
ORANŽOVÁ VÍNA – PET-NAT – KVEVRI 
ORANGE WINES - PET-NAT – KVEVRI 

 
 

Oranžové víno je termín, který se používá pro vína vyráběná 
starobylými gruzínskými technologiemi (tzv. kachetinské 
technologie viz níže), nebo technologiemi experimentálními, 
podobnými kachetinským. Víno se vyznačuje temně žlutou, 
naoranžovělou, ryšavou a někdy až měděnou barvou. Ve vůni jsou, 
pro oranžová vína, charakteristické tóny různého sušeného ovoce, 
sušených květin, oříšků, pomerančů. Chuť je robustní a nezvyklá, 
můžou se projevovat až slané, či umami tóny. 
Základní technologie spočívá v dlouhé maceraci hroznů určených 
pro výrobu bílých vín, neřízené fermentace a další dlouhé, až 
několika měsíční maceraci již prokvašené suroviny (rmutu), 
optimálně v kameninové nádobě (kvevri) zakopané v zemi. Teprve 
potom se surovina lisuje a s minimálním (a jediným podílem) SO2 
se stáčí bez dalšího krášlení a filtrace do láhve. Z této technologie vychází jak biodynamické vinařství, 
tak vinaři autentisté, či někteří bio vinaři. 

 
 
 

PET-NAT Ryzlink rýnský 2021 ORANŽOVÉ - suché  0,1 l 55,- 
MLADÝ PUNK s certifikací BIODINAMICKÉO zemědělství  DEMETER   0,2 l 105,- 

Rheinriesling orange, PET-NAT 2021 – dry      0,75 l 380,- 

Vinné sklepy Kutná Hora – Kutná Hora - Mělnická vinařská podoblast    
bez číření a filtrace, spontánně fermentováno, obsahuje pouze přirozený oxid siřičitý 
Divoké, nespoutané, živé, zkrátka Punk. Víno je takovém stavu, jako bylo ve chvíli lahvování ve 
vinařství. Alkohol 10 %. 
ČESKÁ REPUBLIKA - ROZLÉVANÉ LAHVOVÉ VÍNO– CHZO-ČECHY 
Vyrobeno starou metodou, tzv. Pétillant naturel, která spočívá naláhvováním vína těsně před 
dokvašením vína přímo z tanku, kde samotné kvašení probíhá. Může se proto objevit jemná perlivost. 

 

PET-NAT Muškát Ottonel 2021 ORANŽOVÉ - suché  0,1 l 55,- 
MLADÝ PUNK  s certifikací BIODINAMICKÉO zemědělství  DEMETER   0,2 l 105,- 

Muscat Ottonel orange, PET-NAT 2021 – dry      0,75 l 380,- 

Vinné sklepy Kutná Hora – Kutná Hora - Mělnická vinařská podoblast    
bez číření a filtrace, spontánně fermentováno, obsahuje pouze přirozený oxid siřičitý 
Divoké, nespoutané, živé, zkrátka Punk. Víno je takovém stavu, jako bylo ve chvíli lahvování ve 
vinařství. Alkohol 10 %. 
ČESKÁ REPUBLIKA - ROZLÉVANÉ LAHVOVÉ VÍNO– CHZO-ČECHY 
Vyrobeno starou metodou, tzv. Pétillant naturel, která spočívá naláhvováním vína těsně před 
dokvašením vína přímo z tanku, kde samotné kvašení probíhá. Může se proto objevit jemná perlivost. 

 

 



 

Veltlínské zelené ORANŽOVÉ 2018 - suché        0,1 l 60,-      
Grüner Veltliner orange, 2018 – dry       0,2 l 115,-     
VINAŘSTVÍ MĚŘINSKÝ - Žabčice u Brna - Velkopavlovická vinařská podoblast 0,75 l 345,- 

Suché, NEFILTROVANÉ VÍNO. Tento Veltlín se maceroval na rmutu 8 týdnů (po sklizni se celé pomleté 
bobule nechaly 8 týdnů ve speciálním akátovém sudu na oranžová vína, kde proběhlo kvašení). Po 
vylisování se spolu s jemným kalem stočilo víno zpátky do sudu, kde leželo do září 2019 bez přidání 
oxidu siřičitého. V lahvi už si udělal pohodlí - vyzrál, zakulatil se a svoji ostřejší tříslovinu z akátu 
pěkně zahladil. 
ČESKÁ REPUBLIKA - ROZLÉVANÉ LAHVOVÉ VÍNO– CHZO-MORAVA 
zbytkový cukr: 0,8 g/l, obsah kyselin: 5,5 g/l, obsah alkoholu: 12,5 % obj. 

