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Nabízíme Vám využití našich 
desetiletých zkušeností a vazeb 
v tuzemské gastronomii a hotelnictví 
prostřednictvím naší nové skupiny K2T Event.
V naší nabídce naleznete celkovou dramaturgii 
a dodání fi remních i soukromých akcí na klíč 
od A do Z.
Rádi se zhostíme úkolu vyhovět 
Vašim představám a přesvědčíme Vás, 
že cesta k Vašim zážitkům vede 
přes K2T Event.

NEVÍTE, JAKÝ TYP EVENTU VYBRAT?
Rádi Vám poradíme. 

V našem portfoliu naleznete 
následující eventy:
Organizace akcí pro veřejnost
Řízené i neřízené ochutnávky vín
Organizace fi remních akcí
Organizace zaměstnanecké párty
Organizace fi remních večírků
Organizace konferencí, recepcí, rautů, banketů
Organizace a zajištění fi remních prezentací
Organizace slavnostního otevření poboček
Organizace a zajištění kickoff meetingů
Organizace společenských akcí a odborných akcí
Pořádání sportovních turnajů
Organizace oslav a důležitých výročí
Pořádání Family days
apod.

WINESHOP K2T
Již tři roky mají naši zákazníci možnost využít degustační místnost 
WineShopu ve Vyšehradské ulici na Výtoni.
Komorní, ale velkorysý prostor je vhodný pro řízené i neřízené 
ochutnávky, a to až pro 30 osob.
Pokud máte zájem o ochutnávku vín pro Vaše přátele, rodinu 
či obchodní partnery jsme Vám k dispozici.
Jednou měsíčně pořádáme dvoudenní „Vinné dny“, které jsou tematicky 
zaměřené a kde lze vždy ochutnat průřez více jak šedesáti vín z našeho 
sortimentu. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám 
poskytneme více informací.

Brzy na viděnou.
Vyšehradská 415/9
128 00 Praha 2 – Nové Město

www.facebook.com/wineshopk2t/



Vážení přátelé, vážení milovníci vín a dobré nálady.

Náš nový katalog je zde a my věříme, že si vyberete nejen z osvědčených vín 
a renomovaných značek, které na našem trhu zastupujeme již léta, ale i z řady 
novinek, které jsme pro Vás připravili.
Namátkově vybíráme zařazení  skvělých Champagne z vinařství Jaillant & C°. 
Nově v našem sortimentu naleznete  vinařství Eder z rakouského Wachau, 
vinařství Simonsig z JAR ze Stellenbosch,  doplnění řady vín z vinařství 
Follador, rozšíření trendy vín z Rakouska a Německa, přidání  italských vín 
z prestižního vinařství Santa Sofia – řada Antichello, či zařazení linie vín 
Michel Lynch od J.M.Cazes z Bordeaux.

V sortimentu jsme přidali i několik vín ve stále populárnějších obalech 
Bag-in-box, kterými cílíme zejména na gastronomické provozy.
Pro ně je určená i nová řada vín z Moravy s označením „NAŠE“.  
Výběr našich sommeliérů má zaručit, že obsah těchto lahví bude mít 
vždy optimální poměr ceny a kvality.

Věříme, že si z naší nabídky více jak 250 vín vyberete a zachováte nám 
Vaši přízeň i v letech příštích.

                                       S přáním krásných dnů s našimi víny tým K2T 

Starají se o Vás (zleva): 
Vojtěch Dostal, Jan Hiblbauer, 
Romana Oulehlová, Denisa Lysáková, 
Radek Nedvěd, Tomáš Neumann.
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Snoubení s pokrmy

Odrůdy

Ideální teplota pro konzumaci

Doporučená doba archivace

Naše nejprodávanější víno z dané země

Nové víno v našem katalogu

Vína, která již nebudou v novém ročníku 
k dispozici - doprodej

Uvedené ceny jsou v Korunách českých.
Změna cen v průběhu roku vyhrazena.
Smluvní podmínky naleznete na www.k2t.cz

Vysvětlivky:

NOVÉ!
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Bulle de Blanquette No.1 Rosé
„Sieur d´Argues“
          AOC Limoux - Languedoc
           Růžové - šumivé 0,75 l
Růžové šumivé víno vyrobené 
tradiční šampaňskou metodou
kvašením v láhvi.  Toto víno 
má svěží, ovocnou chuť s velmi 
jemným perlením a v závěru se 
objevuje dotyk modrých odrůd.

Bulle de Blanquette No.1 Blanc 
„Sieur d´Argues“
          AOC Limoux - Languedoc
           Bílé - šumivé 0,75 l
Svěží bílé šumivé víno vyrobené
tradiční šampaňskou metodou
kvašením v láhvi. V chuti je lehká 
ovocnost s minerálními tóny, 
s velmi jemným a dlouhotrvajícím 
perlením. 

K rybím specialitám 
nebo jako aperitiv
Mauzac, Chardonnay, 
Chenin Blanc

7°C

Do dvou let

Obj. č.: 196 - 01
MOC s DPH 463,- / VOC bez DPH 333,-

Jako aperitiv nebo k lehčím 
dezertům
Chardonnay, Pinot Noir, 
Pinot Meunier

7°C

Do dvou let

Obj. č.: 196 - 02
MOC s DPH 463,- / VOC bez DPH 333,-

Bulle de Crémant Aimery Blanc 
„Sieur d´Argues“
         AOC Limoux - Languedoc
          Bílé - šumivé 0,75 l
Svěží bílé šumivé víno vyrobené 
tradiční šampaňskou metodou 
kvašením v láhvi. Toto víno je 
složeno pouze z odrůdy 
Chardonnay a díky tomu má 
intenzivnější perlení. 
Vůně světlého ovoce je 
podpořena jemnými 
minerálními tóny. 

K pokrmům z moře 
nebo jako aperitiv

Chardonnay 100%

7°C

Do dvou let

Obj. č.: 196 - 03
MOC s DPH 463,- / VOC bez DPH 333,-

Crémant

Crémant je skvělou alternativou k šampaňskému 
vínu. Dnes je celkem sedm oblastí odkud můžete 
tento ušlechtilý šumivý nápoj, často se rovnající 
kvalitou šumivým vínům ze slavné Champagne, 
ochutnat. Jeho výroba je obdobná jako v Cham-
pagne a stejně tak jako u pravého šampaňského 
lze Crémant kombinovat s jakýmkoliv chodem 
v menu. 
Kromě sedmi francouzských oblastí Burgundska, 
Alsaska, Loiry, Bordeaux, Limoux, Die a Jury, se 
můžete Crémantem osvěžit také v Lucembursku. 
Tam všude se Crémant nesoucí jméno odvozené 
od francouzského slova Créme (smetana, šlehačka) 
vyrábí a právě onu hustou šlehačku připomíná 
toto víno na povrchu sklenky při prvním nalití 
z lahve. Těm, kteří nelpí na značkách šampaňských 
vín, se Crémant často odvděčí nejen skvělou chutí 
a nezapomenutelným zážitkem, ale také značnou 
fi nanční úsporou.
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Bulle de Blanquette No.1 Rosé
„Sieur d´Argues“
          AOC Limoux - Languedoc
           Růžové - šumivé 0,75 l
Růžové šumivé víno vyrobené 
tradiční šampaňskou metodou
kvašením v láhvi.  Toto víno 
má svěží, ovocnou chuť s velmi 
jemným perlením a v závěru se 
objevuje dotyk modrých odrůd.

Bulle de Blanquette No.1 Blanc 
„Sieur d´Argues“
          AOC Limoux - Languedoc
           Bílé - šumivé 0,75 l
Svěží bílé šumivé víno vyrobené
tradiční šampaňskou metodou
kvašením v láhvi. V chuti je lehká 
ovocnost s minerálními tóny, 
s velmi jemným a dlouhotrvajícím 
perlením. 

K rybím specialitám 
nebo jako aperitiv
Mauzac, Chardonnay, 
Chenin Blanc

7°C

Do dvou let

Obj. č.: 196 - 01
MOC s DPH 463,- / VOC bez DPH 333,-

Jako aperitiv nebo k lehčím 
dezertům
Chardonnay, Pinot Noir, 
Pinot Meunier

7°C

Do dvou let

Obj. č.: 196 - 02
MOC s DPH 463,- / VOC bez DPH 333,-

Bulle de Crémant Aimery Blanc 
„Sieur d´Argues“
         AOC Limoux - Languedoc
          Bílé - šumivé 0,75 l
Svěží bílé šumivé víno vyrobené 
tradiční šampaňskou metodou 
kvašením v láhvi. Toto víno je 
složeno pouze z odrůdy 
Chardonnay a díky tomu má 
intenzivnější perlení. 
Vůně světlého ovoce je 
podpořena jemnými 
minerálními tóny. 

K pokrmům z moře 
nebo jako aperitiv

Chardonnay 100%

7°C

Do dvou let

Obj. č.: 196 - 03
MOC s DPH 463,- / VOC bez DPH 333,-

Crémant

Crémant je skvělou alternativou k šampaňskému 
vínu. Dnes je celkem sedm oblastí odkud můžete 
tento ušlechtilý šumivý nápoj, často se rovnající 
kvalitou šumivým vínům ze slavné Champagne, 
ochutnat. Jeho výroba je obdobná jako v Cham-
pagne a stejně tak jako u pravého šampaňského 
lze Crémant kombinovat s jakýmkoliv chodem 
v menu. 
Kromě sedmi francouzských oblastí Burgundska, 
Alsaska, Loiry, Bordeaux, Limoux, Die a Jury, se 
můžete Crémantem osvěžit také v Lucembursku. 
Tam všude se Crémant nesoucí jméno odvozené 
od francouzského slova Créme (smetana, šlehačka) 
vyrábí a právě onu hustou šlehačku připomíná 
toto víno na povrchu sklenky při prvním nalití 
z lahve. Těm, kteří nelpí na značkách šampaňských 
vín, se Crémant často odvděčí nejen skvělou chutí 
a nezapomenutelným zážitkem, ale také značnou 
fi nanční úsporou.

5

Brut Réserve – Rosé 
„Luc Pirlet“
           AOC Limoux - Languedoc
           Růžové – šumivé 0,75 l
Svěží šumivý Crémant s jemným 
a dlouhotrvajícím perlením. Je vyroben 
tradiční šampaňskou metodou kvašením 
v láhvi. Chuť je vyvážená ovocná 
a velmi příjemně šťavnatá.

Výborné jako aperitiv a k dezertům

Pinot Noir a Chardonnay

7°C

Do tří let

Obj. č.: 125 - 27
MOC s DPH 402,- / VOC bez DPH 289,-

NOVÉ!
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City Brut „Jaillant & C°“
          Champagne
           Bílé -  šumivé 0,75 l
Champagne zlatavé barvy 
s prstencem jemných pěnových 
bublin. V nose odhaluje brilantnost 
svého mládí podpořenou vůní 
světlého ovoce, jako je hruška 
a podzimní jablko. 

Dobře doplní sladkosti, je vhodné 
jako aperitiv
Pinot Noir 40%, Pinot Meunier 35%, 
Chardonnay 25%

7°C

Do pěti let

Obj.č.: 109 - 05
MOC s DPH 1130,- / VOC bez DPH 812,-

Spirit Chardonnay Brut 
„Jaillant & C°“ 
          Champagne
          Bílé -  šumivé 0,75 l
Intenzivní zlatá barva je doplněná 
o jemné perlení. Vůně bílých květů 
a citrusových plodů s notou mine-
rality. Víno je mohutné v ústech 
a je podepřeno jemným šumem 
s lehkou nasládlostí.

Vhodné k mořským plodům 
a exotickým ovocným salátům

Chardonnay 100%

7°C

Do pěti let

Obj.č.: 109 - 04
MOC s DPH 1130,- / VOC bez DPH 812,-

Lady Brut Millésime „Jaillant & C°“ 
2011
          Champagne
           Bílé -  šumivé 0,75 l
Champagne jiskřivé zlatavé barvy 
s impozantním perlením.
Květinové aroma je doplněné 
o tón až kandovaného ovoce.
Sametová paleta chutí se rozvíjí 
o krásnou svěžest, která přináší 
v závěru chlebový nádech a chuť 
sušeného ovoce.

Vhodné ke krevetám, mušlím Svatého 
Jakuba či terině z Foie Grais

Chardonnay 40%, Pinot Noir 40%, 
Pinot Meunier 20%

7°C

Až deset let

Obj.č.:  109 - 01
MOC s DPH 1378,- / VOC bez DPH 990,-

Rosé Brut „Jaillant & C°“
          Champagne
          Růžové -  šumivé 0,75 l
Růžové Champagne lososové 
barvy s brilantními odlesky 
a perlením tvořícím pěnový 
prstenec. Vůně a chuť červených 
bobulí se skvěle mísí s nasládlým 
tónem vyzrálé maliny. 

Dobře doplní studené předkrmy 
a sladkosti

Pinot Noir 60%, Pinot Meunier 25%, 
Chardonnay 15%

7°C

Do pěti let

Obj.č.: 109 - 06
MOC s DPH 1176,- / VOC bez DPH 845,-

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

7

Château Vieux Manoir 
2015
          AOC Entre Deux Mers - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno s krásnou rubínovou barvou 
a velmi plným buketem.
V chuti Vás zaujme černé ovoce 
doplněné o jemný vanilkový
nádech. 

Vhodné je ke zvěřině 
a tvrdým sýrům
Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 
50%

18°C

Až šest let

Obj. č.: 110 - 24
MOC s DPH 249,- / VOC bez DPH 179,-

Château La Voie 
2014
          AOC Blaye Cotes de Bordeaux 
          Červené 0,75 l
Víno středně tmavé purpurové 
barvy s nachovým odleskem. 
Má intenzivní vůni drobného 
červeného ovoce s podtónem 
černého rybízu a cedrového 
dřeva. Jemná tříslovina 
a dlouhý plný závěr.

Vhodné je ke zvěřině a tvrdým 
sýrům

Cabernet Sauvignon, Merlot

18°C

Až osm let

Obj. č.: 110 - 68
MOC s DPH 249,- / VOC bez DPH 179,-

Château Lassus 
2015
           AOC Médoc - Cru Bourgeois 
           Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno purpurové barvy 
s lehkým zemitým nádechem.
V chuti se pak postupně rozvine 
chuť černého rybízu, 
třešně a sušené švestky. 

Toto víno se skvěle hodí k tmavým 
masům, zvláště pak ke zvěřině

Cabernet Sauvignon 50%, 
Merlot 50%

18 - 19°C

Deset let i více

Obj. č.: 110 - 62
MOC s DPH 473,- / VOC bez DPH 340,-

Château Constant Lesquireau
2014
          AOC Haut Médoc - Bordeaux

           Červené 0,75 l
Pěkné, tělnaté víno z Bordeaux, 
které získalo 15-ti měsíčním 
ležením v sudu potenciál k zrání.
Má harmonickou vůni s tónem 
černého rybízu a tabáku.V závěru 
je jemný tanin, podpořený vůní 
vanilky.

Skvěle doplní například zvěřinu

Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 40%

17°C

Více jak dvanáct let

Obj. č.: 110 - 89
MOC s DPH 326,- / VOC bez DPH 234,-

NOVÉ!
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City Brut „Jaillant & C°“
          Champagne
           Bílé -  šumivé 0,75 l
Champagne zlatavé barvy 
s prstencem jemných pěnových 
bublin. V nose odhaluje brilantnost 
svého mládí podpořenou vůní 
světlého ovoce, jako je hruška 
a podzimní jablko. 

Dobře doplní sladkosti, je vhodné 
jako aperitiv
Pinot Noir 40%, Pinot Meunier 35%, 
Chardonnay 25%

7°C

Do pěti let

Obj.č.: 109 - 05
MOC s DPH 1130,- / VOC bez DPH 812,-

Spirit Chardonnay Brut 
„Jaillant & C°“ 
          Champagne
          Bílé -  šumivé 0,75 l
Intenzivní zlatá barva je doplněná 
o jemné perlení. Vůně bílých květů 
a citrusových plodů s notou mine-
rality. Víno je mohutné v ústech 
a je podepřeno jemným šumem 
s lehkou nasládlostí.

Vhodné k mořským plodům 
a exotickým ovocným salátům

Chardonnay 100%

7°C

Do pěti let

Obj.č.: 109 - 04
MOC s DPH 1130,- / VOC bez DPH 812,-

Lady Brut Millésime „Jaillant & C°“ 
2011
          Champagne
           Bílé -  šumivé 0,75 l
Champagne jiskřivé zlatavé barvy 
s impozantním perlením.
Květinové aroma je doplněné 
o tón až kandovaného ovoce.
Sametová paleta chutí se rozvíjí 
o krásnou svěžest, která přináší 
v závěru chlebový nádech a chuť 
sušeného ovoce.

Vhodné ke krevetám, mušlím Svatého 
Jakuba či terině z Foie Grais

Chardonnay 40%, Pinot Noir 40%, 
Pinot Meunier 20%

7°C

Až deset let

Obj.č.:  109 - 01
MOC s DPH 1378,- / VOC bez DPH 990,-

Rosé Brut „Jaillant & C°“
          Champagne
          Růžové -  šumivé 0,75 l
Růžové Champagne lososové 
barvy s brilantními odlesky 
a perlením tvořícím pěnový 
prstenec. Vůně a chuť červených 
bobulí se skvěle mísí s nasládlým 
tónem vyzrálé maliny. 

Dobře doplní studené předkrmy 
a sladkosti

Pinot Noir 60%, Pinot Meunier 25%, 
Chardonnay 15%

7°C

Do pěti let

Obj.č.: 109 - 06
MOC s DPH 1176,- / VOC bez DPH 845,-

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

7

Château Vieux Manoir 
2015
          AOC Entre Deux Mers - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno s krásnou rubínovou barvou 
a velmi plným buketem.
V chuti Vás zaujme černé ovoce 
doplněné o jemný vanilkový
nádech. 

