Cílem Artisan Wine Festivalu
je prezentovat a nabídnout
naturální a řemeslná vína
pocházející ze Znojma
a okolí. Koná se na terase
winebaru Chatka a v přilehlé
Kapucínské zahradě.
Se skleničkou v ruce
si tak můžete projít
i malebná zákoutí zahrady
a podél hradební zdi dojít
až k Nové věži s vyhlídkou.
Díky dětskému hřišti si
festival užijí i malí
návštěvníci. Po celou dobu
trvání festivalu můžete
ochutnat i dobroty ze stánku
s občerstvením.

Na festivalu se představí
malá rodinná vinařství
z nejbližšího okolí, která
mají ve své nabídce řemeslná
a naturální vína. Ptáte se
čím se vyznačují řemeslná
a naturální vína, která na
festivalu ochutnáte?
Taková vína jsou spontánně
kvašená s minimem zásahů
v průběhu vinifikace
(síření, čiření, filtrace
atd.), vyráběná většinou
oxidativním způsobem
v sudech, hliněných
vypalovaných nádobách,

betonových tancích z hroznů
pocházejících z vinic
udržovaných v ekologickém
nebo biodynamickém režimu.

Předprodej
přes GoOut.cz
Na místě

350 Kč
450 Kč

Součástí vstupenky je
degustační sklenička a katalog.
Za degustaci vzorků se platí
pomocí žetonů. Ty bude možné
koupit přímo v místě a v den
konání festivalu.
Žeton

25 Kč

Do areálu budete moci přijít
pouze okolo Vlkovy věže,
ulice Kollárova 385/6.
Budeme se na Vás těšit mezi
14. a 20. hodinou.

info@artisanwinefestival.cz
FB: /ArtisanWineFestivalZnojmo
Winebar Chatka
Masarykovo náměstí 389/14
669 02 Znojmo

Usilovná práce na starých,
bezmála 50letých tasovických
vinicích osázených tradičními
znojemskými odrůdami, snaha
ukázat ve výsledných vínech
terroir a zásada „nic do
vína nepřidávat a nic z vína
nebrat“. To je vinařská
filozofie Aleše Kováře. Svým
vínům ponechává dostatek času
na jejich přirozený vývoj,
a to jak v dřevěných sudech,
tak i dále na lahvích.

Happy Cat-Nat
2021
Nerez, Pet-nat		300,–

Sauvignon blanc
2016
Sud		500,–

Müller-Thurgau
2019
Sud		300,–

Crème de Riesling
2020
Nerez, Sud		400,–

Veltlínské zelené
2019
Sud		300,–

Veltlínské zelené
2020
Sud		300,–

Ryzlink rýnský
2018
Sud		300,–

Vlašský ryzlink
qvevri
2017
Kvevri, Sud		540,–

Pinot Blanc
2018
Sud		350,–

facebook.com/ales.kovar.161

Dobrá Vinice je pojem! 16 ha
vinic v Popicích a Konicích
u Znojma obhospodařovaných
striktně na biologické
a organické bázi.
A ve sklepě? Dlouhá
macerace, vlastní kvasinky,
malolaktická fermentace,
dubové i akátové sudy,
kvevri z Gruzie. Bez
filtrace a bez chemie...

Rouge de Pinot Noir
qvevri
2016
Kvevri, Sud		640,–
Chardonnay qvevri
2013
Kvevri, Sud		720,–
Blanc de Blancs
2018
Sud		450,–

www.dobravinice.cz

Donatus
Muškát-Müller
2021, Nerez, Pét-nat		 250,–
Donatus
Ryšák
2021, Nerez, Pét-nat		 250,–
Donatus
Ryzlink vlašský
MAGNUM
2021, Sud		 800,–
Kacetl
Frankovka rosé
2021, Nerez, Pét-nat		 270,–

Spolek Svéhlaví je uskupením
čtyř moravských malovinařů,
kteří hospodaří na
Znojemsku (Donatus, Kacetl,
Frlausovi) a Břeclavsku
(Tři Čtvrtě) a jejichž
hlavním motem a pojítkem je
terroirovost a upřímnost
vyráběných vín. Vinaří
svéhlavě a každý po svém
a naleznete u nich opravdu
široké portfolio – od
svěžích pet-natů, přes vína
vinifikovaná na dubových či
akátových sudech až po vína
z kvevri.

