
Vinárstvo
mesiaca
marec

Vinárstvo Miroslav Dudo je rodinná spoločnosť, ktorá vyrába 
vína kombináciou tradičných a moderných technológií. Vinič 
pestujú na výmere 8 ha vlastných vinohradov a z ďalších 4 ha 
hrozno nakupujú. V roku 2017 obnovili 3 ha vinohradníckych 
plôch tak, aby do desiatich rokov mohli obrábať spolu 
15 ha vlastných rodiacich viníc s produkciou vín výlučne 
z Modranského vinohradníckeho rajónu. 

Winery of March

Devín
prívlastkové, biele, polosuché,
Modra, Slovensko
wine with attribute, white, medium dry,
Modra, Slovakia

0,75 l 27,00 €

Tramín červený
prívlastkové, biele, polosuché,
Modra, Slovensko
wine with attribute, white, medium dry,
Modra, Slovakia

0,75 l 27,00 €

Dunaj
prívlastkové, červené, suché,
Modra, Slovensko
wine with attribute, red, dry, Modra, Slovakia

0,75 l 38,00 €

Miroslav Dudo

Svetlý zelenožltý farebný odtieň, ovocno-korenistá vôňa s tónmi 
citrusov je zvýraznená notou lipového medu. Stredne plné telo 
vína má dobrý základ s ovocnými kyselinami a mineralitou, ktorá 
vytvára na podnebí kamienkovú slanú stopu. Dochuť vína je 
čistá, zanecháva grepovo-broskyňový dojem.

Rizling rýnsky
prívlastkové, biele, suché, Modra, 
Slovensko
wine with attribute,white, dry, Modra, Slovakia

0,10 l 3,50 €
0,75 l 25,00 €

Víno mesiaca marec
Wine of March



Vinárstva 
mesiaca
apríl
Winery of April

Mariflor Malbec
červené, suché, Mendoza,
Bodega Rolland, Argentína
red, dry, Mendoza, Bodega Rolland, Argentina

0,75 l 58,00 €

Malbec Reserve
Piedra Negra, červené, suché,
Mendoza, Francois Lurton, Argentína
Piedra Negra, red, dry, Mendoza,
Francois Lurton, Argentina

0,75 l 42,00 €

Malbec Alta
červené, suché, Mendoza,
Francois Lurton, Argentína
red, dry, Mendoza, Francois Lurton, Argentina

0,75 l 38,00 €

Medzi medzinárodne významnými dňami sa v kalendároch 
objavujú aj sviatky venované konkrétnym odrodám viniča. 
17. apríl je napríklad dňom odrody Malbec, ktorá pochádza 
z Francúzska, no preslávili ju najmä vína z Argentínskych 
vinohradov. Prijmite preto naše pozvanie na bohatý, ovocný, 
tanínový charakter Malbecu napríklad k steakom a vyberte si 
svojho favorita.

Medzinárodný sviatok
odrody Malbec

Tmavá rubínovočervená farba, v nose vôňa červeného letného 
ovocia s nádychom čierneho korenia. V dlhej vyzretej chuti 
nájdeme príťažlivú koncentráciu bobuľovín podporenú 
výraznejšou zrelou trieslovinou. Víno po prehltnutí zanecháva
na jazyku stopy kávy a čiernej čokolády. 

Malbec Alta Organic
červené, suché, Mendoza,
Francois Lurton, Argentína 
red, dry, Mendoza, Francois Lurton, Argentina

0,10 l 5,50 €
0,75 l 38,00 €

Víno mesiaca april
Wine of April