Vhodné je ke zvěřině 
a tvrdým sýrům
Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 
50%

18°C

Až šest let

Obj. č.: 110 - 24
MOC s DPH 249,- / VOC bez DPH 179,-

Château La Voie 
2014
          AOC Blaye Cotes de Bordeaux 
          Červené 0,75 l
Víno středně tmavé purpurové 
barvy s nachovým odleskem. 
Má intenzivní vůni drobného 
červeného ovoce s podtónem 
černého rybízu a cedrového 
dřeva. Jemná tříslovina 
a dlouhý plný závěr.

Vhodné je ke zvěřině a tvrdým 
sýrům

Cabernet Sauvignon, Merlot

18°C

Až osm let

Obj. č.: 110 - 68
MOC s DPH 249,- / VOC bez DPH 179,-

Château Lassus 
2015
           AOC Médoc - Cru Bourgeois 
           Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno purpurové barvy 
s lehkým zemitým nádechem.
V chuti se pak postupně rozvine 
chuť černého rybízu, 
třešně a sušené švestky. 

Toto víno se skvěle hodí k tmavým 
masům, zvláště pak ke zvěřině

Cabernet Sauvignon 50%, 
Merlot 50%

18 - 19°C

Deset let i více

Obj. č.: 110 - 62
MOC s DPH 473,- / VOC bez DPH 340,-

Château Constant Lesquireau
2014
          AOC Haut Médoc - Bordeaux

           Červené 0,75 l
Pěkné, tělnaté víno z Bordeaux, 
které získalo 15-ti měsíčním 
ležením v sudu potenciál k zrání.
Má harmonickou vůni s tónem 
černého rybízu a tabáku.V závěru 
je jemný tanin, podpořený vůní 
vanilky.

Skvěle doplní například zvěřinu

Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 40%

17°C

Více jak dvanáct let

Obj. č.: 110 - 89
MOC s DPH 326,- / VOC bez DPH 234,-

NOVÉ!
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Château Bessan Segur 
2013
          AOC Médoc - Cru Bourgeois                             
          Bordeaux
          Červené 0,75 l
Víno purpurové barvy s lehkým 
zemitým nádechem, který v chuti 
přechází do nasládlých třešní. 
Celkový příjemný dojem jen 
dokreslují jemné třísloviny. 

Vhodné je k tmavým masům 
všech úprav a ke zvěřině

Cabernet Sauvignon 50%, 
Merlot 40%, Petit Verdot 10%

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 110 - 39
MOC s DPH 587,- / VOC bez DPH 422,-

9

Château du Cros Blanc 
2016 / 2017
          AOC Bordeaux
           Bílé 0,75 l
Víno slámově žluté barvy, jež 
překvapí svou aromatičností
a bohatou chutí citrusových plodů. 
Je lehké, svěží s vyrovnanou
kyselinou.

Skvělé jako aperitiv či k rybám 
a mořským plodům

Sauvignon 85%, Semillon 10%, 
Muscadelle 5%

8 – 10°C

Až čtyři roky

Obj. č.: 115 - 01
MOC s DPH 333,- / VOC bez DPH 239,-

Château du Cros Rouge 
2015
          AOC Cadillac - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy
s vůní a chutí černého rybízu
a sladké višně. Toto víno je velmi
dobře strukturované, sametové
a má jemnou tříslovinu. 

Skvěle doplní steaky 
z tmavých mas
Merlot 70%, Cabernet Sauvignon 20%, 
Cabernet Franc 10%

18°C

Až osm let

Obj. č.: 115 - 02
MOC s DPH 362,- / VOC bez DPH 260,-

Château Lépine  
2016
          AOC Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavší rubínové barvy. 
Harmonické víno se svěží chutí 
červeného ovoce. Toto víno má 
vybalancovanou chuť s jemným
taninem a lehkými tóny koření 
a vanilky v závěru.

Skvělá kombinace například 
s pomalu pečeným jehněčím

Merlot 70%, Cabernet Franc 30%

17°C

Do dvanácti let

Obj. č.: 115 - 09
MOC s DPH 293,- / VOC bez DPH 210,-

Château Clos Bourbon 
2015
          AOC Premiéres Côtes 
          de Bordeaux
          Červené 0,75 l
Rubínová barva, kořeněný buket 
s vůní po ostružinách. Víno silné,
jemné s dobrou strukturou, lehkou 
tříslovinou a dlouhým závěrem.

Vynikající ke kachně a tmavým 
masům a též ke zrajícím sýrům

Merlot 80%, 
Cabernet Sauvignon 20%

18 – 19°C

Osm let i více

Obj. č.: 115 - 03
MOC s DPH 407,- / VOC bez DPH 292,-
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Château Bessan Segur 
2013
          AOC Médoc - Cru Bourgeois                             
          Bordeaux
          Červené 0,75 l
Víno purpurové barvy s lehkým 
zemitým nádechem, který v chuti 
přechází do nasládlých třešní. 
Celkový příjemný dojem jen 
dokreslují jemné třísloviny. 

Vhodné je k tmavým masům 
všech úprav a ke zvěřině

Cabernet Sauvignon 50%, 
Merlot 40%, Petit Verdot 10%

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 110 - 39
MOC s DPH 587,- / VOC bez DPH 422,-

9

Château du Cros Blanc 
2016 / 2017
          AOC Bordeaux
           Bílé 0,75 l
Víno slámově žluté barvy, jež 
překvapí svou aromatičností
a bohatou chutí citrusových plodů. 
Je lehké, svěží s vyrovnanou
kyselinou.

Skvělé jako aperitiv či k rybám 
a mořským plodům

Sauvignon 85%, Semillon 10%, 
Muscadelle 5%

8 – 10°C

Až čtyři roky

Obj. č.: 115 - 01
MOC s DPH 333,- / VOC bez DPH 239,-

Château du Cros Rouge 
2015
          AOC Cadillac - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy
s vůní a chutí černého rybízu
a sladké višně. Toto víno je velmi
dobře strukturované, sametové
a má jemnou tříslovinu. 

Skvěle doplní steaky 
z tmavých mas
Merlot 70%, Cabernet Sauvignon 20%, 
Cabernet Franc 10%

18°C

Až osm let

Obj. č.: 115 - 02
MOC s DPH 362,- / VOC bez DPH 260,-

Château Lépine  
2016
          AOC Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavší rubínové barvy. 
Harmonické víno se svěží chutí 
červeného ovoce. Toto víno má 
vybalancovanou chuť s jemným
taninem a lehkými tóny koření 
a vanilky v závěru.

Skvělá kombinace například 
s pomalu pečeným jehněčím

Merlot 70%, Cabernet Franc 30%

17°C

Do dvanácti let

Obj. č.: 115 - 09
MOC s DPH 293,- / VOC bez DPH 210,-

Château Clos Bourbon 
2015
          AOC Premiéres Côtes 
          de Bordeaux
          Červené 0,75 l
Rubínová barva, kořeněný buket 
s vůní po ostružinách. Víno silné,
jemné s dobrou strukturou, lehkou 
tříslovinou a dlouhým závěrem.

Vynikající ke kachně a tmavým 
masům a též ke zrajícím sýrům

Merlot 80%, 
Cabernet Sauvignon 20%

18 – 19°C

Osm let i více

Obj. č.: 115 - 03
MOC s DPH 407,- / VOC bez DPH 292,-
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Château Haut - Mayne - Blanc 
2014 / 2017
          AOC Graves - Bordeaux
           Bílé 0,75 l
Víno světlé, jemně nazlátlé barvy 
založené na odrůdě Sauvignon.
Vůně a chuť citrusů s lehkým 
dotekem máslové hrušky a kopřiv.

Hodí se výborně například k candátovi 
na másle

Sauvignon a Semillon

10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 115 - 06
MOC s DPH 376,- / VOC bez DPH 270,-

Château Haut - Mayne - Rouge 
2015
          AOC Graves - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy.        
Terroire s balvany na povrchu
a vápencovo písčité podloží dává 
tomuto vínu sílu, chuť a prestiž 
velkých vín z Bordeaux. Aroma 
drobného červeného ovoce se mísí 
s tóny vanilky. Lehký tanin 
v dlouhém závěru.

Tmavá masa, zvláště steaky 
z hovězí svíčkové

Cabernet Franc 50%, Cabernet 
Sauvignon 40%, Merlot 10%

17°C

Do dvanácti let

Obj. č.: 115 - 07
MOC s DPH 376,- / VOC bez DPH 270,-

Château Mayne du Cros 
2013
          AOC Graves - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno temné granátové barvy 
s fi alovými odlesky.
Ve vůni i chuti převládá vyzrálý 
černý rybíz a švestka,
jež následuje lehký tón ušlechtilého 
dřeva.Víno má jemnou tříslovinu 
a příjemný sametový závěr.

Doplní tmavá masa, například 
s houbovými omáčkami

Cabernet Franc 50%, Cabernet 
Sauvignon 40%, Merlot 10%

18°C

Více než deset let

Obj. č.: 115 - 05
MOC s DPH 473,- / VOC bez DPH 340,-

Château Belregard Figeac 
2015
          AOC Saint Emilion Grand 
          Cru - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavé, hluboké purpurové 
barvy. Má velmi elegantní nos
s tóny červené třešně, borůvky 
a sušené švestky. V ústech je plné, 
velkorysé s měkkou tříslovinou. 
Závěr je dlouhý a sametový.

Toto víno se skvěle hodí k tmavým 
masům, zvláště pak ke zvěřině

Merlot 70%, 
Cabernet Sauvignon 30%

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 185 - 04
MOC s DPH 985,- / VOC bez DPH 708,-
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Château Haut - Mayne - Blanc 
2014 / 2017
          AOC Graves - Bordeaux
           Bílé 0,75 l
Víno světlé, jemně nazlátlé barvy 
založené na odrůdě Sauvignon.
Vůně a chuť citrusů s lehkým 
dotekem máslové hrušky a kopřiv.

Hodí se výborně například k candátovi 
na másle

Sauvignon a Semillon

10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 115 - 06
MOC s DPH 376,- / VOC bez DPH 270,-

Château Haut - Mayne - Rouge 
2015
          AOC Graves - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy.        
Terroire s balvany na povrchu
a vápencovo písčité podloží dává 
tomuto vínu sílu, chuť a prestiž 
velkých vín z Bordeaux. Aroma 
drobného červeného ovoce se mísí 
s tóny vanilky. Lehký tanin 
v dlouhém závěru.

Tmavá masa, zvláště steaky 
z hovězí svíčkové

Cabernet Franc 50%, Cabernet 
Sauvignon 40%, Merlot 10%

17°C

Do dvanácti let

Obj. č.: 115 - 07
MOC s DPH 376,- / VOC bez DPH 270,-

Château Mayne du Cros 
2013
          AOC Graves - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno temné granátové barvy 
s fi alovými odlesky.
Ve vůni i chuti převládá vyzrálý 
černý rybíz a švestka,
jež následuje lehký tón ušlechtilého 
dřeva.Víno má jemnou tříslovinu 
a příjemný sametový závěr.

Doplní tmavá masa, například 
s houbovými omáčkami

Cabernet Franc 50%, Cabernet 
Sauvignon 40%, Merlot 10%

18°C

Více než deset let

Obj. č.: 115 - 05
MOC s DPH 473,- / VOC bez DPH 340,-

Château Belregard Figeac 
2015
          AOC Saint Emilion Grand 
          Cru - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavé, hluboké purpurové 
barvy. Má velmi elegantní nos
s tóny červené třešně, borůvky 
a sušené švestky. V ústech je plné, 
velkorysé s měkkou tříslovinou. 
Závěr je dlouhý a sametový.

Toto víno se skvěle hodí k tmavým 
masům, zvláště pak ke zvěřině

Merlot 70%, 
Cabernet Sauvignon 30%

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 185 - 04
MOC s DPH 985,- / VOC bez DPH 708,-

11

Château du Cros Liquoreux 
2014
          AOC Loupiac - Bordeaux
           Bílé - dezertní 0,375 l
Velmi vyvážené dezertní víno 
zlatavé barvy z Loupiacu, které je 
vyráběno stejnou metodou jako 
slavné Chateau d´Yquem
ze Sauternes. Je komplexní 
s vůní a chutí vyzrálých meruněk,
ananasu a v závěru citrusových 
plodů.

Famózní kombinace s Foie Gras,
zrajícími sýry s modrou plísní
a s dezerty

Semillon 70%, Sauvignon 20%, 
Muscadelle 10%

10 - 12°C

Více než dvanáct let

Obj. č.: 115 - 04
MOC s DPH 500,- / VOC bez DPH 359,-

Náš tip!Náš tip!

To spojení sladkého dezertního vína vyrobeného z hroznů 

napadených ušlechtilou Botrytis Cinerea a kachních nebo husích 

jater Foie Gras patří jisto jistě k těm nejúžasnějším, jaké lze 

ve světě vrcholné gastronomie najít. Nezáleží na tom, zda máte 

tato játra na teplou úpravu nebo jen terinu, je to prostě skvělé.

Ti co mají zábrany jíst Foie Gras by měli zkusit kombinaci tohoto 

vína s pravým Roquefortem. Ten pocit, kdy si dáte malý kousek 

Roquefortu do úst a ten se snoubí s douškem zlatavého vína 

se nedá vyprávět, ten se prostě musí zažít.

Cabernet Franc 50%, Cabernet 
Sauvignon 40%, Merlot 10%

Toto víno se skvěle hodí k tmavým 
masům, zvláště pak ke zvěřině

Merlot 70%, 
Cabernet Sauvignon 30%



1412

Merlot / Cabernet Sauvignon 
Reserve
„Michel Lynch“
2016
          AOC Médoc - Bordeaux
          Červené 0,75 l
Víno tmavší rubínové barvy 
s lehkým nádechem černého 
rybízu a koření. V dlouhém závěru 
se mísí vanilková nota s ovocnými 
tóny.

Skvělé k hovězím steakům a zvěřině

Merlot a Cabernet Sauvignon

18°C

Více jak deset let

Obj. č.: 185 - 15
MOC s DPH 472,- / VOC bez DPH 339,-

Merlot / Cabernet Sauvignon
„Michel Lynch“
2017
          AOC Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy
s fi alovým nádechem. Má příjemnou 
hladkou chuť s decentním taninem 
a tóny nazrálé ostružiny. Závěr je 
plný s vanilkovým tónem.

Hodí se k tmavým masům, tmavým 
omáčkám a zrajícím sýrům s plísní 
na povrchu

Merlot a Cabernet Sauvignon

18°C

Více jak osm let

Obj.č. 185 - 16
MOC s DPH 346,- / VOC bez DPH 249,-

Sauvignon Blanc   
„Michel Lynch“
2018
          AOC Bordeaux
           Bílé 0,75 l
Svěží bílé víno s jemným kopřivo-
vým nádechem s tóny citrusových 
plodů a minerální dochutí.

Dobře doplní například mořské ryby 
a saláty s mořskými plody

Sauvignon 100%

9°C

Do tří let

Obj.č. 185 - 13
MOC s DPH 346,- / VOC bez DPH 249,-

Sauvignon Blanc / Semillon 
Reserve 
„Michel Lynch“
2016
          AOC Graves - Bordeaux
          Bílé 0,75 l
Bílé víno se zlatavými tóny s jemným 
kopřivovým nádechem a minerální 
dochutí. Vůně citrusového ovoce je 
doplněna o nádech máslové broskve 
v závěru.

Dobrá kombinace například 
s pečenou křepelkou

Sauvignon a Semillon

9°C

Do pěti let

Obj.č. 187 - 12
MOC s DPH 472,- / VOC bez DPH 339,-

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

13

Le Cloitre Château Prieure Lichine 
2011
           AOC Margaux  - 2. víno z Château 
           Prieure Lichine - Bordeaux
          Červené 0,75 l
Víno temně rubínové barvy 
s intenzivním komplexním buketem 
po černém ovoci a lesních plodech. 
Perfektní struktura a jemnost 
s typickým dlouhotrvajícím závěrem.
Klasické víno z Margaux.

Vhodné k rožněným masům, 
zvěřině a tvrdým sýrům

Cabernet Sauvignon 54%, Merlot 40%, 
Petit Verdot 5%, Cabernet Franc 1%

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 110 - 32
MOC s DPH 1102,- / VOC bez DPH 792,-

Château Prieure Lichine 
2007 
           AOC Margaux  - 4e Cru Classé
          Bordeaux
           Červené 0,75 l
Pevné a bohaté víno hluboké 
purpurové barvy s vůní a chutí 
vyzrálého černého rybízu a švestek, 
která je v závěru doplněná o tóny 
kouře, vanilky a dubu. 

Je vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a též ke zvěřině

Cabernet Sauvignon 55%, Merlot 35%, 
Cabernet Franc 5%, Petit Verdot 5%

18°C

Až dvacet let

Obj. č.: 110 - 47
MOC s DPH 2257,- / VOC bez DPH 1622,-

Le Blanc du Château
Prieuré Lichine
2016
           AOC Bordeaux
           Bílé 0,75 l
Velmi příjemné bílé Bordeaux 
s kouzelným ovocným charakterem 
a s minerální stopou, která se u starších 
ročníků vytrácí a je nahrazena vůní 
a chutí nazrálých broskví, někdy až 
s kandovanými tóny. Doporučujeme 
víno otevřít asi 1 hodinu 
před podáváním.

Skvěle se snoubí s rybími pokrmy 
a plody moře

Sauvignon 80%, Sémillon 20%

12°C

Do šesti let

Obj. č.: 110-42
MOC s DPH 1155,- / VOC bez DPH 830,-

NOVÉ!

Hodí se k tmavým masům, tmavým 
omáčkám a zrajícím sýrům s plísní 
na povrchu

Merlot a Cabernet Sauvignon

Sauvignon a Semillon
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Le Cloitre Château Prieure Lichine 
2011
           AOC Margaux  - 2. víno z Château 
           Prieure Lichine - Bordeaux
          Červené 0,75 l
Víno temně rubínové barvy 
s intenzivním komplexním buketem 
po černém ovoci a lesních plodech. 
Perfektní struktura a jemnost 
s typickým dlouhotrvajícím závěrem.
Klasické víno z Margaux.