Kacetl
Akátový Veltlín
2020, Sud		 345,–
Kacetl
Veltlínské zelené
2020, Kvevri		 380,–
Tři Čtvrtě
Veltlínské zelené
2021, Pét-nat		 250,–
Tři Čtvrtě
Veltlínské zelené
2021, Sud		 250,–
Frlausovi
ReCreo Blanc
2021, Sud, Pét-nat		 250,–
Frlausovi
ReCreo Rosé
2021, Sud, Pét-nat		 250,–

facebook.com/svehlavi

facebook.com/donatuswine
www.tri-ctvrte.cz

www.vinarstvikacetl.cz
www.vinofrlausovi.cz

Veltlínské zelené
Special Kvevri
2019
Kvevri		400,–

Chardonnay
2021
Sud		390,–
Veltlínské zelené
2021
Sud		390,–

Tramín červený
Special Kvevri
2020
Kvevri		400,–

Granitová skála
2021
Sud		390,–

Veltlínské zelené
Special Barrel
2019
Sud		350,–

Makes women happy
2021
Rosé pét-nat		370,–
Platí rovnice ve vinařství?
Frankovka
Proč ne, zkusme to... 4,2 ha
2020
vinohradů v okolí Znojma +
Sud		390,–
respekt k lokalitě a k
pěstovaným odrůdám + neustálá
snaha o naprostý soulad s
přírodou ve vinohradě i ve
sklepě = vína s čitelným
původem, charakteristická
pestrostí barev, chutí i vůní.
To je Martin Vajčner.

www.martinvajcner.cz

Vinařství Nešetřil
sídlí a pracuje v srdci
historického centra
města Znojma, ve zdech
raně renesančního domu
z patnáctého století,
v několika patrech jeho
kamenných sklepů. Jeho
ambicí je výběrovost,
pestrost a kvalita. K výrobě
vína přistupuje všestranně,
jak tradičními postupy, jako
je výroba vína v sudech
nebo nádobách kvevri,
tak používáním moderních
technologií.

Ryzlink rýnský
Special Barrel
2019
Sud		350,–
Sauvignon Kravák
2020
Sud		350,–

www.vinarstvinesetril.cz

Ryzlink vlašský
2020
Sud		290,–

PÉT-NAT Pinot blanc
2021
Nerez, Pét-nat		235,–

Ryzlink rýnský
2020
Sud		290,–

PÉT-NAT Pinot noir rosé
2021
Nerez
Pét-nat		235,–

Veltlínské zelené
2020
Sud		290,–

EDELSPITZ Sauvignon
bez přídavku síry
2020
Nerez		365,–

Mlynářka
2020
Sud		350,–
Sudy, kvevri, spontánní
kvašení, práce s kyslíkem,
minimalizace vnějších zásahů
ve vinohradě i ve sklepě
ve Vrbovci. Originální vína
od originálního vinaře.
Ne festivalu se můžete těšit
na Ondrův Pinot Noir či
Mlynářku z dubového sudu!

Veltlínské zelené
MAGNUM
2019+2020
Sud		790,–
Rulandské modré
MAGNUM
2019
Sud		790,–

Velké jméno festivalu.
Známé rodinné bio vinařství
z Nového Šaldorfa
hospodařící v ekologickém
režimu na 12 ha vinic
na Kraví hoře u Znojma.
Chloubou naturální větve
jejich produkce jsou
vína ze šlapaných hroznů
kvašená divokými kvasinkami
(Edelspitz) a vína zrající
na kvasnicích v dubových
sudech (Sur lie).

VELKÝ SUD
Ryzlink rýnský
2020
Sud		265,–
SUR LIE Pinot blanc
2018
Sud		290,–
EDELSPITZ Pigéage
Cuvée Gewürztraminer
+ Pinot gris
2020
Sud		365,–
GRYLLUS Cuvée
Svatovavřinecké +
Zweigeltrebe +
Cabernet Sauvignon
2017
Sud		315,–
Cabernet Sauvignon
2017
Sud		365,–

facebook.com/vinarstvi.stejskal

www.spalek.bio/spalek

Veltlínské zelené +
MüllerThurgau
2021
Sud		225,–

Chardonnay
2020
Keramická amfora		180,–
Tramín červený
2020
Sud		200,–

Pinot noir
2020
Sud		250,–

Ryzlink rýnský
2020
Sud		200,–

Ryzlink rýnský +
Veltlínské zelené
2019
Sud		275,–

Malé znojemské vinařství,
které zpracovává hrozny
z 2,5 ha vlastních vinic
ležících v blízkosti
Národního parku Podyjí
a udržovaných podle zásad
ekologického a biodynamického
zemědělství. Vladimír
Lojda svá vína vyrábí
a školí v sudech a v kvevri
ve sklepeních v domě
v historickém centru
Znojma, lahvovou zralost
pak získávají v podmínkách
hlubokého pískovcového
sklepa v Havraníkách.

Tramín – Pod lesem
2020
Sud		295,–
Veltlínské zelené
Skalky
2019
Sud		325,–
The Tree Elements
2019
Sud		350,–
The Velvet grater
2020
Kvevri		295,–

Rulandské šedé
2019
Sud		200,–
Rodinné vinařství ze
Znojma, které biodynamicky
hospodaří na vinicích na
Kraví hoře a Načeratickém
kopci. Při výrobě vín
Přistálovi zkouší a kombinují
moderní i starobylé metody
vinifikace – od nerezových
tanků, přes dřevěné sudy,
až po beton nebo keramické
amfory.

Rulandské šedé
2021
Sud		200,–
Sauvignon
2021
Nerez, Pet-nat		250,–
Sauvignon
2021
Sud		200,–

Chardonnay +
Pinot noit
2020
Sud		300,–

www.loigi.cz

www.vinopristal.cz

