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Pesecká leánka 2019
polosladké

Tradícia nášho rodinného vinárstva siaha až do roku 1665, kedy sa v Čajkove narodil Jakub 
Uhnák. Od tohto obdobia žije naša rodina v Čajkove, v ktorom formuje krajinu a produkuje 
jedinečné plody zeme v podobe hrozna.

Dnes Vinárstvo Anton Uhnák produkuje takmer 50 000 litrov vína ročne. Víno, ktoré 
vyrábame je výhradne z hrozna pochádzajúceho z obce Čajkov. Tým sa zaradzujeme medzi 
vinárov jedného z najlepších slovenských vinárskych regiónov – regiónu Tekov. 

Pinot blanc 2018 
biele, suché

Fralibernet 2015
červené, suché

0,75 l ... 17,00 €

0,75 l ... 17,00 €

0,75 l ... 29,00 €

0,15 l ... 3,40 €

0,15 l ... 3,40 €

0,15 l ... 5,80 €

FORESPO  PÁLENICA a.s., Karloveská 34, 841 04 Bratislava, Tel.: +421 36 62 99 111, E-mail: recepcia@astrumlaus.sk
Ceny sú uvedené s DPH. | Vínna karta je platná od 1.3.2020 | V cene nápojov je zahrnutá 20% DPH.
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Sauvignon 2018
biele, suché

Oficiálne bola naša firma  Muráni Víno Čajkov založená v roku 1993, ale vo vinohradoch 
pracujeme už päť generácií dozadu. Prvá písomná zmienka, ktorá spája našu rodinu 
s vinohradníctvom, pochádza zo súpisu čajkovských vinohradov, ktorý bol vytvorený 
dňa 14.9.1762. Začiatkom deväťdesiatich rokov sme obhospodarovali približne 1 ha 
vinohradov a väčšinu hrozna sme kupovali. Zásadný zlom nastal v roku 2008, keď sme začali 
postupne vysádzať nové vinohrady. V súčasnosti majú naše rodiace vinohrady rozlohu 11 
ha a plánujeme ešte výsadbu ďalších 4 ha. Časť produkcie hrozna spracúvame sami a časť 
predávame renomovaným slovenským vinárom.

Rizling rýnsky 2017 
biele, suché

Frankovka modrá rosé 2018
ružové, polosuché

Pinot Noir 2018
červené, suché

0,75 l ... 17,00 €

0,75 l ... 20,00 €

0,75 l ... 17,00 €

0,75 l ... 17,00 €

0,15 l ... 3,40 €

0,15 l ... 4,00 €

0,15 l ... 3,40 €

0,15 l ... 3,40 €
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