
OTVORENÉ PIVNICE

LIMBACH

www.VINOLIMBACH.org

Vinárstvo Foriš · Víno Slezák · Pivnica Forner · Vinárstvo Mlýnek · 

Vinárstvo Čapucha · Víno Jano ·  Limbašská Pivnica Beno · Adam Sýkora · Limbacher · 

Vinárstvo Sadloň · Loczi Vinárstvo z Limbachu · František Somorovský VinoSK ·

 Vinárstvo Miklenčič · Vinárstvo Limbavin · Weinschloss Malattschek

20
22



Vinárska mapa Wine map

Vinárstvo FORIŠ
Pivnica FORNER
Víno SLEZÁK
Vinárstvo ČAPUCHA
Vinárstvo MLÝNEK
Víno JANO
Limbašská Pivnica BENO
LIMBACHER
Vinárstvo SADLOŇ
Vinárstvo LOCZI
Adam SÝKORA
Víno SK - SOMOROVSKÝ
Vinárstvo MIKLENČIČ
Vinárstvo LIMBAVIN
Weinschloss Malattschek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kaviareň COFFEESHOPA
Ubytovanie VILLA VINICA
Včelárstvo ŠTEBERLA
Galéria TAJNIČKA
Požičovňa Bicyklov BIKE BROTHERS
Piknik Zóna WINE PERGOLA

Vinárstva / Wineries

INFO STÁNOK
Výdaj/Predaj Lístkovi



V cene zakúpenej vstupenky je voľná degustácia viac ako 100 druhov vín
z Limbachu, 10 EUR (2 x 5 EUR) BONUS na nákup vína, katalóg,

degustačný pohár s logom VINOLIMBACH, identifikačný náramok.
 

Pivnice sú otvorené od 14:00 do 21:00
 
 
 
 

1 degustačná vzorka = cca 0,25 dcl
Opakovanie tej istej vzorky je na dobrovoľnosti vinára.

 
Pri rozbití pohára na víno je možné si zakúpiť náhradný v zariadení Silván

pri kruhovom objazde (miesto, kde ste si vyzdvihli svoje vstupenky).
 

Ďakujeme, že ste zakúpením lístka podporili rozvoj vinohradníckej
tradície a kultúry v obci Limbach a regióne Maké Karpaty.

Odchody autobusov Limbach - Pezinok
18:00     20:05     22:10*

*odchod iba zástavka Limbach, kruhový objazd - smer Pezinok GRINAVA, žel. zástavka 
 
 

Odporúčaná TAXISLUŽBA
Taxi MACHÁČEK 0905 45 45 45

Organizačné pokyny

Ďakujeme, že dodržiavate a rešpektujete platné epidemiologické a
hygienické opatrenia.



1. Vinárstvo FORIŠ

2. Pivnica Forner

Pri kockách 4
+421 903 719 807

www.vinoforis.sk

SNP 4
+421 903 243 865

poznámky

poznámky



3. Víno Slezák

4. Vinárstvo Čapucha 

1. mája 28
+421 905 610 975

www.vinoslezak.sk

SNP 14/10
+421 907 239 937
www.winex.sk

poznámky

poznámky



5. Vinárstvo MLÝNEK

6. Víno Jano

Vinohradnícka 59
/vchod z SNP/

 +421 904 782 850

Vinohradnícka 62
+421 903 653 422
www.vinojano.sk

poznámky

poznámky



7. Limbašská Pivnica Beno

8. Limbacher

Vinohradnícka 58
+421 908 357 618

Vinohradnícka 56
+421 903 889 056

poznámky

poznámky



9. Vinárstvo Sadloň

10. Loczi Vinárstvo z Limbachu

Vinohradnícka 53
+421 903 611 736

www.vinarstvosadlon.sk

Vinohradnícka 51
+421 910 123 438

www.loczi.sk

poznámky

poznámky



11. Adam Sýkora

12. Vino SK - František Somorovský

Vinohradnícka 51
+421 915 222 118

www.sykorafinewines.sk

Galéria Tajnička
SNP 32

+421 917 168 798

poznámky

poznámky

tel:+421915222118


13. Vinárstvo Miklenčič

14. Vinárstvo Miklenčič

Záhradná 54
+421 905 815 762

 

