu mäsu. 

 



 

VELTLÍNSKE ZELENÉ   biele suché 

Víno sa vyznačuje sýtožltou farbou so zelenými odleskami a decentnou 

mandľovou vôňou s jemným tónom letných jabĺk. Chuť je plná, 

extraktívna v závere s jemnou mandľovinkou.  

Podávajte pri teplote 12 °C  k špecialitám z bieleho a bravčového mäsa. 

 

 

CABERNET SAUVIGNON   ružové polosladké 

Víno je jasno ružovej farby, s malinovými lúčmi. Príjemná ovocná vôňa 

s výrazným tónom jahôd a malín, svieža chuť s jemne nasladlým 

jahodovým dozvukom. 

Podávajte pri teplote 10-12 °C k prílohám s kyslou smotanou, 

tvarohovým múčnikom a ovocným šalátom. 

 

 

CABERNET SAUVIGNON   červené suché 

Víno sa vyznačuje granátovou farbou. Vôňa je výrazne ovocná 

s dominantným tónom sušených sliviek a čiernych ríbezlí, v závere 

s jemnou žihlavinkou. Chuť je zamatovo elegantná s uhladenou 

trieslovinou a dozvukom po čiernych ríbezliach. 

Podávajte pri teplote 18 °C  k poľovníckym špecialitám, steakom 

a vyzretým syrom s ušľachtilou plesňou. 

 

 

ALIBERNET   červené suché 

Farba vína je granátová s fialovým leskom. Vo vôni sú tóny čiernych 

ríbezlí, lesných plodov a bazy. Chuť je elegantná s výraznou 

trieslovinou a dozvukom černíc. 

Podávajte pri teplote 18-20 °C  k steakom, jeleniemu guľášu a iným 

poľovníckym špecialitám. 