Vhodné k rožněným masům, 
zvěřině a tvrdým sýrům

Cabernet Sauvignon 54%, Merlot 40%, 
Petit Verdot 5%, Cabernet Franc 1%

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 110 - 32
MOC s DPH 1102,- / VOC bez DPH 792,-

Château Prieure Lichine 
2007 
           AOC Margaux  - 4e Cru Classé
          Bordeaux
           Červené 0,75 l
Pevné a bohaté víno hluboké 
purpurové barvy s vůní a chutí 
vyzrálého černého rybízu a švestek, 
která je v závěru doplněná o tóny 
kouře, vanilky a dubu. 

Je vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a též ke zvěřině

Cabernet Sauvignon 55%, Merlot 35%, 
Cabernet Franc 5%, Petit Verdot 5%

18°C

Až dvacet let

Obj. č.: 110 - 47
MOC s DPH 2257,- / VOC bez DPH 1622,-

Le Blanc du Château
Prieuré Lichine
2016
           AOC Bordeaux
           Bílé 0,75 l
Velmi příjemné bílé Bordeaux 
s kouzelným ovocným charakterem 
a s minerální stopou, která se u starších 
ročníků vytrácí a je nahrazena vůní 
a chutí nazrálých broskví, někdy až 
s kandovanými tóny. Doporučujeme 
víno otevřít asi 1 hodinu 
před podáváním.

Skvěle se snoubí s rybími pokrmy 
a plody moře

Sauvignon 80%, Sémillon 20%

12°C

Do šesti let

Obj. č.: 110-42
MOC s DPH 1155,- / VOC bez DPH 830,-

NOVÉ!

Hodí se k tmavým masům, tmavým 
omáčkám a zrajícím sýrům s plísní 
na povrchu

Merlot a Cabernet Sauvignon

Sauvignon a Semillon
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Château Giscours 
2009
          AOC Margaux 3e Cru Classé 
          Bordeaux
           Červené 0,75 l
Pevné a bohaté víno hluboké 
purpurové barvy s vůní a chutí 
vyzrálého černého rybízu 
a švestek, která jsou v závěru 
doplněná o tóny kouře, vanilky 
a dubu.

Je vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a též zvěřině
Cabernet Sauvignon 55%, Merlot 35%,
Cabernet Franc 5%, Petit Verdot 5%

18°C

Až dvacet let

Obj. č.: 110 - 75
MOC s DPH 3629,- / VOC bez DPH 2609,-

Réserve de La Comtesse 
2011
          AOC Pauillac - 2. víno z Château 
           Pichon Longueville - Bordeaux
          Červené 0,75 l
Vyrovnané a lákavé víno 
s exkluzivní jemností, hlubokou 
rubínovou barvou a výrazným 
buketem s vůní černého rybízu, 
koření a cedrového dřeva. 
Toto víno má dlouhý závěr 
s jemnou tříslovinou.

Cabernet Sauvignon 45%, Merlot 35%, 
Cabernet Franc 12%, Malbec 8%

18°C

Až dvacet let

Obj. č.: 110 - 19
MOC s DPH 2250,- / VOC bez DPH 1617,-

Výborně doplní steaky připravované 
s tmavými houbovými omáčkami, 
například z lanýžů

Château Maucaillou 
2011
          AOC Moulis - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Plné víno syté barvy se sametovou 
strukturou a chutí vyzrálých tmavých 
hroznů. V chuti je díky převažujícímu 
Cabernet Sauvignonu velmi výrazná 
chuť Cassis s vanilkovou příchutí 
a kulatými tříslovinami.

Skvěle doplní pokrmy z tmavých mas, 
zvláště zvěřiny 

Cabernet Sauvignon 45%, Merlot 35%, 
Cabernet Franc 15%, Petit Verdot 5%

17 - 18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 110 - 72
MOC s DPH 1059,- / VOC bez DPH 761,-
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Château Lagrange 
2008
           AOC St. Julien 3e Cru Classé 
          Bordeaux
           Červené 0,75 l
Významné víno přímo 
z městečka Saint Julien 
z vnitrozemí této důležité 
podoblasti Bordeaux. Toto víno 
má sytou barvu a silné kořeněné 
aroma. Je plné s vláčnou texturou, 
mimořádně bohaté a dlouhé.
Výborně vyvážené s vynikajícím 
celkovým dojmem.

Tmavá masa doplněná o omáčky

Cabernet Sauvignon 66%, 
Merlot 27%, Petit Verdot 7%

18°C

Až dvacetpět let

Obj. č.: 110 - 73
MOC s DPH 2345,- / VOC bez DPH 1685,-

Clos Du Marquis 
2007
          AOC St. Julien - 2. víno z Château 
          Leovile Las Cases - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Velmi jemné víno s hedvábnými 
taniny, s vůní a chutí ostružin, 
černého rybízu s notou růže 
a vanilky. Chuť zaujme svou 
příjemnou nasládlostí, plností 
a dlouhým závěrem.

Tmavá masa doplněná o omáčky

Cabernet Sauvignon 59%, Merlot 34%, 
Cabernet Franc 5%, Petit Verdot 2%

18°C

Až dvacet let

Obj. č.: 110 - 82
MOC s DPH 2387,- / VOC bez DPH 1716,-

Château Beychevelle 
2009
          AOC St. Julien Bordeaux
           Červené 0,75 l
Víno vyzrává ve dřevě 20 měsíců 
a z 40% jsou tyto sudy nové. 
Středně plné víno tmavé barvy 
s elegantní dubovou a tříslovinovou 
strukturou. Komplexní vůně 
a chuť tmavého ovoce s notou 
cedrového dřeva.

Pečená tmavá masa

Cabernet Sauvignon 60%, Merlot 28%,
Cabernet Franc 8%, Petit Verdot 4%

18°C

Až dvacet let

Obj. č.: 110 - 85
MOC s DPH 6882,- / VOC bez DPH 4088,-

Château Maucaillou 
2011
          AOC Moulis - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Plné víno syté barvy se sametovou 
strukturou a chutí vyzrálých tmavých 
hroznů. V chuti je díky převažujícímu 
Cabernet Sauvignonu velmi výrazná 
chuť Cassis s vanilkovou příchutí 
a kulatými tříslovinami.

Skvěle doplní pokrmy z tmavých mas, 
zvláště zvěřiny 

Cabernet Sauvignon 45%, Merlot 35%, 
Cabernet Franc 15%, Petit Verdot 5%

Obj. č.: 110 - 72
MOC s DPH 1059,- / VOC bez DPH 761,-



1816

Alter Ego 
2012
          AOC Margaux 2. víno z Château 
          Palmer - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Druhé víno ze známého Château 
Palmer. Má úžasnou purpurovou 
barvu, která je podpořená plným 
aroma drobného tmavého ovoce. 
Černý rybíz se střídá s  vanilkovými 
tóny a s nádechem drobného 
lesního ovoce. Víno má velký 
potenciál dále vyzrávat.

Je vhodné k tmavým masům

Merlot 51%, Cabernet Sauvignon 40%
Petit Verdot 9%

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 110 - 79
MOC s DPH 3888,- / VOC bez DPH 2794,-
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Alter Ego 
2012
          AOC Margaux 2. víno z Château 
          Palmer - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Druhé víno ze známého Château 
Palmer. Má úžasnou purpurovou 
barvu, která je podpořená plným 
aroma drobného tmavého ovoce. 
Černý rybíz se střídá s  vanilkovými 
tóny a s nádechem drobného 
lesního ovoce. Víno má velký 
potenciál dále vyzrávat.

Je vhodné k tmavým masům

Merlot 51%, Cabernet Sauvignon 40%
Petit Verdot 9%

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 110 - 79
MOC s DPH 3888,- / VOC bez DPH 2794,-

17

Château Pavie Macquin 
2011
           AOC St. Emilion 1er Grand Cru 
           Classé B - Bordeaux
           Červené 0,75 l
Spolu s Ausonem, Cheval Blanc 
a Figeacem je Pavie řazeno mezi 
potencionálně nejlepší vína 
kategorie Premier Grand Cru 
Classé. Stylové víno plné a hebké 
chuti s dotekem nového dubového 
dřeva. Chuť je jemně nasládlá 
s tóny koření s notou dýmu.

Je vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a též zvěřině
Merlot 85%, Cabernet Franc 13%, 
Cabernet Sauvignon 2%

18°C

Až třicet let

Obj. č.: 110 - 70
MOC s DPH 3717,- / VOC bez DPH 2671,-

Château La Dominique  
2011
          AOC Saint Emilion Grand Cru  
          Classé - Bordeax
           Červené 0,75 l
Skvělé víno ze Saint Emilionu 
za příznivou cenu. Je otevřené
a příjemně zakulacené. Ve vůni 
a chuti převládají vyzrálé višně 
a švestky, u starších vín 
až marmeládové konzistence. 
V dlouhém závěru se objevuje 
jemný podtón dubového dřeva.

Je vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a též ke zvěřině

Merlot 60%, Cabernet Franc 15%,
Cabernet Sauvignon 15%, Malbec 10%

18°C

Až dvacetpět let

Obj. č.: 110 - 05
MOC s DPH 3003,- / VOC bez DPH 2158,-

Château Bellevue 
2002
            AOC Saint Emilion  Grand Cru 
            Classé - Bordeax
           Červené 0,75 l
Tmavá barva černého rybízu. 
Bohaté komplexní víno 
s ušlechtilou a hedvábnou chutí. 
Vůně a chuť švestek a vyzrálých 
ostružin je doplněna o lehké tóny 
tabáku a kůže.

Skvěle doplní například roštěnec 
na houbách

Merlot 67%, Cabernet Franc 16,5% ,
Cabernet Sauvignon 16,5%

18°C

Až dvacet let

Obj. č.: 110 - 45
MOC s DPH 3546,- / VOC bez DPH 2548,-

Château Canon 
2000
          AOC Saint Emilion 1er Grand 
          Cru Classé B - Bordeax
           Červené 0,75 l
Víno temné fi alové barvy je 
ve vůni i chuti velmi bohaté.
Na patře zanechává příjemnou 
plnost. Je z počátku jemné
a zemité a později se otevírá 
do tónů vyzrálého ovoce, ostružin 
a černého rybízu.

Výborně doplní steaky připravované 
s tmavými houbovými omáčkami, 
například z lanýžů

Merlot 75%, Cabernet Franc 25%

18°C

Až dvacetpět let

Obj. č.: 110 - 16
MOC s DPH 3637,- / VOC bez DPH 2614,-



2018

Marsanne „Château du Trignon“ 
2016
          AOC Côtes du Rhône
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zlatavé barvy s vůní 
a chutí hrušky a lichi s příjemným 
lipovým nádechem v závěru.

Vynikající kombinace s drůbeží 
a tvrdými sýry

Marsanne 100%

8 - 10°C

Pít mladé do tří let

Obj. č.: 180 - 03
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Viognier „Château du Trignon“ 
2017
          AOC Côtes du Rhône
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zlatavé barvy má 
rafi novanou vůni akácie, květin, 
citrusů a lichi.

Vynikající kombinace s ústřicemi, 
humrem, ale i drůbeží

Viognier 100%

8 - 10 °C

Pít mladé do tří let

Obj. č.: 180 - 04
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Côtes du Rhône 
„Château du Trignon“ 
2016
          AOC Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Víno lehké červené barvy 
s buketem červeného ovoce, 
je jemné a lehké s ovocnou
šťavnatou chutí a výraznou 
zakulacenou tříslovinou.

Vhodné ke středně tmavým grilovaným 
masům a jemným kozím sýrům

Syrah, Grenache, Mourvédre

16°C

Až osm let

Obj. č.: 180 - 02
MOC s DPH 328,- / VOC bez DPH 236,-

Sablet „Château du Trignon“ 
2014
          AOC Sablet - Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Hluboká fi alově-červená barva. 
Ve vůni i chuti jsou cítit tóny 
lékořice, nádech bobkového 
listu a jemného koření. 
Je hladké na patře a má krásně 
zakomponované, harmonické 
taniny. 

Toto víno lze dobře kombinovat 
například s husou či tradiční 
českou kachnou

Grenache, Mourvédre

16°C

Až osm let

Obj. č.: 180 - 06
MOC s DPH 462,- / VOC bez DPH 332,-
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Marsanne „Château du Trignon“ 
2016
          AOC Côtes du Rhône
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zlatavé barvy s vůní 
a chutí hrušky a lichi s příjemným 
lipovým nádechem v závěru.

Vynikající kombinace s drůbeží 
a tvrdými sýry

Marsanne 100%

8 - 10°C

Pít mladé do tří let

Obj. č.: 180 - 03
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Viognier „Château du Trignon“ 
2017
          AOC Côtes du Rhône
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zlatavé barvy má 
rafi novanou vůni akácie, květin, 
citrusů a lichi.

Vynikající kombinace s ústřicemi, 
humrem, ale i drůbeží

Viognier 100%

8 - 10 °C

Pít mladé do tří let

Obj. č.: 180 - 04
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Côtes du Rhône 
„Château du Trignon“ 
2016
          AOC Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Víno lehké červené barvy 
s buketem červeného ovoce, 
je jemné a lehké s ovocnou
šťavnatou chutí a výraznou 
zakulacenou tříslovinou.

Vhodné ke středně tmavým grilovaným 
masům a jemným kozím sýrům

Syrah, Grenache, Mourvédre

16°C

Až osm let

Obj. č.: 180 - 02
MOC s DPH 328,- / VOC bez DPH 236,-

Sablet „Château du Trignon“ 
2014
          AOC Sablet - Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Hluboká fi alově-červená barva. 
Ve vůni i chuti jsou cítit tóny 
lékořice, nádech bobkového 
listu a jemného koření. 
Je hladké na patře a má krásně 
zakomponované, harmonické 
taniny. 

Toto víno lze dobře kombinovat 
například s husou či tradiční 
českou kachnou

Grenache, Mourvédre

16°C

Až osm let

Obj. č.: 180 - 06
MOC s DPH 462,- / VOC bez DPH 332,-

19

Vacqueyras „Château du Trignon“ 
2012
          AOC Vacqueyras - Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Karmínově červená barva. 
V nose je otevřené aroma 
vyzrálého červeného ovoce 
až marmeládové a kandované 
konzistence. Chuť pak potvrzuje 
vůni a je doplněna o lékořicové 
a vanilkové nuance. 

Skvěle doplní například zvěřinu

Syrah, Grenache, Mourvédre

18°C

Až dvanáct let

Obj. č.: 180 - 07
MOC s DPH 668,- / VOC bez DPH 480,-

Gigondas „Château du Trignon“ 
2013
          AOC Gigondas - Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Víno temné barvy, jež je velice 
originální a robustní, vůně 
a chuť vyzrálé třešně se střídá 
s až povidlovou švestkou. 

Vhodné je k jehněčímu, zvěřině, 
tmavým masům s omáčkami a sýrům

Syrah, Grenache, Mourvédre

18°C

Až dvanáct let

Obj. č.: 180 - 01
MOC s DPH 789,- / VOC bez DPH 567,-

Châteauneuf du Pape Rouge  
„Domaine du Vieux Lazaret“ 
2015
          AOC Châteauneuf du Pape -
          Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Opulentní víno mohutné barvy 
s karmínovým nádechem. V chuti 
i vůni je cítit nazrálé ovoce s tóny 
koření. Aroma je pak delikátní, 
velmi elegantní a po celou dobu 
doprovázeno chutí černého rybízu 
a třešně s čokoládou. V závěru je 
lehká nota vanilky a lékořice. 
Částečné zrání v dubových sudech 
víno umocnilo a předurčilo k tomu, 
že bude dobře odolávat času.

Vhodné je k jehněčímu, zvěřině, 
tmavým masům s omáčkami a sýrům

Syrah, Grenache, Mourvédre 
a Cinsault

17°C

Čtrnáct let i více

Obj. č.: 180 - 08
MOC s DPH 943,- / VOC bez DPH 677,-

Sablet „Château du Trignon“ 
2014
          AOC Sablet - Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Hluboká fi alově-červená barva. 
Ve vůni i chuti jsou cítit tóny 
lékořice, nádech bobkového 
listu a jemného koření. 
Je hladké na patře a má krásně 
zakomponované, harmonické 
taniny. 

Toto víno lze dobře kombinovat 
například s husou či tradiční 
českou kachnou
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Gigondas Alwenn „Château du Trignon“ 
2013
          AOC Gigondas - Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Toto víno nese jméno Alwenn díky spojení 
dvou dcer rodiny Quiot, Alexandry a Nolwenn. 
Jejich jména jsou spojena s historií, královskými 
legendami a osudy plnými vášní a ambicí. 
Mnohem více než Cuvée má toto víno 
představovat příběh a tradici. Při ochutnání 
tohoto vína na Vás dýchne ona mystika 
ve spojení s propracovaností a smyslem 
pro detail. Víno má krásnou tmavou 
karmínově-rubínovou barvu. Má plné tělo 
a stále se rozvíjející aroma tmavého ovoce, 
vyzrálých třešní a tabáku s příjemným 
vanilkovým nádechem. V dlouhém závěru 
je velice komplexní a vyrovnané.

Vhodné je k jehněčímu, zvěřině, 
tmavým masům s omáčkami a sýrům

Syrah, Grenache, Mourvédre

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 180 - 05
MOC s DPH 1379,- / VOC bez DPH 991,-

21
Châteauneuf du Pape Blanc  
„Domaine des Sénéchaux“ 
2015 / 2018
          AOC Châteauneuf du Pape -
          Côtes du Rhône
           Bílé 0,75 l
Bílé Châteauneuf du Pape tvoří jen 
4% z celkové produkce všech 
Châteauneuf du Pape a právě díky 
tomu je mezi širokou veřejností 
méně známé než červené. Má 
světlou zlatavou barvu s jiskrnými 
odlesky. V chuti je zakulacené, 
sametové a silné s výrazným 
osvěžujícím ovocno květinovým 
charakterem. 