Podlesná 1
+421 948 222 122

www.limbavin.sk

poznámky

poznámky



15. Weinschloss Malattschek 

Cintorínska 20
+421 911 330 640

www.schlossmalatt.sk

poznámky

Všetky dôležité a aktuálne informácie o
vinárskych podujatiach Limbachu
nájdete na webových stránkach

 

 www.vinolimbach.org

http://schlossmalatt.sk/?fbclid=IwAR1-hH9oZ5Yo-EXxPBpV156zL8sMhtP-FcrZ3nN-2JGfwbYaMdPHjtB-rVE


Limbach
Limbach patrí vďaka svojmu prekrásnemu okoliu medzi najrozkošnejšie dedinky pod

Malými Karpatmi. Lokalita je atraktívna a zaujímavá s bezprostrednou blízkosťou
lesov, turistických chodníkov, lúk a samozrejme vinohradov. To poskytuje obrovské

možnosti pre šport a relax. V kombinácii s tradíciou výroby vynikajúceho vína je
Limbach atraktívnym miestom nielen pre život, ale aj pre návštevníkov a turistov.

 
K pamätihodnostiam Limbachu patria dva kostoly. Evanjelický z roku 1802 upravený v
klasicistickom štýle v roku 1930 s dominantnou vežou, stojaci priamo v centre obce a

rímskokatolícky Kostol svätého Teobalda, vypínajúci sa na miernom návrší na
západnom okraji obce.

 

Združenie limbašských vinohradníkov a vinárov dlhodobo aktívne a úspešne
nadväzuje na tradíciu pestovania hrozna a výroby vína v obci Limbach. Organizuje

vinárske súťaže a vinárske podujatia a tým prispieva k rozvoju vinárstva v obci
Limbach a v regióne Malé Karpaty.

 

TRADÍCIA POKRAČUJE....
Spoznajte Limbach, objavte poctivé limbašské vína a vychutnajte si ich v dobrej spoločnosti.

 



Zuzana Gavalcova
Painter & Drawer

www.zuzanagavalcova.sk
+421 905 930 036

zuzana.gavalcova@gmail.com
 

TanakUmeleckaTvorbaMalba

Galéria TAJNČKA - TATIANA KOZÁKOVÁ
SNP 32

+421 907 443 032
kozakovatana@gmail.com

Pivnica

č.12

Pivnica č.1/FORIŠ/ - domáce a rakúske studené špeciality
Pivnica č.4/ČAPUCHA/ - fazuľová polievka
Pivnica č.5/MLÝNEK/ - čerstvé, zrejúce a grilované lokálne syry 
Pivnica č.7/BENO/ - chleby s masťou a zákus k vínu
Pivnica č.10/LOCZI/ - mastené a plnené lokše 
Pivnica č.12/SOMOROVSKÝ/ -  živánska, langoše, pagáče, zákusky, káva
Pivnica č.13/MIKLENČIC/ - chleby s masťou a pomazánkou
Pivnica č.14/LIMBAVIN/ - chleby s tlačenkou a chleby s kozím syrom

Kaviareň CoffeeShopa - káva, koláče, limonády

Gastro

 Výstava umenia / Handmade 

#gavalcovazuzana

Pivnica

č.10

názov výstavy
Limbach / Limbašský chotár 

výstava obrazov a remeselné trhy

https://l.instagram.com/?u=http%3A%2F%2Fwww.zuzanagavalcova.sk%2F&e=ATMli2Aayzg5rWWmgp_FD9rVWTlytT3q3R8EDgZBWaCGReQ8nSxk-puZIgP-0JsDU7kW4u4P3Q6VX3mY&s=1
mailto:kozakovatana@gmail.com


