
1.
v Perné x v Dolních Dunajovicích v Mikulově

2.
x G. Iliasovi

3.
x Kamila a David

4. Která armáda zp ůsobila zkázu hradu D ěvičky?
x ruská

5.
x Mikulov

6.
x švédské

7.
x Muškát moravský

8.
x Ryzlink rýnský x Madlenka královská Ryzlink rýnský x Sylvánské zelené Veltlínské zelené x Sylvánské zelené

9.
x pan Čížek

10.
x v Dolních Věstonicích

11.
x Pinot gris 2014

12.
x červená vína

13.
x 8 druhů

14.
x pan Křivinka

15.
x 6000 l / rok, ze Šakvic

16.
x Miloš Michlovský

pan Bartůněk pan Burian

Kdo byl pr ůkopníkem a vývojá řem moravského vina řství a vinohradnictví, který p ůsobil řadu let ve VINA ŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV?

Gravettien Rose 2015 Veselý Vlašák 2014

Vina řství J. Stávek se zabývá výrobou i tzv. fortifikova ných vín, co tento výraz znamená?
dolihovaná vína sladká vína

Ve které vina řské obci se nachází vini ční tra ť U Venuše?
v Horních Věstonicích v Pavlově

Jaké víno z produkce Vina řství Nepraš & CO. získalo titul Prague Wine Champio n na Prague Wine Trophy 2016?

švédská

Kdo je autorem sochy Venuše ve sklep ě Pálavské galerie vín?

pan Janeček pan Dropka

Jaké národnosti je ú řadující mistr sv ěta v sommeliérství?

Z jakého k řížení vznikl Müller Thurgau?

Vilém Kraus Josef Peřina

Jak velkou produkci má mladé Vina řství Aurora a odkud pochází?
6000 l / rok, z Popic 10 000 l / rok, z Hustopečí u Brna

Tramín červený Pálava

Kolik Ryzlink ů vlašských m ůžete momentáln ě ochutnat v Pálavské galerii vín U Venuše?
6 druhů 9 druhů

Markéta a Tomáš

francouzské italské

Monika a Tomáš

rakousko - uherská

Komu byl vina ř Radek Nepraš „rádcem a mentorem“ co se tý če výroby vína?

Jak se jmenují sommelie ři Pálavské galerie vín U Venuše?

Kdo je nejv ěrnějším ú častníkem Vina řských stezek v Pavlov ě?

Test pro akci " Jarní vina řská stezka 2017"

Jakou odr ůdu nemá aktuáln ě nasazenou Vina řství Ilias?

Jaká je nejvýše postavená obec na Mikulovsku?
Pavlov Klentnice

J. Stávkovi J. Garčicovi

Kde najdete sklepy VINA ŘSTVÍ MIKROSVÍN MIKULOV?


