
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinný lístek   

Wine list -Wein Liste 
Vinařství rodu Lobkowiczů bylo založeno roku 1753. Nová éra nastala v roce 2009, kdy se po 

rekonstrukci sklepa sv. Josefa, který byl mimochodem vykopán roku 1909 pod zámeckým nádvořím, 
vrátila výroba vína zpět na mělnický zámek. Hlavní portfolio tvoří známková vína, z nichž nejznámější 
a tradiční je víno Ludmila a sekt Zámek Mělník. Víno je pěstováno na sedmi vinicích nacházejících 
se v Mělníku a jeho okolí. Vinice Ludmila, Josefka, Klamovka, Ferdinanda, Na Štěpánkách, Pod Vraštilkou, 
Turbovice mají celkovou rozlohu 20 hektarů. 
 
 

The Lobkowicz family winery was founded in 1753. A new era of wine producing came in 2009 to 
life when the cellar of St. Joseph was renovated and the wine production tradition was reinstated 
back to the Mělník Castle, incidentally hundred years after this cellar was dugged under the castle 
courtyard, The Castle´s wine portfolio consists of traditional historical wine brands of which the most 
famous wine is Ludmila and the Champagne Chateau MělníkWine and is grown in seven vineyards located 
in and around the Melnik City. Vineyards Ludmila Josefka, Klamovka, Ferdinand, Na Štěpánkách, Pod  
Vraštilkou, Turbovice have a total area of 20 hectares. 
 
 

Das Lobkowicz Weingut wurde 1753 gegründet. Eine neue Ära der Wein Erzeugung kam im Jahr 
2009 zum leben, wenn der Keller des Hlg. Joseph renoviert wurde, der übrigens vor Hundert 
Jahre unter dem Schlosshof gegraben wurde ,und somit, kommt die Weinproduktion zurück zum 
Mělniker Schloss. Das Schloss Wein Portfolio besteht aus traditionellen historischen Weinmarken 
von denen die berühmtesten die Ludmila und der Sekt Chateau Mělnik sind. Die  Weintrauben wachsen in 
und rund um die Melniker Stadt  in sieben Weinberge . Die Weinberge Ludmila Josefka, Klamovka, 
Ferdinand, Na Štěpánkách, Pod Vraštilkou,  Turbovice haben eine Gesamtfläche von 20 Hektar. 
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Šumivé víno-Sparkling wine-Sekt 
 

CHATEAU MĚLNÍK ROSÉ - Demi sec George de Lobkowicz 
Vyrobený klasickou metodou – kvašeno v lahvích, z odrůdy Svatovavřinecké, charakteristický svou zvláště 
jemnou vůní, příjemně pikantní chutí. 
/Made by traditional method - fermented in bottles, from Saint Lawrence varieties which are characterized by its 
delicate aroma and pleasantly spicy taste. 
/Produziert nach  klassischer Methode - Gärung in der Flasche . Aus der Heiligen Lorenz Sorte produziert, die 
durch ihr zartes Aroma und einen angenehmen würzigen Geschmack gekennzeichnet sind. 
 

0,1l 70,- Kč         0,75l 480,- Kč 
 

Bílé víno-White wine-Weiss Wein 
 

MUŠKÁT MORAVSKÝ 2014    
Zlatožluté plné, jemně kořenité víno s vůní bezu, ananasu a žlutého melounu 
/Golden-yelow, solid, slightly spicy wine with aroma of elder, pineapple and melon. 
/Goldgelbe, solide, leicht wurziger Wein mit Aromen von Flieder, Ananas und Melon. 
 

 0,2l 65,- Kč         0,75l 210,- Kč 
  
 GRANDE CUVÉE BÍLÉ 2015 
Víno zlatavé barvy, s ovocným projevem připomínající grapefruit, broskev a angrešt, lehce kořenité 
s příjemným zbytkovým cukrem. 
/ Golden colour wine with a fruity expression reminiscent of grapefruit, peach and gooseberry, slightly spicy with 
a pleasant residual sugar. 
/ Goldene Farbe Wein mit einem fruchtigen Ausdruck erinnert an Grapefruit, Pfirsich und Stachelbeeren , leicht 
würzig mit einem angenehmen Restzucker .  
 