Vhodné je zejména k drůbeži, předkrmům 
a složitěji upravovaným rybím variacím

Bílá Grenache, Clairette, 
Bourboulenc, Roussanne

10°C

Deset let i více

Obj. č.: 180 - 01
MOC s DPH 1100,- / VOC bez DPH 790,-

Châteauneuf du Pape Rouge  
„Domaine des Sénéchaux“ 
2015
          AOC Châteauneuf du Pape - 
          Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Víno sytě ohnivé barvy, 
kombinující sílu a eleganci. 
Aroma po ovoci a lékořici přechází 
posléze v chuti v živočišný podtón. 
Víno má původní avignonskou 
láhev s papežskou tiárou 
a překříženými klíči 
svatého Petra.

Vhodné je k jehněčímu, zvěřině, 
tmavým masům s omáčkami a sýrům

Grenache, Syrah, Mourvédre

18°C

Patnáct let i více

Obj. č.: 185 - 02
MOC s DPH 1378,- / VOC bez DPH 990,-

Sancerre Blanc Cuveé Pierre Etienne 
„Joseph Mellot“ 
2015
          AOC Sancerre - Val de Loire
           Bílé 0,75 l
Toto víno patří k nejvyšší třídě bílých 
vín z Loiry. Vinařství Joseph Mellot 
je ve vlastnictví rodiny Mellotů od 
roku 1513. Víno má dokonalou zlato 
žlutavou barvu. Ve vůni jsou cítit 
grilované mandle, kandované ovoce 
a med. Na patře je čisté, svěží se stále 
živou kyselinou, s plným tělem 
a dlouhým závěrem. Plněné je toto 
víno do starofrancouzských láhví 
s mohutnou výdutí dna.

Snoubí se výborně se složitě 
upravovanými rybími variacemi, 
ale lze ho pít i bez kombinace s pokrmy

Sauvignon 100%

10 - 12°C

Více jak deset let

Obj. č.: 105 - 01
MOC s DPH 1524,- / VOC bez DPH 1095,-
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Gigondas Alwenn „Château du Trignon“ 
2013
          AOC Gigondas - Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Toto víno nese jméno Alwenn díky spojení 
dvou dcer rodiny Quiot, Alexandry a Nolwenn. 
Jejich jména jsou spojena s historií, královskými 
legendami a osudy plnými vášní a ambicí. 
Mnohem více než Cuvée má toto víno 
představovat příběh a tradici. Při ochutnání 
tohoto vína na Vás dýchne ona mystika 
ve spojení s propracovaností a smyslem 
pro detail. Víno má krásnou tmavou 
karmínově-rubínovou barvu. Má plné tělo 
a stále se rozvíjející aroma tmavého ovoce, 
vyzrálých třešní a tabáku s příjemným 
vanilkovým nádechem. V dlouhém závěru 
je velice komplexní a vyrovnané.

Vhodné je k jehněčímu, zvěřině, 
tmavým masům s omáčkami a sýrům

Syrah, Grenache, Mourvédre

18°C

Až patnáct let

Obj. č.: 180 - 05
MOC s DPH 1379,- / VOC bez DPH 991,-

21
Châteauneuf du Pape Blanc  
„Domaine des Sénéchaux“ 
2015 / 2018
          AOC Châteauneuf du Pape -
          Côtes du Rhône
           Bílé 0,75 l
Bílé Châteauneuf du Pape tvoří jen 
4% z celkové produkce všech 
Châteauneuf du Pape a právě díky 
tomu je mezi širokou veřejností 
méně známé než červené. Má 
světlou zlatavou barvu s jiskrnými 
odlesky. V chuti je zakulacené, 
sametové a silné s výrazným 
osvěžujícím ovocno květinovým 
charakterem. 

Vhodné je zejména k drůbeži, předkrmům 
a složitěji upravovaným rybím variacím

Bílá Grenache, Clairette, 
Bourboulenc, Roussanne

10°C

Deset let i více

Obj. č.: 180 - 01
MOC s DPH 1100,- / VOC bez DPH 790,-

Châteauneuf du Pape Rouge  
„Domaine des Sénéchaux“ 
2015
          AOC Châteauneuf du Pape - 
          Côtes du Rhône
           Červené 0,75 l
Víno sytě ohnivé barvy, 
kombinující sílu a eleganci. 
Aroma po ovoci a lékořici přechází 
posléze v chuti v živočišný podtón. 
Víno má původní avignonskou 
láhev s papežskou tiárou 
a překříženými klíči 
svatého Petra.

Vhodné je k jehněčímu, zvěřině, 
tmavým masům s omáčkami a sýrům

Grenache, Syrah, Mourvédre

18°C

Patnáct let i více

Obj. č.: 185 - 02
MOC s DPH 1378,- / VOC bez DPH 990,-

Sancerre Blanc Cuveé Pierre Etienne 
„Joseph Mellot“ 
2015
          AOC Sancerre - Val de Loire
           Bílé 0,75 l
Toto víno patří k nejvyšší třídě bílých 
vín z Loiry. Vinařství Joseph Mellot 
je ve vlastnictví rodiny Mellotů od 
roku 1513. Víno má dokonalou zlato 
žlutavou barvu. Ve vůni jsou cítit 
grilované mandle, kandované ovoce 
a med. Na patře je čisté, svěží se stále 
živou kyselinou, s plným tělem 
a dlouhým závěrem. Plněné je toto 
víno do starofrancouzských láhví 
s mohutnou výdutí dna.

Snoubí se výborně se složitě 
upravovanými rybími variacemi, 
ale lze ho pít i bez kombinace s pokrmy

Sauvignon 100%

10 - 12°C

Více jak deset let

Obj. č.: 105 - 01
MOC s DPH 1524,- / VOC bez DPH 1095,-
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Petit Chablis „Domaine Fourrey“ 
2018
          AOC Petit Chablis - Bourgogne
           Bílé 0,75 l
Víno světlé, slámově zelenkavé 
barvy. Je velmi svěží a čisté. 
Ve vůni se střídají citrusové plody 
s minerálními tóny a s lehkými 
květinovými vůněmi. Chuť je pak 
velmi osvěžující s převládající 
mineralitou v dlouhotrvajícím 
závěru.

Výborné jako aperitiv, jako letní 
osvěžení, nebo k lehkým úpravám ryb

Chardonnay 100%

8 - 10°C

Do dvou let

Obj. č.: 198 - 01
MOC s DPH 454,- / VOC bez DPH 326,-

Chablis „Domaine Fourrey“ 
2017 / 2018
          AOC Chablis - Bourgogne
           Bílé 0,75 l
Jemná zlatavá barva. Ve vůni 
se střídají květinová a lehce 
ovocná aroma. V chuti je zřetelná 
limetka doplněná lipovým květem. 
Celá paleta chutí je navíc rozvinuta 
o pro Chablis tak typickou 
mineralitu. Dlouhý velmi 
vyvážený závěr vybízí 
k dalšímu ochutnání.

Ideální kombinace s ústřicemi

Chardonnay 100%

9°C

Až deset let

Obj. č.: 198 - 02
MOC s DPH 543,- / VOC bez DPH 390,-

Chablis 1-er Cru Côte de Lechet 
„Domaine Fourrey“ 
2017
          AOC Chablis, 1er Cru Côte Lechet
          - Bourgogne
           Bílé 0,75 l
Toto Chablis pochází z vinic Cote 
de Lechet, které jsou orientovány 
na jihovýchod. Výraznější vůně 
s tóny kdoule přechází v ústech 
přes chuť ananasu a lichi 
až k pověstné mineralitě. 
Výraznější a delší závěr 
s lehkou notou kandovaného 
ovoce.

Ideální kombinace s ústřicemi

Chardonnay 100%

9°C

Osm až deset let

Obj. č.: 198 - 03
MOC s DPH 722,- / VOC bez DPH 519,-

Chablis 1-er Cru Mont de Milieu 
„Domaine Fourrey“ 
2017
          AOC Chablis, 1er Cru Mont 
          de Milieu - Bourgogne
           Bílé 0,75 l
Dá se říci, že svahy Mont 
de Milieu jsou orientovány přesně 
na jih a od severu jsou kryté lesy 
a i to jistě stojí za plnou a vyzrálou 
chutí tohoto skvělého Chablis. 
Svou osobitost toto víno 
nepostrádá ani ve vůni a chuti. 
Lehký tón mandarinky, doplněný 
o vůni lučních květů je rozšířen 
v chuti o minerální nádech 
a lehkou broskvovou dochuť.

Ideální kombinace s ústřicemi

Chardonnay 100%

10°C

Osm až deset let

Obj. č.: 198 - 04
MOC s DPH 741,- / VOC bez DPH 532,-

23

Například ke steakovým úpravám 
vepřového

Grenache, Syrah

10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 185 - 06 (0,75 l)
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-
Obj. č.: 185 - 07 (1,5 l)
MOC s DPH 597,- / VOC bez DPH 429,-

L´Ostal Cazes - Blanc 
„J.M.Cazes“ 
2016
            VdP Languedoc
            Bílé 0,75 l
Víno světlé zlatavé barvy. Aroma 
světlého ovoce je doplněno o lehký 
kořenitý tón s dotekem vanilky 
v závěru. Je opulentní a dobře 
strukturované.

Skvělá kombinace s tučnější rybou 
či s humrem

Marsanne, Roussanne a Viognier

10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 185 - 10
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-

Domaine L´Ostal - Estibals 
„J.M.Cazes“ 
2014 / 2015 / 2016
           AOC Minervois - Languedoc
           Červené 0,75 l, 1,5 l
Vinařství Domaine L´Ostal 
vlastní Jean Michel Cazes, 
majitel několika slavných domén 
jako je Château Lynch - Bages 
v Pauillacu a Domaine 
des Sénéchaux na jižní Róně. 
Toto víno Vás překvapí jak 
dokonale se v něm odráží 
rovnováha mezi použitými 
odrůdami a jistě Vás zaujme 
svou kulatostí a ovocností. 
Má silnou fi alovou barvu 
a nabízí vůně a chuť třešní 
Garrigua, višní a vyzrálých 
ostružin. Na patře má příjemné 
taniny obohacené o lehký 
dubový nádech.

Skvělá kombinace s hovězím 
s tmavými omáčkami

Syrah 30%, Grenache 35%, 
Carignan 35%

18°C

Až deset let

Obj. č.: 185 - 03 (0,75l)
MOC s DPH 438,- / VOC bez DPH 315,-
Obj. č.: 185 - 08 (1,5l)
MOC s DPH 896,- / VOC bez DPH 644,-

L´Ostal Cazes - Rose  
„J.M.Cazes“
2016 / 2017
           VdP Languedoc
            Růžové 0,75 l, 1,5 l
Víno světle růžové barvy.
Je suché, ale opulentní s tóny 
vyzrálé maliny a lehkou 
kyselinou v závěru.
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Petit Chablis „Domaine Fourrey“ 
2018
          AOC Petit Chablis - Bourgogne
           Bílé 0,75 l
Víno světlé, slámově zelenkavé 
barvy. Je velmi svěží a čisté. 
Ve vůni se střídají citrusové plody 
s minerálními tóny a s lehkými 
květinovými vůněmi. Chuť je pak 
velmi osvěžující s převládající 
mineralitou v dlouhotrvajícím 
závěru.

Výborné jako aperitiv, jako letní 
osvěžení, nebo k lehkým úpravám ryb

Chardonnay 100%

8 - 10°C

Do dvou let

Obj. č.: 198 - 01
MOC s DPH 454,- / VOC bez DPH 326,-

Chablis „Domaine Fourrey“ 
2017 / 2018
          AOC Chablis - Bourgogne
           Bílé 0,75 l
Jemná zlatavá barva. Ve vůni 
se střídají květinová a lehce 
ovocná aroma. V chuti je zřetelná 
limetka doplněná lipovým květem. 
Celá paleta chutí je navíc rozvinuta 
o pro Chablis tak typickou 
mineralitu. Dlouhý velmi 
vyvážený závěr vybízí 
k dalšímu ochutnání.

Ideální kombinace s ústřicemi

Chardonnay 100%

9°C

Až deset let

Obj. č.: 198 - 02
MOC s DPH 543,- / VOC bez DPH 390,-

Chablis 1-er Cru Côte de Lechet 
„Domaine Fourrey“ 
2017
          AOC Chablis, 1er Cru Côte Lechet
          - Bourgogne
           Bílé 0,75 l
Toto Chablis pochází z vinic Cote 
de Lechet, které jsou orientovány 
na jihovýchod. Výraznější vůně 
s tóny kdoule přechází v ústech 
přes chuť ananasu a lichi 
až k pověstné mineralitě. 
Výraznější a delší závěr 
s lehkou notou kandovaného 
ovoce.

Ideální kombinace s ústřicemi

Chardonnay 100%

9°C

Osm až deset let

Obj. č.: 198 - 03
MOC s DPH 722,- / VOC bez DPH 519,-

Chablis 1-er Cru Mont de Milieu 
„Domaine Fourrey“ 
2017
          AOC Chablis, 1er Cru Mont 
          de Milieu - Bourgogne
           Bílé 0,75 l
Dá se říci, že svahy Mont 
de Milieu jsou orientovány přesně 
na jih a od severu jsou kryté lesy 
a i to jistě stojí za plnou a vyzrálou 
chutí tohoto skvělého Chablis. 
Svou osobitost toto víno 
nepostrádá ani ve vůni a chuti. 
Lehký tón mandarinky, doplněný 
o vůni lučních květů je rozšířen 
v chuti o minerální nádech 
a lehkou broskvovou dochuť.

Ideální kombinace s ústřicemi

Chardonnay 100%

10°C

Osm až deset let

Obj. č.: 198 - 04
MOC s DPH 741,- / VOC bez DPH 532,-

23

Například ke steakovým úpravám 
vepřového

Grenache, Syrah

10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 185 - 06 (0,75 l)
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-
Obj. č.: 185 - 07 (1,5 l)
MOC s DPH 597,- / VOC bez DPH 429,-

L´Ostal Cazes - Blanc 
„J.M.Cazes“ 
2016
            VdP Languedoc
            Bílé 0,75 l
Víno světlé zlatavé barvy. Aroma 
světlého ovoce je doplněno o lehký 
kořenitý tón s dotekem vanilky 
v závěru. Je opulentní a dobře 
strukturované.

Skvělá kombinace s tučnější rybou 
či s humrem

Marsanne, Roussanne a Viognier

10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 185 - 10
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-

Domaine L´Ostal - Estibals 
„J.M.Cazes“ 
2014 / 2015 / 2016
           AOC Minervois - Languedoc
           Červené 0,75 l, 1,5 l
Vinařství Domaine L´Ostal 
vlastní Jean Michel Cazes, 
majitel několika slavných domén 
jako je Château Lynch - Bages 
v Pauillacu a Domaine 
des Sénéchaux na jižní Róně. 
Toto víno Vás překvapí jak 
dokonale se v něm odráží 
rovnováha mezi použitými 
odrůdami a jistě Vás zaujme 
svou kulatostí a ovocností. 
Má silnou fi alovou barvu 
a nabízí vůně a chuť třešní 
Garrigua, višní a vyzrálých 
ostružin. Na patře má příjemné 
taniny obohacené o lehký 
dubový nádech.

Skvělá kombinace s hovězím 
s tmavými omáčkami

Syrah 30%, Grenache 35%, 
Carignan 35%

18°C

Až deset let

Obj. č.: 185 - 03 (0,75l)
MOC s DPH 438,- / VOC bez DPH 315,-
Obj. č.: 185 - 08 (1,5l)
MOC s DPH 896,- / VOC bez DPH 644,-

L´Ostal Cazes - Rose  
„J.M.Cazes“
2016 / 2017
           VdP Languedoc
            Růžové 0,75 l, 1,5 l
Víno světle růžové barvy.
Je suché, ale opulentní s tóny 
vyzrálé maliny a lehkou 
kyselinou v závěru.
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Sauvignon „Luc Pirlet“ 
2017
          VdP Languedoc
           Bílé 0,75 l
Víno světlé zeleno zlatavé barvy, 
ve vůni jsou cítit citrusové plody, 
muškát, decentní mineralita 
a nezvykle pro bílá vína také vůně 
černého rybízu. Na patře je velice 
osvěžující.   

Je vynikající jako aperitiv, či ke 
grilovaným úpravám ryb a salátům

Sauvignon 100%

8°C

Do tří let

Obj. č.: 125 - 02
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-

Chardonnay „Luc Pirlet“ 
2017
          VdP Languedoc
           Bílé 0,75 l
Bledě slámová barva se zlatými 
odlesky, komplexní buket 
s náznakem mandlí, broskví 
a akácie. Na patře harmonické, 
osvěžující s ovocným koncem. 

Ideální k mořským plodům 
a ke šnekům

Chardonnay 100%

9°C

Do dvou let

Obj. č.: 125 - 03
MOC s DPH 253,- / VOC bez DPH 182,-

Merlot „Luc Pirlet“ 
2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Intenzivní hluboce rubínová barva, 
kořeněný buket po ostružinách, 
víno s plným tělem a příjemnou 
tříslovinou. 

Skvěle doplní například drůbež, či středně 
tmavá masa jednoduše upravovaná

Merlot 100%

16°C

Do šesti let

Obj. č.: 125 - 07
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-

Cabernet Sauvignon „Luc Pirlet“ 
2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Intenzivní rubínová barva. 
Ovocný buket po černém rybízu 
a ostružinách, zeleném pepři 
a dalším koření. Chuť je 
vyrovnaná a následuje buket. 

Hodí se k drůbeži s omáčkami 
či k sýrům

Cabernet Sauvignon 100%

18°C

Do šesti let

Obj. č.: 125 - 08
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-
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Sauvignon „Luc Pirlet“ 
2017
          VdP Languedoc
           Bílé 0,75 l
Víno světlé zeleno zlatavé barvy, 
ve vůni jsou cítit citrusové plody, 
muškát, decentní mineralita 
a nezvykle pro bílá vína také vůně 
černého rybízu. Na patře je velice 
osvěžující.   

