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★★
VICAN RODINNÉ VINAŘSTVÍ
Mušlov 30, 692 01 Mikulov,
mob.: +420 602 692 875, daniel@vican.wine, www.vican.wine
Po-Ne 7:00-19:00
:00 19 00 hod
hod.
■ Rozloha vlastních vinic: 32 ha
■ Roční produkce: 80 000 láhví
■ Vinař: Tomáš Vican, Daniel Záblacký, Michal Homola
■ Proﬁlační odrůdy: RV, RR, RŠ, TRČ
■ Nejlepší viniční trať: Pod Mušlovem

M

oderní mladé vinařství, které najdete nedaleko Mikulova. Jejich
emblémem je mušle, neboť jsou
v místech, kde kdysi bylo moře, a mušle se
na jejich vinicích stále nacházejí. Vlastníkem je Tomáš Vican, mimo jiné i producent
ﬁlmů Bobule. Investují do kvalitních sudů
typu barik i 600litrových akátových a dubových sudů. Jejich vína jsou mnohovrstvá,
nazrávají na jemných kalech a v sudech.
V Bulharech postupně skoupili 5 historic-

kých sklepů, které šetrně opravili, a zasadili
do nich i moderní technologie – odkalovací
nádoby, pneumatický lis, viniﬁkátory a dálkově počítačem řízené kvašení. Po využití
těchto technologií se vrací k dlouhodobému
nazrávání v sudech. Jejich vína jsou na trhu
novinkou, nicméně dokazují, že mají jasně
deﬁnovaný styl a míří vysoko. Vinařství se
též věnuje výrobě vína gruzínskou metodou v nádobách Kvevri, které můžete najít
v Kvevrihouse v Bulharech.

Ryzlink vlašský 2015, výběr z cibéb,
sladké, Mikulov, Pod Mušlovem
92 bodů ❘

1 000 láhví ❘

D❘

2017–2023

Průzračné víno s barvou leštěné mosazi a světlými odlesky, velmi vysoká viskozita. Vůně
je intenzivní, medově sladká, s tóny kandovaného a konﬁtovaného ovoce. Chuť je intenzivní,
s vysokým obsahem zbytkového cukru, který je příjemně vyvážený šťavnatou ovocnou kyselinou. Dlouhý, ovocný závěr.

Ryzlink vlašský 2015, výběr z hroznů, polosladké,
Březí u Mikulova, Ořechová hora
91 bodů ❘

3 000 láhví ❘

C❘

2017–2020 ❘

Zářivě zlatá barva se slámovými odlesky, velmi vysoká viskozita. Vůně je intenzivní, čistá,
s tóny sušeného ovoce, lískových ořechů a makadámií, s příjemnými podtóny lučního medu.
Chuť je intenzivní, plná, ovocně nasládlá, s bohatou kořenitostí a příjemnou šťavnatou kyselinou. Dlouhý závěr.

Další doporučená vína
Víno
Ročník Body Cena
Ryzlink rýnský, výběr z hroznů, polosuché, Mikulov, Pod Mušlovem
2015
88
C
Cuvée Thé Rosé, moravské zemské víno, polosuché, Mikulov, Pod Mušlovem 2016
88
B
Ryzlink vlašský, pozdní sběr, polosuché, Březí u Mikulova, Ořechová hora
2015
88
B
Rulandské šedé, výběr z hroznů, polosladké, Mikulov, Pod Mušlovem
2015
87
C
Veltlínské zelené, pozdní sběr, suché, Mikulov, Za Cihelnou
2016
86
C

100