SILVÁNSKE ZELENÉ
Tradičná odroda viniča pestovaná v Limbachu a Malých Karpatoch. Dnes patrí skôr k ojedinelým zjavom, ktoré si
určite zaslúžia našu pozornosť a právom im patrí honor jedinečnosti a originality. Špecifickosťou je pevná šupa a

tuhá až mazľavá dužina. Z toho dôvodu sa často k uvoľneniu aromatických látok z bobúľ využíva krátkodobá
macerácia rmutu. U vín z tejto odrody môžeme očakávať aromatickú vôňu s ovocnými, bylinnými a korenistými

tónmi. Chuť Silvánu je plná, hustá, extraktívna v závere jemne korenistá. Typickým znakom sú pikantné kyselinky.
Vyzrievaním vo fľaši môže pôsobiť viac minerálne (slano) až olejnato.

RIZLING VLAŠSKÝ
Rizling vlašský je druhá najpestovanejšia odroda na
Slovensku. Vína z tejto odrody sa vyznačujú vôňou

rozkvitnutej lúky a zrelých jabĺčok. Rizling vlašský má
pravidelne vyrovnanú kvalitu a je mimoriadne vhodný na

južné svahy Malých Karpát.

Odroda je matkou vína, poloha jeho

otcom a ročník jeho osudom.

MÜLLLER THURGAU
Hrozno dozrieva už koncom augusta. Vína z odrody Müller
Thurgau sú ľahšie, svieže a príjemne aromatické. Zaujmú

výraznou muškátovo-ovocnou vôňou. V chuti môžete objaviť
čerstvé tóny broskyne, grapefruitu či egrešu. Záver môže

byť mierne korenistý. Odporúčame piť mladé, kým sa
prezentuje svojou sviežosťou.

FRANKOVKA MODRÁ
Frankovka modrá je na Slovensku najpestovanejšou modrou

odrodou. Má špecifický a neopakovateľný odrodový
charakter. Vo vôni môžeme nájsť lesné ovocie, višne,
čerešne, slivky ale aj čokoládu a škoricu. Vyzrievaním

získava na komplexnosti a je vhodná k archivácii. Z
Frankovky sa na Slovensku vyrábajú i veľmi zaujímavé

ružové vína.

RIZLING RÝNSKY
Klasická nemecká odroda, ktorá poskytuje ušľachtilé vína s

výraznou arómou po kvitnúcej lipe alebo marhuľovom kvete.
V starších ročníkoch sa objavujú tóny medu dokonca aj

petroleju. Chuť je korenistá a plná, zvýraznená pikantnou
kyselinkou. Zrením vo fľaši sa jeho vlastnosti ešte viac

zušľachťujú.

TRAMÍN ČERVENÝ
Tramín červený je veľmi stará aromatická biela muštová
odroda. Vína z Tramínu sú elegantné, ovocno-kvetinové a
korenisté s jemne medovým záverom. Mimoriadne vhodná

odroda, pre výrobu vín s vyšším zbytkovým cukrom. Tramín
červený je pýchou a ozdobou každého vinára a má dobrý

potenciál k archivácii.

PINOT NOIR
Pinot Noir je unikátna francúzska modrá odroda, ktorá v

prvom rade reflektuje svoj pôvod. Pinot je ušľachtilý,
elegantný, púta pozornosť avšak jeho pestovanie si vyžaduje

správnu polohu a jeho spracovanie skúseného vinára s
citom. Je obľúbený pre svoje arómy červeného ovocia,

kvetov a korenia, ktoré sú zdôraznené dlhým, hladkým a
vyváženým záverom.