Je vynikající jako aperitiv, či ke 
grilovaným úpravám ryb a salátům

Sauvignon 100%

8°C

Do tří let

Obj. č.: 125 - 02
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-

Chardonnay „Luc Pirlet“ 
2017
          VdP Languedoc
           Bílé 0,75 l
Bledě slámová barva se zlatými 
odlesky, komplexní buket 
s náznakem mandlí, broskví 
a akácie. Na patře harmonické, 
osvěžující s ovocným koncem. 

Ideální k mořským plodům 
a ke šnekům

Chardonnay 100%

9°C

Do dvou let

Obj. č.: 125 - 03
MOC s DPH 253,- / VOC bez DPH 182,-

Merlot „Luc Pirlet“ 
2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Intenzivní hluboce rubínová barva, 
kořeněný buket po ostružinách, 
víno s plným tělem a příjemnou 
tříslovinou. 

Skvěle doplní například drůbež, či středně 
tmavá masa jednoduše upravovaná

Merlot 100%

16°C

Do šesti let

Obj. č.: 125 - 07
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-

Cabernet Sauvignon „Luc Pirlet“ 
2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Intenzivní rubínová barva. 
Ovocný buket po černém rybízu 
a ostružinách, zeleném pepři 
a dalším koření. Chuť je 
vyrovnaná a následuje buket. 

Hodí se k drůbeži s omáčkami 
či k sýrům

Cabernet Sauvignon 100%

18°C

Do šesti let

Obj. č.: 125 - 08
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-

25

Sauvignon - Chardonnay „Luc Pirlet“ 
2017
          VdP Languedoc
            Bílé 0,75 l
Hrozny pocházejí většinou 
z pozemků v Limoux. Vůně je 
velmi jemná, květinová s nádechem 
citrusových plodů. 

Velmi univerzální víno, ideální jako 
aperitiv, k rybám a mořským plodům

Sauvignon 50%, Chardonnay 50%

8°C

Do tří let

Obj. č.: 125 - 16
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-

Syrah Rosé „Luc Pirlet“ 
2017
          VdP Languedoc
           Růžové 0,75 l
Víno jak stvořené pro horký letní 
den, barva je sytá, brilantně 
rubínová, vůně po malinách 
a jahodách. Na patře jemné 
a osvěžující. 

Vynikající jako aperitiv nebo jen 
tak pro osvěžení

Syrah 100%

8°C

Do tří let

Obj. č.: 125 - 01
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-

Cinsault - Syrah Rosé
“Luc Pirlet“ 
2018
          VdP Languedoc
           Růžové 0,75 l
Víno světle růžové lososové barvy. 
Ve vůni je příjemný tón jahod 
a malin, doplněný v chuti 
o smetanový nádech. Přesto, 
že jsou odrůdy Cinsault a Syrah 
odrůdami robustnějšími, je toto 
víno příjemně sametové a i přes 
aroma červeného nasládlého 
ovoce suché.

Vhodně doplní například grilovanou 
vepřovou panenku, či králíka na česneku

Cinsault, Syrah

10°C

Do tří let

Obj. č.: 125 - 18
MOC s DPH 252,- / VOC bez DPH 181,-

Cabernet Sauvignon - Merlot 
„Luc Pirlet“ 
2015 / 2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Toto víno je vyrobeno z hroznů 
z dvacetiletých vinic. Barva je 
rubínová s nafi alovělými odlesky. 
Ve vůni i chuti se otevírají tóny 
lesních plodů, koření a čokolády. 
Je silné, kulaté s dlouhým 
závěrem.

Ideální kombinace se zvěřinou

Cabernet Sauvignon 65%, 
Merlot 35%

16°C

Až šest let

Obj. č.: 125 - 17
MOC s DPH 252,- / VOC bez DPH 181,-

Cabernet Sauvignon „Luc Pirlet“ 
2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Intenzivní rubínová barva. 
Ovocný buket po černém rybízu 
a ostružinách, zeleném pepři 
a dalším koření. Chuť je 
vyrovnaná a následuje buket. 

Hodí se k drůbeži s omáčkami 
či k sýrům

Cabernet Sauvignon 100%
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Chardonnay Réserve 
„Luc Pirlet“ 
2018
          VdP Languedoc
           Bílé 0,75 l
Brilantní zlatá barva, v buketu 
komplexní ovocné tóny, citróny, 
grapefruit a mirabelky. Na patře 
kulaté, ušlechtilé, svěží, po 
dvouleté archivaci máslové 
tóny s dotekem dubu.

Vhodné k mušlím, drůbeži 
a sladkostem

Chardonnay 100%

10°C

Až šest let

Obj. č.: 125 - 05
MOC s DPH 361,- / VOC bez DPH 259,-

Cabernet Sauvignon Réserve
 „Luc Pirlet“ 
2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Hluboce tmavá granátová barva, 
ve vůni ovocné s nádechem 
vanilky, kůže a cedru. Chuť 
dobře vybalancovaná, robustní 
s tříslovinou. Perfektní k červeným 
masům a zrajícím sýrům.

Vhodné k rybám, ale také 
ke sladkostem

Cabernet Sauvignon 100%

18°C

Až osm let

Obj. č.: 125 - 10
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-

Merlot Réserve 
„Luc Pirlet“ 
2016 / 2017
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Brilantní, hluboce granátová 
barva, elegantní, ve vůni 
ostružiny, animální tóny a dub. 
Plné a robustní, dobře vyvážené.

Víno, které se dobře hodí 
k rožněným masům a k sýrům

Merlot 100%

16 - 18°C

Až osm let

Obj. č.: 125 - 09
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-

Syrah Réserve „Luc Pirlet“ 
2016
           VdP Languedoc
            Červené 0,75 l
Elegantní rubínová barva, ve vůni 
černé třešně, červený rybíz, lékořice. 
Víno s plným tělem, elegantní 
s příjemnou tříslovinou.

Vynikající k červeným masům, 
zvěřině a sýrům všeho druhu

Syrah 100%

16°C

Až osm let

Obj. č.: 125 - 10
MOC s DPH 330,- / VOC bez DPH 237,-
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Chardonnay Réserve 
„Luc Pirlet“ 
2018
          VdP Languedoc
           Bílé 0,75 l
Brilantní zlatá barva, v buketu 
komplexní ovocné tóny, citróny, 
grapefruit a mirabelky. Na patře 
kulaté, ušlechtilé, svěží, po 
dvouleté archivaci máslové 
tóny s dotekem dubu.

Vhodné k mušlím, drůbeži 
a sladkostem

Chardonnay 100%

10°C

Až šest let

Obj. č.: 125 - 05
MOC s DPH 361,- / VOC bez DPH 259,-

Cabernet Sauvignon Réserve
 „Luc Pirlet“ 
2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Hluboce tmavá granátová barva, 
ve vůni ovocné s nádechem 
vanilky, kůže a cedru. Chuť 
dobře vybalancovaná, robustní 
s tříslovinou. Perfektní k červeným 
masům a zrajícím sýrům.

Vhodné k rybám, ale také 
ke sladkostem

Cabernet Sauvignon 100%

18°C

Až osm let

Obj. č.: 125 - 10
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-

Merlot Réserve 
„Luc Pirlet“ 
2016 / 2017
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Brilantní, hluboce granátová 
barva, elegantní, ve vůni 
ostružiny, animální tóny a dub. 
Plné a robustní, dobře vyvážené.

Víno, které se dobře hodí 
k rožněným masům a k sýrům

Merlot 100%

16 - 18°C

Až osm let

Obj. č.: 125 - 09
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-

Syrah Réserve „Luc Pirlet“ 
2016
           VdP Languedoc
            Červené 0,75 l
Elegantní rubínová barva, ve vůni 
černé třešně, červený rybíz, lékořice. 
Víno s plným tělem, elegantní 
s příjemnou tříslovinou.

Vynikající k červeným masům, 
zvěřině a sýrům všeho druhu

Syrah 100%

16°C

Až osm let

Obj. č.: 125 - 10
MOC s DPH 330,- / VOC bez DPH 237,-

27

Syrah - Mourvédre Réserve
„Luc Pirlet“ 
2016 / 2017
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Hluboká, téměř černá barva. 
V buketu intenzivní fi alky, ovoce 
a v pozadí vanilka. V chuti je 
opulentní a tělnaté, aby dosáhlo 
vyrovnanosti, potřebuje 2 až 3 roky 
ležet. 

Dobře se hodí k ostrým jídlům, steakům, 
zvěřině a silně aromatickým sýrům

Syrah 60%, Mourvédre 40%

18°C

Deset let i více

Obj. č.: 125 - 13
MOC s DPH 359,- / VOC bez DPH 258,-

Pinot Noir Réserve
„Luc Pirlet“ 
2017
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Intenzivní středně rubínová 
barva. V buketu černý rybíz, 
lékořice a višně. Na patře bohaté, 
s dlouhým závěrem. Hodí se 
skvěle například k hovězímu 
po Burgundsku a zralým sýrům. 
Skvělý Pinot po vzoru 
burgundských vín.

Skvělá kombinace s pečenou 
kachnou

Pinot Noir 100%

16°C

Až osm let

Obj. č.: 125 - 14
MOC s DPH 361,- / VOC bez DPH 259,-

Malbec „Luc Pirlet“ 
2016 / 2017
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Jedinečné víno z odrůdy Malbec, 
kterou dosud Luc Pirlet používal 
výhradně do Cuvée Summum 
Limoux. Toto víno velmi tmavé 
barvy Vás ve vůni osloví kořením 
s dotekem fi alky. V chuti pak 
objevíte tmavé ovoce. Jeho plnost 
je obohacena o příjemnou, ale 
výraznější tříslovinu, která dává 
znát, že víno bude dobře 
odolávat času.

Dobrá kombinace se steaky 
z tmavých mas

Malbec 100%

17°C

Až šest let

Obj. č.: 125 - 19
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 176,-

Cabernet Sauvignon Réserve
 „Luc Pirlet“ 
2016
          VdP Languedoc
           Červené 0,75 l
Hluboce tmavá granátová barva, 
ve vůni ovocné s nádechem 
vanilky, kůže a cedru. Chuť 
dobře vybalancovaná, robustní 
s tříslovinou. Perfektní k červeným 
masům a zrajícím sýrům.

Vhodné k rybám, ale také 
ke sladkostem

Cabernet Sauvignon 100%

Obj. č.: 125 - 10
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-

Syrah Réserve „Luc Pirlet“ 
2016
           VdP Languedoc
            Červené 0,75 l
Elegantní rubínová barva, ve vůni 
černé třešně, červený rybíz, lékořice. 
Víno s plným tělem, elegantní 
s příjemnou tříslovinou.

Vynikající k červeným masům, 
zvěřině a sýrům všeho druhu

Syrah 100%

Obj. č.: 125 - 10
MOC s DPH 330,- / VOC bez DPH 237,-
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Grandes Vallées Limoux Rouge 
„Luc Pirlet“ 2016
           AOC Limoux - Languedoc 
           Červené 0,75 l
Intenzivní, brilantní               
granátová barva. Buket 
bohatý, připomínající 
ostružiny a borůvky, 
v pozadí opět vanilkový 
nádech. Extraktivní plné 
silné víno v Bordeaux stylu, 
pěkně vyvážené. Jemná 
tříslovina a dlouhý závěr. 

Vhodné ke zvěřině 
a silným sýrům

Merlot 50%, Malbec 30%, 
Cabernet Sauvignon 20%

10°C

Přes deset let

Obj. č.: 125 - 15
MOC s DPH 566,- / VOC bez DPH 407,-

Terroirs Chenin „Luc Pirlet“ 
2017
           VdP Languedoc
            Bílé 0,75 l
Víno světlé slámové barvy 
s decentní minerální vůní 
podpořenou v chuti o tón světlého 
ovoce.

Ideální na léto a lze ho podávat 
k salátům a k rybím pokrmům

Chenin Blanc 100%

Pít mladé při 8°C

Do tří let

Obj.č.: 125 - 23
MOC s DPH 271,- / VOC bez DPH 195,-

Terroirs  Grenache „Luc Pirlet“ 
2017
            VdP Languedoc
              Červené 0,75 l
Již jako mladé vyniká toto víno 
svou plnou chutí s nasládlým 
odchodem. Je výrazné s notou 
sušené švestky a náznakem povidel 
a v příjemném závěru s jemnou 
tříslovinou.  

Skvělá kombinace k pernaté zvěřině 
či k pečené kachně

Grenache 100%

Při 17 – 18°C

Až sedm let

Obj.č.: 125 - 24
MOC s DPH 271,- / VOC bez DPH 195,-

Grandes Vallées Limoux Blanc
„Luc Pirlet“ 
2015 / 2016
           AOC Limoux - Languedoc 
           Bílé 0,75 l
Barva intenzivní se zlatými odlesky. 
Ve vůni bílé květy, citrusy, meruňky, 
broskve, nádech ananasu, 
másla a sušeného ovoce.

Vynikající k ústřicím, humrovi 
nebo k drůbeži, např. huse
Chardonnay 90%, 
Chenin Blanc 10%

10°C

Až pět let

Obj. č.: 125 - 06
MOC s DPH 480,- / VOC bez DPH 345,-
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Grandes Vallées Limoux Rouge 
„Luc Pirlet“ 2016
           AOC Limoux - Languedoc 
           Červené 0,75 l
Intenzivní, brilantní               
granátová barva. Buket 
bohatý, připomínající 
ostružiny a borůvky, 
v pozadí opět vanilkový 
nádech. Extraktivní plné 
silné víno v Bordeaux stylu, 
pěkně vyvážené. Jemná 
tříslovina a dlouhý závěr. 

Vhodné ke zvěřině 
a silným sýrům

Merlot 50%, Malbec 30%, 
Cabernet Sauvignon 20%

10°C

Přes deset let

Obj. č.: 125 - 15
MOC s DPH 566,- / VOC bez DPH 407,-

Terroirs Chenin „Luc Pirlet“ 
2017
           VdP Languedoc
            Bílé 0,75 l
Víno světlé slámové barvy 
s decentní minerální vůní 
podpořenou v chuti o tón světlého 
ovoce.

Ideální na léto a lze ho podávat 
k salátům a k rybím pokrmům

Chenin Blanc 100%

Pít mladé při 8°C

Do tří let

Obj.č.: 125 - 23
MOC s DPH 271,- / VOC bez DPH 195,-

Terroirs  Grenache „Luc Pirlet“ 
2017
            VdP Languedoc
              Červené 0,75 l
Již jako mladé vyniká toto víno 
svou plnou chutí s nasládlým 
odchodem. Je výrazné s notou 
sušené švestky a náznakem povidel 
a v příjemném závěru s jemnou 
tříslovinou.  

Skvělá kombinace k pernaté zvěřině 
či k pečené kachně

Grenache 100%

Při 17 – 18°C

Až sedm let

Obj.č.: 125 - 24
MOC s DPH 271,- / VOC bez DPH 195,-

Grandes Vallées Limoux Blanc
„Luc Pirlet“ 
2015 / 2016
           AOC Limoux - Languedoc 
           Bílé 0,75 l
Barva intenzivní se zlatými odlesky. 
Ve vůni bílé květy, citrusy, meruňky, 
broskve, nádech ananasu, 
másla a sušeného ovoce.

Vynikající k ústřicím, humrovi 
nebo k drůbeži, např. huse
Chardonnay 90%, 
Chenin Blanc 10%

10°C

Až pět let

Obj. č.: 125 - 06
MOC s DPH 480,- / VOC bez DPH 345,-
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Weißburgunder  
„Weingut Kellner“
2018
          Weinviertel 
           Bílé  0,75 l
Ovocný Pinot, šťavnaté a živé 
chuti s lehkým tónem máslové 
broskve a drobného světlého 
ovoce.

Gelber  Muskateller  
„Weingut Kellner“
2017
          Weinviertel 
           Bílé 0,75 l
Svěží suché víno s velmi 
decentním muškátovým tónem 
mísícím se s notou citrusů.
Ideální víno pro letní osvěžení, 
jež vybízí k dalšímu napití.

Skvělé k salátům a italským 
těstovinám

Muškát žlutý 100%

9°C

Do tří let

Obj.č.: 187 - 11
MOC s DPH 249,- / VOC bez DPH 179,-

Skvělé k řízečkům z vepřové panenky 
s máslovou bramborovou kaší

Rulandské bílé 100%

9°C

Do tří let 

Obj. č.: 187 - 12
MOC s DPH 295,- / VOC bez DPH 212,-

Veltliner Premium   
„Weingut Kellner“
2017
          Weinviertel 
           Bílé 0,75 l
Minerální a elegantní Veltlín s chutí 
hrušky a zralého jablka s plným 
závěrem a dlouhou dochutí

Skvělé k vídeňskému řízku s máslovou 
bramborovou kaší a kuřecím pokrmům

Veltlínské zelené 100%

9 °C

Do tří let

Obj. č.: 187 - 13
MOC s DPH 348,- / VOC bez DPH 250,-

Grüner Veltliner Green 
„Weingut Kellner“
2018
          Weinviertel 
           Bílé 0,75 l
Pěkný jednoduchý Veltlín 
s ovocným aroma s náznakem 
citrusů. Má světlou slámovou 
barvu se zelenkavými odlesky. 
Chuť je osvěžující s příjemnou 
kyselinou v závěru. 
Doporučujeme pít mladé.

Hodí se skvěle například ke smaženým 
řízkům z vepřové panenky 
s bramborovou, máslovou kaší
Veltlínské zelené 100%

8°C

Do dvou let

Obj. č.: 187 - 01
MOC s DPH 203,- / VOC bez DPH 146,-

NOVÉ! NOVÉ!

NOVÉ!

Vhodné ke zvěřině 
a silným sýrům

Merlot 50%, Malbec 30%, 
Cabernet Sauvignon 20%

Terroirs  Grenache „Luc Pirlet“ 
2017
            VdP Languedoc
              Červené 0,75 l
Již jako mladé vyniká toto víno 
svou plnou chutí s nasládlým 
odchodem. Je výrazné s notou 
sušené švestky a náznakem povidel 
a v příjemném závěru s jemnou 
tříslovinou.  

