AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Rajčata z Kožichovic
Nádherné, pevné a velmi chutné plody

119 Kč/kg

Mimořádná nabídka 100% rakytníkové šťávy 0,75 l

280 Kč

Jablka Golden Delicius
Velké, pevné, šťavnaté plody příjemné chuti, žluté barvy s tenkou slupkou. Dužnina je žlutavá, pevná a šťavnatá. Sklízí se od
konce září do poloviny října.
Původ Česká Republika.

18 kč/kg

Jablka Idared
Odrůda vyšlechtěna v USA, Plody jsou střední velikosti, kulovité až ploše kulovité. Hladká, lesklá, žlutozelená slupka je
pokryta jasně červeným líčkem, přecházející až do mramorování. Dužnina je slabě krémová, šťavnatá, sladce navinulá a velmi
chutná. Sklízíme v první a druhé dekádě října, konzumně dozrává v prosinci.

18 Kč/kg

Původ: Česká Republika.

Mošty
Naše mošty vznikají šetrným zpracováním kvalitního ovoce na profesionální moštovací lince a následnou
pasterizací při optimálních teplotách. Naše výrobky obsahují pouze neředěnou, 100%, za studena
lisovanou, ovocnou šťávu. Bez přidaných barviv, cukrů nebo konzervantů.

Jablečný

5l bag
0.75 l ve skle

Jablečno-rakytníkový

5l bag
0.75 l ve skle

Jablečno-řepný

5l bag
0.75 l ve skle

190 Kč
45 Kč
260 Kč
69 Kč
230 Kč
55 Kč

Sušené ovoce
Sušená jablka vyrobeno z 500 g ovoce

35 Kč

Sušené hrušky vyrobeno z 500 g ovoce

45 Kč

Rakytníkové produkty

Rakytníkové čaje různé druhy

79 Kč

(s citronovou trávou, lesní plody, jasmínový květ

Rakytníkové pomazánky různé druhy
100% Rakytníková šťáva

79 Kč
280 Kč

pasterizovaná 0,75ml

Dobroty přímo od včelaře

Med květový 950g

190 Kč

Propolisová tinktura 35ml

140 Kč

Propolisová mast 50ml

180 Kč

Medovina 500ml

195 Kč

Vína ze Znovína
Při degustačních akcích, team zkušených odborníků vybírá z kompletní nabídky přes 40 vzorků, ty
nejlepší. Vítěze tohoto klání si potom můžete zakoupit na Veverce.

Irsai Oliver 2019

polosladké

je perlou a zároveň stálicí. Každoročně nemůžeme odolat jeho atraktivní vůni, která je v ročníku 2019 laděna do
zelených angreštových a svěžích citrusových tónů. V chuti potěší svou plností, dokonalou harmonií a čistotou.
Oceníte jemnou minerálnost a dlouhou dochuť s tóny po zeleném banánu a ryngli. Můžete podávat například k
drůbeži nebo k jemným sýrům. Víno lze i archivovat.

160 Kč
Rulandské Modré ROSE pinot noir pozdní sběr polosuché
V průběhu cryomacerace hroznů před lisováním se odstopkované bobule nejprve zchladí na teplotu 3,14 °C, a
teprve následně lisují. Tento proces probíhá v nejmodernějším zařízení Znovínu ve sklepě v Jaroslavicích u
Znojma. Díky tomu se rodí plná, hebká a zakulacená vína, klouzající po jazyku s tóny kulatého červeného ovoce
jako například třešní, višní, brusinek či malin a ostružin. Víno nejlépe vychutnáte v mohutnějších oblých
skleničkách, v nichž vynikne jeho vůně a sametovost.

220 Kč
Veltlínské Zelené pozdní sběr Ledňáček Říční suché
Veltlínské zelené 2019 s ledňáčkem jistě potěší krásou a pestrostí aromatického projevu. Vůně je atraktivní, ovocná, s tóny po
tropických plodech a květinách. V ústech zaujme čistotou, harmonií i líbivou příchutí po meruňkách. Můžete podávat například
ke kuřecímu masu nebo rybám. Vychutnávejte jako mladé a svěží.

220 Kč
Ryzlink Rýnský pozdní sběr Rosnička zelená suché
Po přivonění zaznamenáte tóny po domácím zahradním ovoci připomínající meruňky a hrušky. V ústech potěší čistotou,
harmonií, mohutností a délkou chuťového projevu. Příjemně ovocně působí víno i v chuti. Objevíte například zelené ryngle nebo
pomerančovou marmeládu. Můžete podávat například ke kuřecímu masu nebo rybám. Má velmi dobré předpoklady k archivaci.

220 Kč