 

Rulandské bílé ORANŽOVÉ 2019 - suché          0,1 l 60,-      
Pinot blanc orange, 2019 – dry        0,2 l 115,-     
VINAŘSTVÍ MĚŘINSKÝ - Žabčice u Brna - Velkopavlovická vinařská podoblast 0,75 l 345,- 

Suché, NEFILTROVANÉ VÍNO. Rulanda se macerovala na rmutu 6 týdnů (po sklizni se celé pomleté 
bobule nechaly 6 týdnů ve speciálním akátovém sudu na oranžová vína, kde proběhlo kvašení). Po 
vylisování se spolu s jemným kalem stočila zpátky do sudu, kde ležela na jemných kalech bez míchání 
a přidání oxidu siřičitého do září roku 2020. 
Sbírána byla v úrovni pozdního sběru, je extraktivní, jde v ní cítit jemný nádech akátového dřeva, 
které dodává lehkou štiplavost a svěžest. Je mladá s velkým potenciálem zrání. Je fajn ji nechat 
rozdýchat, aby se otevřela. 
ČESKÁ REPUBLIKA - ROZLÉVANÉ LAHVOVÉ VÍNO– CHZO-MORAVA 
zbytkový cukr: 0 g/l, obsah kyselin: 5,2 g/l, obsah alkoholu: 12,5 % obj., bezcukerný extrakt: 28 g/l 

 

KVEVRI Ryzlink rýnský ORANŽOVÉ 2019 - suché        0,1 l 75,-      
Rheinriesling KVEVRI orange, 2019 – dry      0,2 l 145,-     
VINAŘSTVÍ MĚŘINSKÝ - Žabčice u Brna - Velkopavlovická vinařská podoblast 0,75 l 455,- 

NEFILTROVANÉ víno z gruzínských nádob KVEVRI. Toto víno má krásnou světle zlatavou barvu, která 
je důsledkem oxidativního způsobu výroby. Ta dodala vínu nádech po sušeném ovoci. Víno je plné a 
má vyšší tříslovinu. V létě vychlazené osvěží a můžete pozorovat, jak mění víno svoji chuť i aroma v 
průběhu celého večera. 
ČESKÁ REPUBLIKA - ROZLÉVANÉ LAHVOVÉ VÍNO– CHZO-MORAVA 
zbytkový cukr: 0 g/l, obsah kyselin: 5,4 g/l, obsah alkoholu: 12 % obj., bezcukerný extrakt: 28 g/l. 

 

KVEVRI Veltlínské zelené ORANŽOVÉ 2019 - suché  0,1 l 75,-      
Grüner Veltliner KVEVRI, orange, 2019 – dry      0,2 l 145,-     
VINAŘSTVÍ MĚŘINSKÝ - Žabčice u Brna - Velkopavlovická vinařská podoblast 0,75 l 455,- 

Suché, NEFILTROVANÉ víno z gruzínských nádob KVEVRI. Více jak půl roku macerované na bobulkách 
v zemi. Po vylisování ležel tři měsíce ve středně páleném dubovém sudu. Hrozny jsou sbírané v úrovni 
kabinetu, víno je plné, s výraznou tříslovinou a aromatikou. 
ČESKÁ REPUBLIKA - ROZLÉVANÉ LAHVOVÉ VÍNO– CHZO-MORAVA 
zbytkový cukr: 0 g/l, obsah kyselin: 5 g/l, obsah alkoholu: 13 % obj., bezcukerný extrakt: 27 g/l 
 

 


