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Ochutnávky
a

 degustacné vecereˇˇ
Pri hľadaní dokonalosti Vás pozývame na degustácie vín v našom 
vinárstve. Nasajte vinársku atmosféru a oddajte sa momentom plných 
zážitkov. Pri degustácii vín s prehliadkou vinárstva ochutnáte víno 

priamo tam, kde sa rodí na Južno-slovenskej vinohradníckej oblasti v 
obci Bátorove Kosihy. Degustácia vína s príbehom prebieha v pivnici 

vo vinárstve, priamo u nášho vinára a zároveň vinohradníka. 
Každý mesiac pripravujeme pre Vás rôzne tematické 
ochutnávky na ktoré sa môžete prihlásiť. Bližšie 
informácie na facebook stránke Bóna-Winery



Naturálne vínav
í
n
a

N
a
t
u
r
á
l
n
e

Vinárstvo Bóna Winery sa nachádza 
v Južnoslovenskej vinhradníckej 
oblasti v obci Bátorove Kosihy. 
Pahorkatiny východnej časti 
Podunajskej nížiny sú priamo 
stvorené na pestovanie hrozna, sú 
najteplejšou oblasťou Slovenska so 
suchým podnebím a miernymi 
zimami.

V tomto, pre hrozno ideálnom 
mieste, bolo vybudované naše 
vinárstvo v Hone Szentlászló, kde 
naši predkovia stáročia pestovali 
hrozno a vyrábali kvalitné vína. Celý 
hon je skôr kotlina s juhozápadným 
a juhovýchodným sklonom do 10°. Z 
vrchu kotliny vidieť Dunaj (10km), 
ktorý so svojou makroklímou kde 
severo-západné vetry narážajú na 
vrchy hôr Gerecse, vytvára pre naše 
vinohrady s ílovitími pôdami 
jedinečný teroire. 
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• Biele suché. 
Jasná zlatožltá farba s 
vôňou mandlí, lieskových 
orieškov s nádychom 
pomela. Chuť je stavaná s 
elegantnou arómou mandlí.

• Biele polosuché.
Chuťovo mohutné víno, pripomínajúce 
dulu, lesné jahody a bielu čokoládu a 
práve preto nezvyčajne vysoký alkohol 
je utláčaný v pozadí vína. Typické 
akostné víno s výrazným muškátovým 
aromatickým charakterom. Je to akostné 
víno s prívlastkom, medovo zlatej farby a 
brečtana.

• Biele suché.
Harmonicky vyvážené ľahké víno. 
Vôňa pripomína svieže agátové kvety a 
pražené karamelizované mandle. Chuť 
vína v závislosti od vône nadobúda 
charakter sladkého karamelu. Farba je 
typická žltozelená.

• Biele polosuché.
Orgován divý, ruže a lúčne kvety, to 
všetko Vám prináša vôňa tohto vína. Kým 
chuťovo zas si spomeniete na sušené 
marhule, limetku či aj korenie, ktoré 
zaujmú nevtieravým a dlhotrvajúcim 
chuťovým vnemom. Farbenie má svetlo 
žltozelené až zlatožlté.

• Biele polosuché.
Je to plné a harmonické víno. Vôňa 
pripomína zelené jablko a škoricu. 
Chuťovo odráža skôr škoricu, korenie a 
dubové tóny, kým dochuť vína prináša 
trpké jablko a lieskové 
orechy. Farbu má 
skôr tmavožltú    
a zlatožltú.

• Červené suché.
Výrazná aróma zamatovej 
chuti s vyšším obsahom 
trieslovín. Pripomínajúci 
vanilku karamel, čučoriedky 
a chuti tymianu.

• Červené suché. 
Chuť výrazná trávnatá, 
s príchuťou eukalyptu, 
praženej kávy a bôbov 
kakaa. Vôňa pripomína 
čierne ríbezle.

Rizling vlašský
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• Biele suché.
Odrodové víno s výrazným 
zlatožltým odtieňom a 
vôňou pripomínajúc horké 
mandle. V chuti sa objaví 
žltý melón, ktorý prejde do 
jemnej citrusovej chuti. 

• Biele  suché. 
Svetložltá farba má pekný 
zelenkastý odtieň. Chuť 
vďaka správne zvolenému 
technologickému postupu 
pôsobí pekne harmonicky. 
Kyseliny sú veľmi dobre 
zapracované a vytvárajú 
sviežosť vína.

• Červené suché. 
Víno rubínovej farby. Vo 
vôni dominujú tóny višní 
a čokolády. Chuť vína je 
plná zamatová s dozvukom 
černíc. Ovocnú štruktúru 
obohacuje jemný tanín.

• Biele suché. 
Jasná zlatožltá farba s vôňou 
mandlí, lieskových orieškov 
s nádychom pomela. Chuť 
je stavaná s elegantnou 
arómou mandlí.

• Biele suché. 
Sauvignon spoznáte podľa 
ľahkého sviežeho charaktera, 
jeho farba je jasnožltá so 
zeleným odleskom. Chuť 
plná egrešov a žihľavových 
tónov.

• Biele polosuché s chráneným 
označením pôvodu. 
Víno sýtej slamovožltej farby s 
príjemnou kvetinovou  vôňou. 
Chuť je stavaná s elegantnou 
arómou prezretých  golden 
jabĺk. V dochuti cítite korenisté 
tóny po badiáne.

• Ružové polosladké.
Víno svetlej staroružovej 
farby, vyrábané tradičnou 
metódou. Dominujú 
v ňom typické chute 
červeného kôstkového 
ovocia a ľahučkým závojom 
citrusových plodov so 
šťipkou cukornatosti.

• Biele suché.
Víno sýtej slamovožltej 
farby. Výrazná chuť vína, 
dominuje v ňom sušená 
marhuľa s jemným tónom 
lipového kvetu.

• Ružové polosladké.
Príťažlivá ružová farba. 
Vôňa je lákavá, plná 
sladkých malín a jahôd. 
Chuť je ľahká a svieža, 
štavnaté kyseliny a jemný 
zvyškový cukor tvoria 
dokonalú harmóniu.

rizling rýnsky

cuvée 3+ cuvée 3++

frankovka modrácabernet sauvignon

Rizling rýnsky

frankovka modrá rosé sauvignon blanc rizling vlašský pinot noir

pinot noir rosÉ

golden muskat veltlínske zelené Rizling vlašský Rizling rýnsky