SVÄTOVAVRINECKÉ
Vína zo Svätovavrineckého sa vyznačujú vyššou farebnou
intenzitou, vyššou hladinou kyselín a trieslovín. Vo vôni

pripomína sušené slivky, ríbezle alebo varený lekvár. Chuť
má plnú, výraznú a zamatovú. Zrením vo fľaši získava

hebkosť a stáva sa harmonickejším.

VELTLÍNSKE ZELENÉ
Veltlínské zelené je tradičná stredoeurópska odroda, pre

ktorú sú typické harmonické, plné a príjemné ovocné vína s
jemným náznakom bieleho korenia a mandľovej dochute.

Veltlínske zelené má vysoké nároky na kvalitu pôdy s
jasným odkazom na svoj pôvod sa postupne zvyšuje ich

kvalita.



acidita - kyslosť; dôležitý komponent vín a jeden zo základov rovnováhy vo víne

adstringenica - pocit sušenia v ústach, zvieravý pocit vyvolaný trieslovinami vína

barrique - dubový sud s objemom 225 litrov, používaný na vyzrievanie alebo kvasenie vína

batonáž - premiešavanie vína so zdravými kvasničnými kalmi; obohatenie vína o autolýzu kvasiniek

bentonit - jemný prírodný íl používaný na čírenie predovšetkým bielych vín

botritis  cinerea - ušľachtilá hniloba; pri napadnutí dobre vyzretého hrozna dochádza k zvyšovaniu

cukornatosti a prispieva k aromatickému obohateniu

buket - súbor aróm vznikajúcich pri výrobe a vyzrievaní vína

cuvée- vzniká spájaním a sceľovaním rôznych vín; cieľom je dosiahnutie harmónie konečného produktu 

dekantácia - prelievanie vína do sklenenej nádoby (karafy) z dôvodu predýchania a uvoľnenia vône a chute

dochuť - chuť vína, alebo dojem, ktorý vnímame po prehltnutí vína; čím dlhšia dochuť tým vyššia kvalita

fermentáca - kvasný proces; kvasenie je jednou z najdôležitejších fáz pri výrobe vína a prebieha pomocou

vínnych kvasiniek; kvasinky premieňajú cukor na alkohol (etanol), ), pričom vzniká oxid uhličitý a teplo 

macerácia - je technologický proces výroby vína, pri ktorom sa uvoľňujú látky obsiahnuté v šupkách bobúľ 

mikrooxidácia - prirodzený proces, ktorý prispieva k pomalému vyzrievaniu vína počas ležania v sudoch

oxidácia - prebieha za prístupu kyslíka a pri nízkych koncentráciách oxidu siričitého

perzistencia - jedná sa o dĺžku dochute, či chuťového zážitku; jeden z parametrov hodnotenia vína

resveratrol - prirodzený antioxidant obsiahnutých v bobuliach, mušte i víne; chráni pred chorobami

rmut – rozomleté hrozno, z ktorého sa po vylisovaní získa mušt

samotok - samovoľné odtekanie šťavy z pomletých bobúľ; obsahuje väčší podiel cukrov a menej trieslovín

síra - dôležitý prvok oxid siričitý (SO2), ktorý má vo vinárstve antioxidačné, dezinfekčné a konzervačné

účinky; používali ho už starí Rimania v dobe pred Kristom; dôležité je disciplinované a správne použitie

somelier – odborník na nápoje v gastronómii, s prioritným zameraním na víno a ušľachtilé nápoje

sur lie - francúzsky termín označuje ležanie a zrenie vína na jemných kvasničných kaloch

terroir - spolupôsobenie množstva prirodzených faktorov na výsledný nenapodobiteľný charakter vína

triesloviny - taníny; trpkastý rastlinný polyfenol, nachádzajúci sa v šupkách hrozna; sú dôležitým

štrukturálnym, stabilizačným a antioxidačným prvkom najmä červených vín

zbytkový cukor - neprekvasený cukor, ktorý ostáva vo víne; jeho koncentrácia určuje suchosť alebo sladkosť

Vinársky slovník