Skvělá kombinace k pernaté zvěřině 
či k pečené kachně

Grenache 100%

Při 17 – 18°C

Až sedm let

Obj.č.: 125 - 24
MOC s DPH 271,- / VOC bez DPH 195,-



3230

Zweigelt Rose 
„Weingut Kellner“
2018
          Weinviertel 
           Růžové 0,75 l
Velmi příjemné letní víno. 
Má lehkou růžovou barvu 
a velmi příjemnou kyselinu, 
která skvěle doplňuje chuť malin 
a jahod. Krásné letní víno, které 
doporučujeme pít mladé a dobře 
vychlazené.

Ideální letní pití k zeleninovým 
salátům a těstovinám

Zweigeltrebe 100%

8°C

Do tří let

Obj. č.: 187 - 04
MOC s DPH 203,- / VOC bez DPH 146,-

DO IT Cuvee Red 
„Weingut Kellner“
2014
          Weinviertel 
           Červené 0,75 l
Velmi příjemný Zweigeltrebe, 
plný s jemnou kyselinou. Tóny 
tmavého ovoce se skvěle propojují 
s kouřovou notou v dlouhém 
závěru. 

Ideální kombinace například s hovězím 
na houbách a s pokrmy z tmavých mas

Zweigeltrebe a Blauburgunder

8 °C

Až sedm let

Obj. č.: 187 - 05
MOC s DPH 203,- / VOC bez DPH 146,-

Grüner Veltliner
„Weingut Kellner“
2018
          DAC Weinviertel 
           Bílé 0,75 l
Velmi příjemný Veltlín 
s živou kyselinou a delikátním 
ovocno-minerálním aroma. 
Má světlou barvu se zlatavým 
odleskem a jemné perlení 
v závěru. Doporučujeme 
pít mladé a dobře vychlazené.

Výborně doplní například 
pokrmy z ryb či drůbeže

Veltlínské zelené 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 187 - 02
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-

Riesling
„Weingut Kellner“
2018
          Weinviertel 
           Bílé 0,75 l
Suchý minerální Riesling. 
Elegantní víno s živou kyselinou. 
Ovocná vůně a chuť je 
doplněna o minerální tóny 
a delikátní, osvěžující, 
jemné perlení v závěru. 
Ideální letní víno.

Doporučujeme pít k rybím pokrmům 
z grilu a zeleninovým salátům

Riesling 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 187 - 03
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-

31

Grüner Veltliner Landwein 
„Weingut Kellner“ 

          Weinviertel
           Bílé  1 l
Víno světlé slámové barvy. 
Květinové aroma s notou 
citrusového ovoce.

Blauer Portugieser Landwein
„Weingut Kellner“ 

          Weinviertel
           Červené   1 l
Víno středně tmavé červené barvy 
s jemným fi alovým nádechem.
Vůně a chuť drobného červeného 
ovoce s lehkým tónem koření.
Skvělé víno na letní grilování.

Zweigelt 
„Weingut Kellner“
2017
          Weinviertel 
           Červené 0,75 l
Velmi příjemný Zweigeltrebe 
s chutí vyzrálé ostružiny 
a s jemnými kouřovými tóny 
v závěru. Plné víno s jemnou 
tříslovinou.

Skvělá kombinace například 
s vepřovými pokrmy z grilu

Zweigeltrebe 100%

18°C

Osm až deset let

Obj. č.: 187 - 06
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-

Výborně doplní například ryby

Veltlínské zelené 100%

8 °C

Až tři roky

Skvělé k vepřovému a hovězímu

Modrý Portugal 100%

18 °C

Do čtyř let

Obj.č.:  187 - 09
MOC s DPH 195,- / VOC bez DPH 140,-

Obj.č. 187 - 10
MOC s DPH 195,- / VOC bez DPH 140,-

Doporučujeme pít k rybím pokrmům 
z grilu a zeleninovým salátům
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Zweigelt Rose 
„Weingut Kellner“
2018
          Weinviertel 
           Růžové 0,75 l
Velmi příjemné letní víno. 
Má lehkou růžovou barvu 
a velmi příjemnou kyselinu, 
která skvěle doplňuje chuť malin 
a jahod. Krásné letní víno, které 
doporučujeme pít mladé a dobře 
vychlazené.

Ideální letní pití k zeleninovým 
salátům a těstovinám

Zweigeltrebe 100%

8°C

Do tří let

Obj. č.: 187 - 04
MOC s DPH 203,- / VOC bez DPH 146,-

DO IT Cuvee Red 
„Weingut Kellner“
2014
          Weinviertel 
           Červené 0,75 l
Velmi příjemný Zweigeltrebe, 
plný s jemnou kyselinou. Tóny 
tmavého ovoce se skvěle propojují 
s kouřovou notou v dlouhém 
závěru. 

Ideální kombinace například s hovězím 
na houbách a s pokrmy z tmavých mas

Zweigeltrebe a Blauburgunder

8 °C

Až sedm let

Obj. č.: 187 - 05
MOC s DPH 203,- / VOC bez DPH 146,-

Grüner Veltliner
„Weingut Kellner“
2018
          DAC Weinviertel 
           Bílé 0,75 l
Velmi příjemný Veltlín 
s živou kyselinou a delikátním 
ovocno-minerálním aroma. 
Má světlou barvu se zlatavým 
odleskem a jemné perlení 
v závěru. Doporučujeme 
pít mladé a dobře vychlazené.

Výborně doplní například 
pokrmy z ryb či drůbeže

Veltlínské zelené 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 187 - 02
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-

Riesling
„Weingut Kellner“
2018
          Weinviertel 
           Bílé 0,75 l
Suchý minerální Riesling. 
Elegantní víno s živou kyselinou. 
Ovocná vůně a chuť je 
doplněna o minerální tóny 
a delikátní, osvěžující, 
jemné perlení v závěru. 
Ideální letní víno.

Doporučujeme pít k rybím pokrmům 
z grilu a zeleninovým salátům

Riesling 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 187 - 03
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-
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Grüner Veltliner Landwein 
„Weingut Kellner“ 

          Weinviertel
           Bílé  1 l
Víno světlé slámové barvy. 
Květinové aroma s notou 
citrusového ovoce.

Blauer Portugieser Landwein
„Weingut Kellner“ 

          Weinviertel
           Červené   1 l
Víno středně tmavé červené barvy 
s jemným fi alovým nádechem.
Vůně a chuť drobného červeného 
ovoce s lehkým tónem koření.
Skvělé víno na letní grilování.

Zweigelt 
„Weingut Kellner“
2017
          Weinviertel 
           Červené 0,75 l
Velmi příjemný Zweigeltrebe 
s chutí vyzrálé ostružiny 
a s jemnými kouřovými tóny 
v závěru. Plné víno s jemnou 
tříslovinou.

Skvělá kombinace například 
s vepřovými pokrmy z grilu

Zweigeltrebe 100%

18°C

Osm až deset let

Obj. č.: 187 - 06
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-

Výborně doplní například ryby

Veltlínské zelené 100%

8 °C

Až tři roky

Skvělé k vepřovému a hovězímu

Modrý Portugal 100%

18 °C

Do čtyř let

Obj.č.:  187 - 09
MOC s DPH 195,- / VOC bez DPH 140,-

Obj.č. 187 - 10
MOC s DPH 195,- / VOC bez DPH 140,-

Doporučujeme pít k rybím pokrmům 
z grilu a zeleninovým salátům
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Grüner Veltliner Federspiel
„Weingut Eder“
2017
          Wachau 
           Bílé 0,75 l
Víno svěží vůně a šťavnaté chuti. 
Vůně je jemná, lehce kvasnicová, 
podporována mineralitou.
Chuť je pak komplexní s del-
ším závěrem a provázena svěží 
kyselinou.

Vynikající kombinace s drůbeží 
a tvrdými sýry

Veltlínské zelené 100%

8 – 10 °

Pít mladé do tří let

Obj.č.: 191 - 01
MOC s DPH 472,- / VOC bez DPH 339,-

Riesling Federspiel  
„Weingut Eder“
2017
          Wachau 
           Bílé 0,75 l
Ovocná vůně je doplněná o 
šťavnatou chuť zralého ovoce 
s náznakem citrusových plodů. Na 
patře je toto víno minerální a živé 
s lehkým extraktem sladkosti.

Dobře doplní například vídeňský 
řízek, či grilované ryby

Riesling 100%

8 – 9 °C

Pít mladé do tří let

Obj.č.: 191 - 02
MOC s DPH 486,- / VOC bez DPH 349,- 

Riesling Smaragd
„Weingut Eder“
2016
          Wachau 
           Bílé 0,75 l
Víno zlatavě žluté barvy s vůní 
a chutí zralé meruňky, máslové 
broskve a minerálním tónem.
Víno má jemný kořeněný tón 
v závěru a delší dochuť.

Vhodná kombinace ke grilovaným 
rybám a drůbeži

Riesling 100%

8 – 10 °C

Do šesti let

Obj.č.: 191 - 04
MOC s DPH 675,- / VOC bez DPH 485,- 

Rosé
„Weingut Eder“
2017
          Wachau 
           Růžové 0,75 l
Víno lososové barvy s osvěžující 
chutí červeného ovoce, jahod 
a malin. V závěru se objevuje 
decentní květinová nota s tónem 
minerality a bobulí.

Skvělé k lehčím pokrmům 
a studené kuchyni

Zweigeltrebe 100%

9 – 11 °C

Pít mladé do tří let

Obj.č.: 191 - 05
MOC s DPH 360,- / VOC bez DPH 259,- 

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!
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Grüner Veltliner Federspiel
„Weingut Eder“
2017
          Wachau 
           Bílé 0,75 l
Víno svěží vůně a šťavnaté chuti. 
Vůně je jemná, lehce kvasnicová, 
podporována mineralitou.
Chuť je pak komplexní s del-
ším závěrem a provázena svěží 
kyselinou.

Vynikající kombinace s drůbeží 
a tvrdými sýry

Veltlínské zelené 100%

8 – 10 °

Pít mladé do tří let

Obj.č.: 191 - 01
MOC s DPH 472,- / VOC bez DPH 339,-

Riesling Federspiel  
„Weingut Eder“
2017
          Wachau 
           Bílé 0,75 l
Ovocná vůně je doplněná o 
šťavnatou chuť zralého ovoce 
s náznakem citrusových plodů. Na 
patře je toto víno minerální a živé 
s lehkým extraktem sladkosti.

Dobře doplní například vídeňský 
řízek, či grilované ryby

Riesling 100%

8 – 9 °C

Pít mladé do tří let

Obj.č.: 191 - 02
MOC s DPH 486,- / VOC bez DPH 349,- 

Riesling Smaragd
„Weingut Eder“
2016
          Wachau 
           Bílé 0,75 l
Víno zlatavě žluté barvy s vůní 
a chutí zralé meruňky, máslové 
broskve a minerálním tónem.
Víno má jemný kořeněný tón 
v závěru a delší dochuť.

Vhodná kombinace ke grilovaným 
rybám a drůbeži

Riesling 100%

8 – 10 °C

Do šesti let

Obj.č.: 191 - 04
MOC s DPH 675,- / VOC bez DPH 485,- 

Rosé
„Weingut Eder“
2017
          Wachau 
           Růžové 0,75 l
Víno lososové barvy s osvěžující 
chutí červeného ovoce, jahod 
a malin. V závěru se objevuje 
decentní květinová nota s tónem 
minerality a bobulí.

Skvělé k lehčím pokrmům 
a studené kuchyni

Zweigeltrebe 100%

9 – 11 °C

Pít mladé do tří let

Obj.č.: 191 - 05
MOC s DPH 360,- / VOC bez DPH 259,- 

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

33

Grüner Veltliner Smaragd 
Süssenberg 
„Weingut Eder“
2016
          Wachau 
           Bílé 0,75 l
Toto víno má pikantní vůni 
čerstvých bylin. Chuť je ušlechtilá 
a šťavnatá, kořeněná s minerální 
notou a dlouhým závěrem.

Skvěle doplní grilované ryby

Veltlínské zelené 100%

8 – 10 °C

Vhodné vypít do šesti let

Obj.č.: 191 - 03
MOC s DPH 675,- / VOC bez DPH 485,-

NOVÉ!

Vynikající kombinace s drůbeží 
a tvrdými sýry

Skvělé k lehčím pokrmům 
a studené kuchyni
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Rosé Assemblage 
„Anton Bauer“ 
2018
          Wagram
           Rosé 0,75 l
Čistá a intenzivní růžová barva. 
Ve vůni a chuti se objevují tóny 
malin. Má elegantní strukturu 
a svěží kyselinu. Dobře vychlazené 
je ideálním pitím pro letní večery.

Vhodné ke středně tmavým grilovaným 
masům a jemným kozím sýrům

Zweigelt, Syrah, Merlot

9°C

Do tří let

Obj. č.: 188 - 04
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Roter Veltliner 
„Anton Bauer“ 
2016 / 2017
          Wagram
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy se zlatavým 
odleskem s chutí čerstvých hroznů 
a lehce nazrálé broskve. Je plné, 
ale zároveň svěží s dlouhým 
příjemným odchodem. Víno zrálo 
5 měsíců ve velkých dubových 
sudech.

Dobře doplní například kuřecí 
pokrmy, nebo říční ryby

Veltlínské červené 100%

7 - 9°C

Do čtyř let

Obj. č.: 188 - 02
MOC s DPH 488,- / VOC bez DPH 350,-

Grüner Veltliner Ried Gmirk 
„Anton Bauer“ 
2017
          Wagram
           Bílé 0,75 l
Nádherná brilantní žlutavá barva. 
Ve vůni je citit vše, co lze očekávat 
od veltlínského. Komplexní tóny 
ovoce ve vůni se v chuti střídají 
s kořením, ořechem a jablkem. 
Navíc je chuť obohacena i o jemné 
květinové aroma. Víno je svěží, 
ale zároveň elegantní. 

Velmi dobře se pije například 
ke složitějším úpravám ryb

Veltlínské zelené 100%

9°C

Do čtyř let

Obj. č.: 188 - 01
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Riesling Feuersbrunn 
„Anton Bauer“ 
2017
          Wagram
           Bílé 0,75 l
Víno lehké, světle žluté 
barvy. Tón broskve ve vůni 
doplní chuť světlé máslové 
broskve s lehkou notou 
exotického ovoce. Příjemná 
kyselina a skvělá struktura vína, 
jež se neustále během pití mění. 

Dobře doplní pokrmy z ryb, 
zvláště grilovanou úpravu

Riesling 100%

9°C

Až pět let

Obj. č.: 188 - 03
MOC s DPH 550,- / VOC bez DPH 395,-

Grüner Veltliner Ried Gmirk 
„Anton Bauer“ 
2018
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Rosé Assemblage 
„Anton Bauer“ 
2018
          Wagram
           Rosé 0,75 l
Čistá a intenzivní růžová barva. 
Ve vůni a chuti se objevují tóny 
malin. Má elegantní strukturu 
a svěží kyselinu. Dobře vychlazené 
je ideálním pitím pro letní večery.

Vhodné ke středně tmavým grilovaným 
masům a jemným kozím sýrům

Zweigelt, Syrah, Merlot

9°C

Do tří let

Obj. č.: 188 - 04
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Roter Veltliner 
„Anton Bauer“ 
2016 / 2017
          Wagram
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy se zlatavým 
odleskem s chutí čerstvých hroznů 
a lehce nazrálé broskve. Je plné, 
ale zároveň svěží s dlouhým 
příjemným odchodem. Víno zrálo 
5 měsíců ve velkých dubových 
sudech.

Dobře doplní například kuřecí 
pokrmy, nebo říční ryby

Veltlínské červené 100%

7 - 9°C

Do čtyř let

Obj. č.: 188 - 02
MOC s DPH 488,- / VOC bez DPH 350,-

Grüner Veltliner Ried Gmirk 
„Anton Bauer“ 
2017
          Wagram
           Bílé 0,75 l
Nádherná brilantní žlutavá barva. 
Ve vůni je citit vše, co lze očekávat 
od veltlínského. Komplexní tóny 
ovoce ve vůni se v chuti střídají 
s kořením, ořechem a jablkem. 
Navíc je chuť obohacena i o jemné 
květinové aroma. Víno je svěží, 
ale zároveň elegantní. 

Velmi dobře se pije například 
ke složitějším úpravám ryb

Veltlínské zelené 100%

9°C

Do čtyř let

Obj. č.: 188 - 01
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Riesling Feuersbrunn 
„Anton Bauer“ 
2017
          Wagram
           Bílé 0,75 l
Víno lehké, světle žluté 
barvy. Tón broskve ve vůni 
doplní chuť světlé máslové 
broskve s lehkou notou 
exotického ovoce. Příjemná 
kyselina a skvělá struktura vína, 
jež se neustále během pití mění. 

Dobře doplní pokrmy z ryb, 
zvláště grilovanou úpravu

Riesling 100%

9°C

Až pět let

Obj. č.: 188 - 03
MOC s DPH 550,- / VOC bez DPH 395,-
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Zweigeltrebe Feuersbrunn 
„Anton Bauer“ 
2015
          Wagram
           Červené 0,75 l
Víno zářivé rubínové barvy 
s vůní třešní a drobného ovoce. 
Na patře je svěží dotek 
bobulového ovoce. Je jemně 
kořeněné s příjemnou 
sladkostí a jemným taninem. 
V závěru se objevuje tón višní 
v čokoládě.

Skvělá kombinace například 
k minutkovým kachním prsům

Zweigeltrebe 100%

18°C

Až deset let

Obj. č.: 188 - 05
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Pinot Noir Wagram 
„Anton Bauer“ 
2014
          Wagram
           Červené 0,75 l
Víno světlé rubínové barvy 
s intenzivní vůní koření a chutí 
drobného červeného ovoce. 
Víno je strukturované stejně 
jako burgundská vína, 
má jemné taniny, je svěží 
a zároveň elegantní.