 0.2l 75,- Kč         0,75l 270,- Kč 
  

RYZLINK RÝNSKÝ 2015 
Víno zlatavě-žluté barvy, čisté elegantní vůně, připomínající lipový květ nebo sušené meruňky, příjemné 
vyvážené chutě s pikantní kyselinkou 
/ Wine has a golden-yellow colour, elegant aroma reminiscent of lime blossom or dried apricots, well/balanced 
flavors with spicy acidity. 
/ Wein hat eine goldgelbe Farbe, elegantes Aroma erinnert an Lindenblüten oder getrocknete Aprikosen, gut  
ausgewogenen Aromen mit würzige Säure. 
 

0,2l 65,- Kč         0,75l 195,- Kč 
  

HIBERNAL 2015  
Vůně minerální, květná, v chuti po angreštu a tropickém ovoci s příjemnou svěží kyselinkou. 
/A mineral and floriferous bouquet, with a taste of gooseberries and tropical fruits with a nice fresh little acidity. 
/ Ein Mineral und blumiges Bouquet, mit einem Hauch von Stachelbeeren und tropischen Früchten mit einer 
schönen frischen Säure. 
 

 0,2l 85,- Kč         0,75l 310,- Kč 
 

LABÍN 2013 Klaret – Rulandské modré / Pinot Noir  
Kontrast mezi ovocitou vůní a mohutnou tělnatostí, tak charakteristickou pro mělnické burgundské 
odrůdy. 
/The contrast between fruity aroma and a huge corpulent, so characteristic of Melnik Burgundy varieties. 
/ Der Kontrast zwischen fruchtigen Aroma und einer großen Korpulenz, die so charakteristisch für Melniker 
Burgundersorten sind. 
 

 0,2l 70,- Kč         0,75l 260,- Kč 
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MALVERINA 2015 

 Víno žluto-zelené barvy se zlatavým odleskem, aroma připomínající luční kvítí a zralé hrušky, chuti plné 
a harmonické s ovocnými podtóny a pro tuto odrůdu typické kořenitosti a závěru. 
/ Wine has a yellow-green colour with golden glitter, aroma reminiscent of meadow flowers and ripe pear flavors 
full and harmonious with fruity undertones typical for this variety of spiciness in the finish.  
/ Wein hat eine gelb-grüne Farbe mit goldenen Glitter, Aroma erinnert an Wiesenblumen und reife Birne Aromen 
voll und harmonisch mit fruchtigen Unterton typisch für diese Sorte von Würzigkeit im Abgang. 
 

 0.2 l 75,- Kč         0,75l 280,-Kč 
 
 KERNER 2015 
Harmonické víno s jiskrnou zelenkavou barvou se zlatavými odlesky a aroma nasládlých tónů meruněk  
a tropického ovoce. 
/ Harmonic wine with a flash of greenish colour with golden glitter and aroma of sweet tones of apricot and 
tropical fruit. 
/ Harmonischer Wein mit einem Blitz der grünliche Farbe mit goldenen Glanz und Duft von süßen Tönen von 
Aprikosen und tropischen Früchten. 
 

 0,2 l 65,- Kč         0,75l 240,- Kč 
 

Červené víno-Red wine-Rot Wein  
 
 LUDMILA ČERVENÁ 2014 – Modrý Portugal / Blue Portugal 
Příjemně pitelné, svěží, květnaté víno,tmavěrubínové barvy s chutí lesních plodů 
/Pleasently drinkable, crisp, flowery wine, dark ruby colour with berry flavours. 
/Angenehm trinkbar, frisch blumige Wein, dunkle rubinrot Farbe mit Beerenaromen. 
 

 0,2l 48,- Kč         0,75l 180,- Kč 
 

LUDMILA ČERVENÁ EXLUSIVE 2014 – Svatovavřinecké / St. Laurent 
Plné víno s tmavěgranátovou barvou a fialovými odstíny s chutí višní, černého rybízu a povidel 
/ Full-bodied wine with dark garnet colour with violet hues. With aroma of cherries, black currant and plum jam. 
/ Vollmundiger Wein mit dunkelgranatrote Farbe mit violetten Reflexen. Mit Aroma von Kirschen, schwarzen 
Johannisbeeren und Pflaumenmus. 
 

 0,2l 65,- Kč         0,75l 240,- Kč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


