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Winnice Austrii są częścią systemu, który znajdował się kie-
dyś na obszarze jednej monarchii. Tę niegdysiejszą wspólnotę 
odnaleźć ciągle można zarówno w samej Austrii, jak i w każdym 
z  sąsiadujących z  nią krajów. A  to w  przywiązaniu do tych 
samych odmian winogron, a to w charakterze wyrabianych tam 
win, wreszcie choćby w sposobie nazewnictwa czy klasyfikacji.
Ale austriackie winiarstwo to przede wszystkim dzień dzisiejszy. 
Wielu specjalistów, pytanych, z czym kojarzy im się austriacki 
przemysł winiarski, odpowiedziało by: z jakością. Nad dunajscy 
winiarze regularnie przywożą trofea z  międzynarodowych 
wystaw i targów. I choć nigdy – z uwagi na skromność terenów 
uprawowych – Austria nie będzie przodowała w ilości wyrabia-

nych win, to ich jakość stale będzie bu-
dzić podziw konsumentów i  koneserów. 
Austria ciągle pozostaje ostatnim nieodkry-
tym producentem wielkich win w Europie. 
Ta sytuacja szybko jednak się zmienia.
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Willi Brüendlmayer to jeden z  najlepszych producentów wina w  Austrii, uważany za czołowego 
wyt wórcę sztandarowej austriackiej odmiany grüner veltliner, stosujący w procesie winifikacji bardzo ory-
ginalne metody. Ciekawostką jest np. zastosowanie do leżakowania wina beczek z austriac kiego i rosyj-
skiego dębu oraz drzewa akacjowego. Rodzina Bründlmayerów produkuje wino od siódmego wieku. 
160 akrów winnic rozrzuconych wokół miasteczka Langenlois w Kamptal, czynią ich winnicę największą 
w Austrii, a uzyskiwane wysokie noty od krytyków winiarskich oraz liczne wyróż nienia i medale przyznawa-
ne podczas konkursów, świadczą o wielkości trunków pochodzących z winnic Bründlmayer.

GRÜNER VELTLINER KAMPTALER TERRASSEN

GRÜNER VELTLINER LOISER BERG 

WB.01 F 75 clKamptal

Kamptal

•  delikatny zapach cytryn i limony z nutą korzenną
•  na palecie mineralne akcenty
•  dobra struktura i równowaga

•  żywy bukiet
•  aromaty zielonych jabłek, gruszek 

i owoców cytrusowych
•  eleganckie połączenie owoców i przypraw 

z zaakcentowaną mineralnością i dobrą końcówką

ryby morskie, pieczona wieprzowina, 
drób, gotowana wołowina

grüner veltliner

10-12°C

-

10-12°C

-

przystawki: wędzony pstrąg, szynka, 
warzywa na zimno, owoce morza, 
pieczony kurczak

grüner veltliner

CZY WIESZ ŻE...?

Zwracaj uwagę na roczniki wytrawnych win 
białych. Każde wino powinno być spożyte 
w  pełni swojej dojrzałości. Austriacy wielce 
cenią rodzimy Gruner Veltliner i  według po-
wszechnego poglądu w Austrii, nie powinien 
on pochodzić z rocznika, który ma więcej niż 
dwa lata. Reguła jest dość prosta: białe, po-
pularne wina wytrawne, powinny być wypite 
w ciągu 1-3 lat od winobrania, kiedy osiągają 
pełnię smaku i  zachowują świeżość aroma-
tów. Wina wielkie (np. burgundzkie crus, nie-
mieckie rieslingi) mogą leżakować znacznie 
dłużej, pod warunkiem, że będą przechowy-
wane w odpowiednich warunkach.

WINOWIEDZA

WB.02 F 75 cl

Kamptal Kamptal

•  aromaty kwiatu drzewa cytrynowego
•  wspaniale dojrzałe
•  pełne zapachów mirabelek i renklod z niuansami 

ziołowo-mineralnymi
Nazwa wina „Lyra” pochodzi od określenia 
metody prowadzenia krzewów winogron, 
wymyślonej przez W. Bründlmayera.

•  jasnożółta barwa
•  w smaku chrupiące i bardzo rześkie
•  aromaty owoców cytrusowych, jabłek oraz moreli

RIESLING HEILIGENSTEIN LYRA GRÜNER VELTLINER ALTE REBEN
WB.04 F 75 cl WB.05 F 75 cl

10-12°C 10-12°C

- -

ryby słodkowodne, dzikie ptactwo, 
skorupiaki

przekąski, wędliny z białego mięsa, 
drób,ryby morskie

riesling grüner veltliner



KATALOG HORECA 2016 4

Zamiłowanie do wina tej wpisanej w  karty historii 
Europy rodziny Esterházy, sięga co najmniej XVII wieku.  
Wtedy to bowiem powstała pierwsza, obsadzona 
winoroślą sprowadzoną z  Burgundii, winnica 
w  Eisenstatt. Wino Esterházych cenione było na 
dworze wiedeńskim – do jego wielbicieli należeli: 
cesarzowa Maria Teresa, wielki poeta niemieckiego 
romantyzmu Johann Wolfgang Goethe, czy słynny 
kompozytor późnego klasycyzmu Joseph Haydn. 
To właśnie w  hołdzie autorowi „Stworzenia Świata” 
dedykowano wino Esterházy Hommage a  Joseph 
Haydn Sopron.

Qualitätswein BurgenlandQualitätswein Burgenland

Österreichischer Prädikatswein,  
Burgenland

Qualitätswein Burgenland

•  białe wino o świeżych, a także orzechowych aromatach 
przeplatanych niuansami korzenno-pikantnymi

• na podniebieniu ogniste, o wyraźnym charakterze

•  wino o jasnym i matowym żółtym kolorze
•  delikatne aromaty mieszają się z egzotycznymi nutami 

i wyraźnym kwiatowym bukietem
• dobrze zbudowane, nie jest ani za lekkie, ani za ciężkie
• kwasowość odpowiednio zaznaczona
• w posmaku można odnaleźć nutkę miętową

• wino o subtelnych miodowych aromatach
•  w ustach zamienia się w wyśmienity nektar  

z delikatną słodyczą zrównoważoną harmonijną kwasowością

• wino o szlachetnej czerwonej barwie
•  w bukiecie wyczuwalne delikatne aromaty owoców 

jagodowych przeplatane niuansami delicji
• struktura jest gładka z eleganckimi taninami
• skoncentrowane, pozostaje w ustach na dłużej

ESTERHÁZY ESTORAS GRÜNER VELTLINERESTERHÁZY CLASSIC CHARDONNAY

ESTERHÁZY SINGLE CRU BLAUFRANKISCH 
EISWEIN

ESTERHÁZY CLASSIC PINOT NOIR

ES.04 F 75 clES.01 F 75 cl

ES.07 F 75 cl
ES.03 F 75 cl

8-10°C
8-10°C

10-12 °C14-16°C

-
-

--

wędliny, drób
ryby, drób, makarony

foie gras, sery pleśniowe, deseryryby, drób, wieprzowina, sery

grüner veltliner
chardonnay

chardonnay, neuburgerpinot noir