Skvělá kombinace s pečenou nebo 
konfi tovanou kachnou či husou

Rulandské modré 100%

18°C

Deset let i více

Obj. č.: 188 - 07
MOC s DPH 515,- / VOC bez DPH 370,-

Zweigeltrebe Alte Reben 
„Anton Bauer“ 
2012
          Wagram
           Červené 0,75 l
Víno tmavé granátové barvy 
s fi alovým odleskem. Chuť 
je po vyzrálé ostružině 
a višních. Toto víno je 
komplexní s červeným 
ovocem v závěru a s jemným 
taninem a příjemnou svěžestí 
v odchodu. V závěru se 
objevují také tóny tmavé 
čokolády.

Dobrá kombinace s pečenými 
masy

Zweigeltrebe 100%

18°C

Deset let i více

Obj. č.: 188 - 06
MOC s DPH 668,- / VOC bez DPH 480,-
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Sauvignon blanc Kabinett trocken 
„Schloss Ortenberg“ 
2018
          Baden
           Bílé 0,75 l
Svěží Sauvignon lehké slámové 
barvy se zlatavými odlesky. 
V barvě krásně jiskrné a ve vůni 
a chuti osloví tóny angreštu, 
exotického ovoce a bezového 
květu. Svěží kyselina je 
i v poměrně opulentním závěru.

Skvěle doplní lehčí úpravy ryb, 
například kambalu či mečouna

Sauvignon 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 183 - 03
MOC s DPH 410,- / VOC bez DPH 295,-

Riesling Kabinett trocken 
„Schloss Ortenberg“ 
2018
          Baden
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zlatavé barvy 
se svěžím aroma, doplněné 
o tóny citrusového ovoce, 
meruňky a lipového květu. 

Tento suchý Riesling výborně 
doplní například pokrmy z drůbeže, 
studené předkrmy a saláty

Riesling 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 183 - 01
MOC s DPH 399,- / VOC bez DPH 287,-

Gewürztraminer Spätlese 
„Schloss Ortenberg“ 
2016
          Baden
           Bílé 0,75 l
Skvělý, polosuchý Gewürztraminer 
v kterém najdete, i díky geografi cké 
poloze tohoto vinařství, podobnost 
s vrcholnými víny z Alsaska. 
Vůně květů růží přechází zvolna 
do ovocných tónů lichi 
a karafi átových tónů. V chuti 
je pak spojení koření s chutí 
vyzrálé meruňky. Dlouhotrvající 
závěr Vás vybízí k dalšímu napití. 

O Yeah! Weiß trocken 
„Schloss Ortenberg“ 
2018
          Baden
           Bílé 0,75 l
Šťavnaté bílé víno světlé barvy 
s intenzivní vůní exotického 
ovoce. Má skvěle vybalancovanou 
rovnováhu mezi kyselinou a cukry.
Závěr je jemný s citrusovou notou. 

Lze ho kombinovat i s tučnějšími 
pokrmy, například z vepřového Skvěle doplní lehčí úpravy ryb

Gewürztraminer 100% Müller Thurgau, Riesling 
a Gewürztraminer

9 – 10°C 8°C

Až šest let Do čtyř let

Obj. č.: 183 - 04
MOC s DPH 476,- / VOC bez DPH 342,-

Obj. č.: 183 - 17
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-

NOVÉ!
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Sauvignon blanc Kabinett trocken 
„Schloss Ortenberg“ 
2018
          Baden
           Bílé 0,75 l
Svěží Sauvignon lehké slámové 
barvy se zlatavými odlesky. 
V barvě krásně jiskrné a ve vůni 
a chuti osloví tóny angreštu, 
exotického ovoce a bezového 
květu. Svěží kyselina je 
i v poměrně opulentním závěru.

Skvěle doplní lehčí úpravy ryb, 
například kambalu či mečouna

Sauvignon 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 183 - 03
MOC s DPH 410,- / VOC bez DPH 295,-

Riesling Kabinett trocken 
„Schloss Ortenberg“ 
2018
          Baden
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zlatavé barvy 
se svěžím aroma, doplněné 
o tóny citrusového ovoce, 
meruňky a lipového květu. 

Tento suchý Riesling výborně 
doplní například pokrmy z drůbeže, 
studené předkrmy a saláty

Riesling 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 183 - 01
MOC s DPH 399,- / VOC bez DPH 287,-

Gewürztraminer Spätlese 
„Schloss Ortenberg“ 
2016
          Baden
           Bílé 0,75 l
Skvělý, polosuchý Gewürztraminer 
v kterém najdete, i díky geografi cké 
poloze tohoto vinařství, podobnost 
s vrcholnými víny z Alsaska. 
Vůně květů růží přechází zvolna 
do ovocných tónů lichi 
a karafi átových tónů. V chuti 
je pak spojení koření s chutí 
vyzrálé meruňky. Dlouhotrvající 
závěr Vás vybízí k dalšímu napití. 

O Yeah! Weiß trocken 
„Schloss Ortenberg“ 
2018
          Baden
           Bílé 0,75 l
Šťavnaté bílé víno světlé barvy 
s intenzivní vůní exotického 
ovoce. Má skvěle vybalancovanou 
rovnováhu mezi kyselinou a cukry.
Závěr je jemný s citrusovou notou. 

Lze ho kombinovat i s tučnějšími 
pokrmy, například z vepřového Skvěle doplní lehčí úpravy ryb

Gewürztraminer 100% Müller Thurgau, Riesling 
a Gewürztraminer

9 – 10°C 8°C

Až šest let Do čtyř let

Obj. č.: 183 - 04
MOC s DPH 476,- / VOC bez DPH 342,-

Obj. č.: 183 - 17
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-

NOVÉ!
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Pinot Noir Q.b.A. 
„Schloss Ortenberg“ 
2015
          Baden
           Červené 0,75 l
Lehký Pinot Noir připomínající 
burgundské Pinoty. Má světlejší 
barvu s cihlovým okrajem 
a velmi příjemnou a stále se 
rozvíjející vůni třešní s tónem 
hořké čokolády v závěru.

Dobře doplní pečenou kachnu 
s kmínem

Rulandské modré 100%

18°C

Až osm let

Obj. č.: 183 - 09
MOC s DPH 399,- / VOC bez DPH 287,-

Merlot Spätlese Barrique 
„Schloss Ortenberg“ 
2016
          Baden 
           Červené 0,75 l
Toto víno zrálo v nových 
dubových sudech a je předurčeno 
i k delší archivaci. Má tmavou 
barvu s purpurovým nádechem. 
Vůně i chuť je výrazná s lehkým 
tónem dubu a vanilky, 
s přetrvávající chutí malin, 
ostružin, švestky a sušeného 
ovoce. Toto víno má velmi 
dlouhý, sametový závěr. 

Skvěle doplní zvěřinu a steaky 
z hovězího masa

Merlot 100%

18 – 19°C

Až dvanáct let

Obj. č.: 183 - 11
MOC s DPH 819,- / VOC bez DPH 589,-

Rivaner Qualitätswein trocken 
„Schloss Ortenberg“ 
2017
          Baden
           Bílé 0,75 l
Svěží bílé víno s aroma 
citrusových plodů a květin.

Skvělá kombinace se sladkovodními 
rybami a zeleninovými saláty

Müller Thurgau 100%

8 – 9°C

Do čtyř let

Obj.č.: 183 - 13
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-

Grauer Burgunder Kabinett trocken 
„Schloss Ortenberg“ 
2018
          Baden
           Bílé 0,75 l
Jemné, ale aromatické Pinot Gris 
s plným tělem a s příjemným aroma 
zralých jablek a muškátového 
oříšku. Toto víno má delší závěr 
a osvěžující polosuchou chuť. 

Dobře se hodí k drůbeži 
a k těstovinám

Rulandské šedé 100%

8 – 9°C

Do čtyř let

Obj.č.: 183 - 12
MOC s DPH 399,- / VOC bez DPH 287,-

Riesling 100%

Skvěle doplní lehčí úpravy ryb

Müller Thurgau, Riesling 
a Gewürztraminer

Obj. č.: 183 - 17
MOC s DPH 299,- / VOC bez DPH 215,-
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Riesling Sekt extra brut
„Weingut Barth“
          Rheingau
           Bílé – šumivé 0,75 l
Klasický Riesling z Rheingau 
vyrobený jako šumivé víno. 
Má příchuť ananasu a broskve 
a jemnou dochuť s minimem 
zbytkového cukru. Výborná 
alternativa pro milovníky 
šampaňského. Víno je vyrobené 
v režimu BIO. 

Skvělé jako aperitiv

Riesling 100%

P7°C

Do dvou let

Obj.č.: 182 - 01
MOC s DPH 680,- / VOC bez DPH 489,-

Spätburgunder rosé 
„Weingut Barth“ 
2017
          Rheingau
           Bílé 0,75 l
Příjemné suché růžové víno s tóny 
malin a vyzrálých jahod. Je plné 
s příjemnou kyselinou a delším 
závěrem.

Vhodné k pokrmům z vepřové panenky 
a zeleninovým salátům

Rulandské modré 100%

10 – 12°C

Do tří let

Obj.č.: 182 - 07
MOC s DPH 410,- / VOC bez DPH 315,-

Riesling  Rüdesheim - Feinherb 
„Weingut Barth“  
2018
          Rheingau
           Bílé 0,75 l
Harmonický svěží ryzlink 
s ovocnou šťavnatostí a příjemným 
poměrem cukrů a kyselin.

Vhodná kombinace ke grilovaným 
rybám a drůbeži

Riesling 100%

8 – 10 °C

Do pěti let

Obj.č.: 182 - 08
MOC s DPH 527,- / VOC bez DPH 379,- 
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Riesling Sekt extra brut
„Weingut Barth“
          Rheingau
           Bílé – šumivé 0,75 l
Klasický Riesling z Rheingau 
vyrobený jako šumivé víno. 
Má příchuť ananasu a broskve 
a jemnou dochuť s minimem 
zbytkového cukru. Výborná 
alternativa pro milovníky 
šampaňského. Víno je vyrobené 
v režimu BIO. 

Skvělé jako aperitiv

Riesling 100%

P7°C

Do dvou let

Obj.č.: 182 - 01
MOC s DPH 680,- / VOC bez DPH 489,-

Spätburgunder rosé 
„Weingut Barth“ 
2017
          Rheingau
           Bílé 0,75 l
Příjemné suché růžové víno s tóny 
malin a vyzrálých jahod. Je plné 
s příjemnou kyselinou a delším 
závěrem.

Vhodné k pokrmům z vepřové panenky 
a zeleninovým salátům

Rulandské modré 100%

10 – 12°C

Do tří let

Obj.č.: 182 - 07
MOC s DPH 410,- / VOC bez DPH 315,-

Riesling  Rüdesheim - Feinherb 
„Weingut Barth“  
2018
          Rheingau
           Bílé 0,75 l
Harmonický svěží ryzlink 
s ovocnou šťavnatostí a příjemným 
poměrem cukrů a kyselin.

Vhodná kombinace ke grilovaným 
rybám a drůbeži

Riesling 100%

8 – 10 °C

Do pěti let

Obj.č.: 182 - 08
MOC s DPH 527,- / VOC bez DPH 379,- 
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Riesling Kabinett
„Weingut Manz“ 
2018
          Rheinhessen
           Bílé 0,75 l
Suchý minerální Riesling s lehkým 
citrusovým závěrem.

Skvělá kombinace se saláty a rybami

Riesling 100%

8 – 9°C

Do čtyř let

Obj.č.: 108 - 01
MOC s DPH 334,- / VOC bez DPH 240,-

Riesling Turm SL
„Weingut Manz“ 
2017
          Rheinhessen
           Bílé 0,75 l
Velmi příjemné suché víno 
pro milovníky suchých Rieslingů. 
Je minerální, tvrdší v závěru 
s nádechem citrusových plodů.

Lze ho doporučit k mořským plodům, 
salátům a těstovinám s rybami

Riesling 100%

9°C

Do čtyř let

Obj.č.: 108 - 03
MOC s DPH 404,- / VOC bez DPH 290,-

Riesling Niersteiner Hipping SL
„Weingut Manz“ 
2016
          Rheinhessen
           Bílé 0,75 l
Suchý a minerální Riesling 
s decentním a jemným perlením 
ihned po otevření. Postupně 
navozuje pocit lehké nazrálosti 
a překvapí svým dlouhým 
a vyváženým závěrem. 

Vhodná kombinace ke grilované 
drůbeži a rybám

Riesling 100%

9°C

Do čtyř let

Obj.č.: 108 - 04
MOC s DPH 445,- / VOC bez DPH 320,-

Obj.č.: 108 - 05
MOC s DPH  309,-  / VOC bez DPH 222,-

Grüner Silvaner trocken  
„Weingut Manz“ 
2018
          Rheinhessen
           Bílé 0,75 l
Lehký Sylván se svěží kyselinou 
a aroma jablečných jádřinců 
a máslových broskví s jemnou 
mineralitou.

Ideální kombinace s chřestem 
s holandskou omáčkou

Sylvánské zelené 100%

8 – 9 °C

Do čtyř let

NOVÉ!

Riesling Sekt extra brut
„Weingut Barth“
          Rheingau
           Bílé – šumivé 0,75 l
Klasický Riesling z Rheingau 
vyrobený jako šumivé víno. 
Má příchuť ananasu a broskve 
a jemnou dochuť s minimem 
zbytkového cukru. Výborná 
alternativa pro milovníky 
šampaňského. Víno je vyrobené 
v režimu BIO. 

Riesling 100%
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Kerner SL 
„Weingut Manz“ 
2016
          Rheinhessen
           Bílé 0,75 l
Svěží víno vůní a chutí exotického 
ovoce. Nasládlý závěr s jemnou 
kyselinou.

Hodí se k rybám na různé způsoby 
úprav

Kerner 100%

8 – 9 °C

Do čtyř let

Obj.č.: 108 - 07
MOC s DPH  370,-  / VOC bez DPH 266,-

Rivaner trocken
„Weingut Manz“ 
2016
          Rheinhessen
           Bílé 1 l
Vůně a chuť jablka a hrušky. 
Na patře je toto víno šťavnaté 
a vybízí k dalšímu napití. 

Hodí se ke grilované drůbeži a rybám

Müller Thurgau 100%

8 – 9 °C

Do čtyř let

Obj.č.: 108 - 06
MOC s DPH  271,-  / VOC bez DPH 195,-

Obj.č.: 108 - 09 (0,75 l)
MOC s DPH  271,-  / VOC bez DPH 195,-

Obj.č.: 108 - 08 (1,0 l)
MOC s DPH  271,-  / VOC bez DPH 195,-

Cuvée Rosé
„Weingut Manz“ 
2016 / 2017          
          Rheinhessen
           Růžové 0,75 l
Svěží ovocné terasové víno 
s aroma jahod a malin. 
Příjemně nasládlé s lehkou 
kyselinou.

Vhodně doplní těstoviny a saláty

Modrý Portugal a Dornfelder

8 – 10 °C

Do čtyř let

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!
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Kerner SL 
„Weingut Manz“ 
2016
          Rheinhessen
           Bílé 0,75 l
Svěží víno vůní a chutí exotického 
ovoce. Nasládlý závěr s jemnou 
kyselinou.

Hodí se k rybám na různé způsoby 
úprav

Kerner 100%

8 – 9 °C

Do čtyř let

Obj.č.: 108 - 07
MOC s DPH  370,-  / VOC bez DPH 266,-

Rivaner trocken
„Weingut Manz“ 
2016
          Rheinhessen
           Bílé 1 l
Vůně a chuť jablka a hrušky. 
Na patře je toto víno šťavnaté 
a vybízí k dalšímu napití. 

Hodí se ke grilované drůbeži a rybám

Müller Thurgau 100%

8 – 9 °C

Do čtyř let

Obj.č.: 108 - 06
MOC s DPH  271,-  / VOC bez DPH 195,-

Obj.č.: 108 - 09 (0,75 l)
MOC s DPH  271,-  / VOC bez DPH 195,-

Obj.č.: 108 - 08 (1,0 l)
MOC s DPH  271,-  / VOC bez DPH 195,-

Cuvée Rosé
„Weingut Manz“ 
2016 / 2017          
          Rheinhessen
           Růžové 0,75 l
Svěží ovocné terasové víno 
s aroma jahod a malin. 
Příjemně nasládlé s lehkou 
kyselinou.

Vhodně doplní těstoviny a saláty

Modrý Portugal a Dornfelder

8 – 10 °C

Do čtyř let

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!
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Terras d´El Rei Branco 
„Carmim“ 
2016
           Alentejo
           Bílé 0,75 l
Víno s křišťálovým vzhledem, 
světle slámovou barvou, čerstvým 
ovocným aroma a dobře vyváženou 
chutí připomínající meruňku a lichi. 

Vhodné k rybám, vaječným 
pokrmům a korýšům

Antao, Vaz, Rabo de Ovelha

8 - 10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 170 - 17
MOC s DPH 124,- / VOC bez DPH 89,-

Terras d´El Rei Tinto 
„Carmim“ 
2016
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno s křišťálovým vzhledem 
a granátovým odstínem. Vůně 
zralého červeného ovoce 
s hladkou chutí. Tělo přiměřeně 
plné.  

Vhodné k masitým pokrmům 
a sýrům

Alfroncheiro, Alicante Bouschet, 
Aragones, Cabernet Sauvignon, 
Carignan, Moreto, Castelao

14 - 16°C

Až šest let

Obj. č.: 170 - 01
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

Monsaraz Rosé 
„Carmim“ 
2016
           Alentejo
           Rosé 0,75 l
Intenzivní růžová barva 
s křišťálovou průzračností. 
V ústech je velice komplexní 
s dobře zakomponovanou 
kyselinou a elegantní hebkostí. 
Ve vůni se rozvíjí lesní jahoda, 
malina a červený rybíz. 

Vhodné podávat k salátům, 
korýšům rybám nebo jako aperitiv

Trincadeira, Aragones, Castelao

10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 170 - 20
MOC s DPH 207,- / VOC bez DPH 149,-

Monsaraz Tinto 
„Carmim“ 
2016 / 2017
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno s rubínovou barvou a plným 
dřevitým aroma. Ve vůni a chuti 
se objevují ovocné tóny vyzrálé 
moruše a rybízu. Je hebké, kulaté 
s lehkou tříslovinou v ústech 
a s dlouhou dochutí. 

Vhodné podávat k rožněným 
masům, zvěřině a uzeným sýrům
Trincadeira, Aragones, Moreto, 
Castelao

16°C

Pět let i více

Obj. č.: 170 - 05
MOC s DPH 223,- / VOC bez DPH 160,-
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Alicante Bouschet 
„Carmim“ 
2015
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno má rubínovou barvu s lehkým 
fi alovým nádechem. Ve vůni je 
intenzivní aroma tmavého ovoce 
a koření. V chuti pak přechází 
ovocnost až do povidlové 
nazrálosti. 

Toto víno skvěle doplní nejen tmavá 
masa, ale například i zrající sýry

Alicante Bouschet 100%

18°C

Šest let i více

Obj. č.: 170 - 21
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

Touriga Nacional
“Carmim“ 
2013
           Alentejo 
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy, vůně 
a chutě tmavého ovoce s lehkým 
tónem koření, cedrového dřeva 
a vanilky. V plném závěru se otevírá 
decentní kouřová nota.

Vhodné k tmavým masům

Touriga Nacional 100%

18°C

Osm let i více

Obj. č.: 170 - 22
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

Trincadeira / Aragonez 
„Carmim“ 
2014 
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno tmavé granátové barvy. 
Chuť lesního ovoce 
s lehkou notou taninu.

Vhodné k tmavým masům

Trincadeira a Aragonez

16°C

Více jak osm let

Obj. č.: 170 - 25
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

NOVÉ!

Syrah
„Carmim“ 
2013
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno se vyznačuje rubínovou 
barvou, zralými vůněmi černého 
ovoce, vanilky a kokosového 
ořechu s notou čokolády. 
V konci je výrazná tříslovina 
podporující dlouhý závěr.

Vhodné k tmavým masům

Syrah 100%

18°C

Více jak osm let

Obj. č.: 170 - 26
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

NOVÉ!

43

Garrafeira Dos Sócios 
„Carmim“ 
2013
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno má rubínovou barvu, plné
tělo a lehkou tříslovinu. Aroma 
s náznakem koření a rozinek 
s příchutí kokosu a vanilky. 
Má dlouhý konec. Je uznáváno 
pro svou eleganci a vyváženost 
kombinovanou s robustní 
charakteristikou velkého vína.

Vhodné je k divočině, rožněným  
masům a středně tvrdým sýrům

Aragonés, Castelao, Trincadeira

18°C

Patnáct let i více

Obj. č.: 170-11
MOC s DPH 814,- / VOC bez DPH 585,-

Alicante Bouschet 
„Carmim“ 
2015
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno má rubínovou barvu s lehkým 
fi alovým nádechem. Ve vůni je 
intenzivní aroma tmavého ovoce 
a koření. V chuti pak přechází 
ovocnost až do povidlové 
nazrálosti. 

Toto víno skvěle doplní nejen tmavá 
masa, ale například i zrající sýry

Alicante Bouschet 100%

Obj. č.: 170 - 21
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

Syrah
„Carmim“ 
2013
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno se vyznačuje rubínovou 
barvou, zralými vůněmi černého 
ovoce, vanilky a kokosového 
ořechu s notou čokolády. 
V konci je výrazná tříslovina 
podporující dlouhý závěr.

Vhodné k tmavým masům

Syrah 100%

Obj. č.: 170 - 26
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-
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Alicante Bouschet 
„Carmim“ 
2015
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno má rubínovou barvu s lehkým 
fi alovým nádechem. Ve vůni je 
intenzivní aroma tmavého ovoce 
a koření. V chuti pak přechází 
ovocnost až do povidlové 
nazrálosti. 

Toto víno skvěle doplní nejen tmavá 
masa, ale například i zrající sýry

Alicante Bouschet 100%

18°C

Šest let i více

Obj. č.: 170 - 21
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

Touriga Nacional
“Carmim“ 
2013
           Alentejo 
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy, vůně 
a chutě tmavého ovoce s lehkým 
tónem koření, cedrového dřeva 
a vanilky. V plném závěru se otevírá 
decentní kouřová nota.

Vhodné k tmavým masům

Touriga Nacional 100%

18°C

Osm let i více

Obj. č.: 170 - 22
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

Trincadeira / Aragonez 
„Carmim“ 
2014 
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno tmavé granátové barvy. 
Chuť lesního ovoce 
s lehkou notou taninu.

Vhodné k tmavým masům

Trincadeira a Aragonez

16°C

Více jak osm let

Obj. č.: 170 - 25
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

NOVÉ!

Syrah
„Carmim“ 
2013
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno se vyznačuje rubínovou 
barvou, zralými vůněmi černého 
ovoce, vanilky a kokosového 
ořechu s notou čokolády. 
V konci je výrazná tříslovina 
podporující dlouhý závěr.

Vhodné k tmavým masům

Syrah 100%

18°C

Více jak osm let

Obj. č.: 170 - 26
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

NOVÉ!

43

Garrafeira Dos Sócios 
„Carmim“ 
2013
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno má rubínovou barvu, plné
tělo a lehkou tříslovinu. Aroma 
s náznakem koření a rozinek 
s příchutí kokosu a vanilky. 
Má dlouhý konec. Je uznáváno 
pro svou eleganci a vyváženost 
kombinovanou s robustní 
charakteristikou velkého vína.

Vhodné je k divočině, rožněným  
masům a středně tvrdým sýrům

Aragonés, Castelao, Trincadeira

18°C

Patnáct let i více

Obj. č.: 170-11
MOC s DPH 814,- / VOC bez DPH 585,-

Alicante Bouschet 
„Carmim“ 
2015
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno má rubínovou barvu s lehkým 
fi alovým nádechem. Ve vůni je 
intenzivní aroma tmavého ovoce 
a koření. V chuti pak přechází 
ovocnost až do povidlové 
nazrálosti. 

Toto víno skvěle doplní nejen tmavá 
masa, ale například i zrající sýry

Alicante Bouschet 100%

Obj. č.: 170 - 21
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-

Syrah
„Carmim“ 
2013
           Alentejo
           Červené 0,75 l
Víno se vyznačuje rubínovou 
barvou, zralými vůněmi černého 
ovoce, vanilky a kokosového 
ořechu s notou čokolády. 
V konci je výrazná tříslovina 
podporující dlouhý závěr.

Vhodné k tmavým masům

Syrah 100%

Obj. č.: 170 - 26
MOC s DPH 327,- / VOC bez DPH 235,-
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Prosecco Extra Dry 
„Follador“
           DOC Treviso - Veneto
           Bílé - šumivé 0,75 l
Světle žlutá slámová barva 
se zelenkavými odlesky. Vůně je 
plná, květinová s tónem mandle 
a zralých hroznových plodů. 
V chuti je toto víno velmi 
harmonické s jemným 
dlouhotrvajícím perlením. 

Ideální je toto Prosecco jako aperitiv

Glera 100%

7°C

Pít mladé

Obj. č.: 128 - 01
MOC s DPH 351,- / VOC bez DPH 252,-

Cuvée Rosé Brut 
„Follador“
           Veneto
           Růžové - šumivé 0,75 l
Víno světlé růžové barvy. 
Delikátní vůně malin a jahod 
je podpořena jemným 
dlouhotrvajícím perlením. 
Toto víno bylo vyrobeno 
tradiční metodou kvašení 
v nerezových tancích, kde 
získalo jemné perlení. Krásné 
letní víno, které Vás vybízí 
k dalšímu napití.

Ideální je toto Prosecco jako 
aperitiv

Glera 84%, Moscato rosa 16%

7°C

Pít mladé

Obj. č.: 128 - 04
MOC s DPH  436,- / VOC bez DPH 313,-

Prosecco Treviso Extra Dry 
„Follador“
           DOC Treviso - Veneto
           Bílé - šumivé 0,75 l, 1,5 l
Víno zářivě slámové barvy 
s jemným perlením a delikátním 
řetízkováním. Vůně je komplexní, 
ovocná a květinová. V chuti je 
velmi příjemná chuť zeleného 
jablka a limetky s nádechem 
akátu a jasmínu. 

Vynikající kombinace 
s těstovinami, rybami a korýši

Glera 100%

7°C

Pít mladé

Obj. č.: 128 - 02 (0,75 l)
MOC s DPH  436,- / VOC bez DPH 313,-

Obj. č.: 128 - 05 (1,5 l)
MOC s DPH  1236,- / VOC bez DPH 888,-

Prosecco Brut
„Follador“
           DOC Treviso
           Bílé - šumivé 0,75 l
Světle žlutá slámová barva se 
zelenkavým odleskem. Jemné 
perlení a vůně po citrusovém 
ovoci, v chuti suché s jemnou 
chlebovinou.

Ideální jako aperitiv

Glera 100%

7°C

Pít mladé

Obj. č.: 128 - 06
MOC s DPH 351,- / VOC bez DPH 252,-

NOVÉ!
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Prosecco Extra Dry 
„Follador“
           DOC Treviso - Veneto
           Bílé - šumivé 0,75 l
Světle žlutá slámová barva 
se zelenkavými odlesky. Vůně je 
plná, květinová s tónem mandle 
a zralých hroznových plodů. 
V chuti je toto víno velmi 
harmonické s jemným 
dlouhotrvajícím perlením. 

Ideální je toto Prosecco jako aperitiv

Glera 100%

7°C

Pít mladé

Obj. č.: 128 - 01
MOC s DPH 351,- / VOC bez DPH 252,-

Cuvée Rosé Brut 
„Follador“
           Veneto
           Růžové - šumivé 0,75 l
Víno světlé růžové barvy. 
Delikátní vůně malin a jahod 
je podpořena jemným 
dlouhotrvajícím perlením. 
Toto víno bylo vyrobeno 
tradiční metodou kvašení 
v nerezových tancích, kde 
získalo jemné perlení. Krásné 
letní víno, které Vás vybízí 
k dalšímu napití.

Ideální je toto Prosecco jako 
aperitiv

Glera 84%, Moscato rosa 16%

7°C

Pít mladé

Obj. č.: 128 - 04
MOC s DPH  436,- / VOC bez DPH 313,-

Prosecco Treviso Extra Dry 
„Follador“
           DOC Treviso - Veneto
           Bílé - šumivé 0,75 l, 1,5 l
Víno zářivě slámové barvy 
s jemným perlením a delikátním 
řetízkováním. Vůně je komplexní, 
ovocná a květinová. V chuti je 
velmi příjemná chuť zeleného 
jablka a limetky s nádechem 
akátu a jasmínu. 

Vynikající kombinace 
s těstovinami, rybami a korýši

Glera 100%

7°C

Pít mladé

Obj. č.: 128 - 02 (0,75 l)
MOC s DPH  436,- / VOC bez DPH 313,-

Obj. č.: 128 - 05 (1,5 l)
MOC s DPH  1236,- / VOC bez DPH 888,-

Prosecco Brut
„Follador“
           DOC Treviso
           Bílé - šumivé 0,75 l
Světle žlutá slámová barva se 
zelenkavým odleskem. Jemné 
perlení a vůně po citrusovém 
ovoci, v chuti suché s jemnou 
chlebovinou.

Ideální jako aperitiv

Glera 100%

7°C

Pít mladé

Obj. č.: 128 - 06
MOC s DPH 351,- / VOC bez DPH 252,-

NOVÉ!

45

Prosecco Superiore Millesimato Brut 
„Follador“

2016
              DOCG Valdobbiadene - Veneto     
                                 Bílé - šumivé 0,75 l

Víno světle žluté slámové barvy se ze-
lenkavými odlesky s extrémně jemným 

perlením. Bylo vyrobeno tradiční 
metodou kvašení v lahvi. 

Má intenzivní bouquet citrusových 
plodů, mandlí a květu akátu. V chuti 

se harmonicky propojuje vybalancovaná 
kyselina s ovocem a příjemně suchou 

chutí na patře. 
Toto víno je nejen velmi 

důstojným aperitivem, ale skvěle 
doplní i italské tvrdé sýry

Glera 100%

7°C

Do sedmi let

Obj. č.: 128 - 03
MOC s DPH  500,- / VOC bez DPH 359,-

Prosecco Frizzante Treviso - Aeris
„Follador“
           Veneto
           Bílé - šumivé 0,20 l 
Velmi příjemné lehké Prosecco s jemným, 
ale vytrvalým perlením a šťavnatou dochutí.
Výborná volba pro hotelové minibary a jako 
Prosecco na sklenku.

Výborné jako aperitiv 

Glera 100%

7°C

Do dvou let

Obj. č.: 128 - 07
MOC s DPH 105,- / VOC bez DPH 76,-

NOVÉ!

Ideální je toto Prosecco jako 
aperitiv

Glera 84%, Moscato rosa 16%

Obj. č.: 128 - 04
MOC s DPH  436,- / VOC bez DPH 313,-

Ideální jako aperitiv

Glera 100%

Obj. č.: 128 - 06
MOC s DPH 351,- / VOC bez DPH 252,-
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Toscana Bianco 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana
           Bílé 0,75 l
Světlá barva se zelenými odlesky. 
Vůně bílých květů je podpořena 
suchou, ale svěží chutí s ovocností. 

Skvěle doplní například studené 
předkrmy a pokrmy z vepřového

Chardonnay, Trebbiano a Malvasia

9°C

Do čtyř let

Obj. č.: 135 - 10
MOC s DPH 242,- / VOC bez DPH 174,-

Toscana Rosso 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana 
           Červené 0,75 l
Víno živé rubínové barvy 
s fi alovými odlesky. Má svěží 
buket, kde se harmonicky 
spojují vůně třešní, malin 
a vyzrálých jahod. 

Díky své lehkosti ho lze mírně 
vychlazené spojit například 
se složitějšími úpravami 
rybích pokrmů

Sangiovese 100%

16 - 18°C

Až pět let

Obj. č.: 135 - 02
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

Chianti DOCG 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           DOCG Chianti - Toscana 
           Červené 0,75 l
Víno intenzivní barvy s fi alovými 
odlesky na okraji sklenky. Ve vůni 
se objeví ovoce, koření a dotek 
fi alky. V chuti je suché, svěží 
a zcela zaplní ústa. 

Skvěle doplní například pastu 
s rajčatovou omáčkou a tmavá masa

Sangiovese, Ciliegiolo a Canaiolo

10°C

Až deset let

Obj. č.: 135 - 11
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

Toscana Sangiovese 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana
           Červené 0,75 l
Víno rubínové intenzivní 
barvy s jemným aroma 
červeného ovoce. Příjemný 
tón nasládlé višně. Velmi 
harmonické, lehké a svěží. 

Skvěle se snoubí například 
s pokrmy z králíka

Sangiovese 100%

18°C

Více než pět let

Obj. č.: 135 - 03
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

47

Chianti Riserva 
„Duca di Saragnano“ 
2014
           DOCG Chianti - Toscana
           Červené 0,75 l
Červená rubínová barva 
s granátovými odlesky. Ve vůni 
i v chuti je lehký fi alkový nádech 
s vanilkovým podtónem, který víno 
získalo šesti měsíčním zráním 
v dubových sudech. Je aromatické 
a má dlouhý závěr.

Dobrá kombinace s grilovanými 
a pečenými úpravami zvěřiny a hovězího

Sangiovese, Canaiolo nero

18°C

Více než osm let

Obj. č.: 135 - 04
MOC s DPH 344,- / VOC bez DPH 247,-

Vino Nobile di Montepulciano 
„Duca di Saragnano“ 
2014
           DOCG Montepulciano - Toscana
           Červené 0,75 l
Intenzivní purpurová barva 
s červenými granátovými odlesky. 
Vůně je plná s tóny fi alky, 
červeného rybízu, koření a tabáku. 
V ústech je velmi příjemné 
s jemným taninem a s ovocností. 
Velmi příjemný, dlouhotrvající 
závěr. 

Hodí se k restovaným masům 
a zvěřině
Prugnolo Gentile, Canaiolo, 
Ciliegiolo, Colorino

Při 18°C

Dvanáct let i více

Obj. č.: 135 - 08
MOC s DPH 550,- / VOC bez DPH 395,-

Vecciano - Supertuscan 
„Duca di Saragnano“ 
2013 / 2014
           IGT Toscana
           Červené 0,75 l
Víno temné rubínové barvy 
s fi alovými odlesky. Toto víno 
leželo 18 měsíců v dubových 
sudech a dalších šest měsíců zrálo 
na láhvi. Vůně a chuť zralého 
ovoce. Ušlechtilé taniny 
a elegantnost se sametovým 
závěrem podporují velmi 
příjemný chuťový prožitek.

Skvěle doplní například hovězí 
líčka na víně

Merlot, Sangiovese, 
Cabernet Sauvignon

18°C

Více než osm let

Obj. č.: 135 - 05
MOC s DPH 672,- / VOC bez DPH 483,-

Brunello di Montalcino 
„Duca di Saragnano“ 
2014
           DOCG Montalcino - Toscana
           Červené 0,75 l
Víno vyrobené z odrůdy 
Sangiovese, velmi elegantní 
s intenzivní granátovou barvou. 
Plné aroma s vůní ostružin a vanilky 
s vybalancovaným taninem. 
Víno je nutné před podáváním 
dekantovat, ideálně alespoň 
dvě hodiny. 

Skvěle doplní tmavá masa 
a zvěřinu

Sangiovese 100%

18°C

Více než patnáct let

Obj. č.: 135 - 09
MOC s DPH 1372,- / VOC bez DPH 986,-

Toscana Rosso 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana 
           Červené 0,75 l
Víno živé rubínové barvy 
s fi alovými odlesky. Má svěží 
buket, kde se harmonicky 
spojují vůně třešní, malin 
a vyzrálých jahod. 

Díky své lehkosti ho lze mírně 
vychlazené spojit například 
se složitějšími úpravami 
rybích pokrmů

Sangiovese 100%

Obj. č.: 135 - 02
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

Toscana Sangiovese 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana
           Červené 0,75 l
Víno rubínové intenzivní 
barvy s jemným aroma 
červeného ovoce. Příjemný 
tón nasládlé višně. Velmi 
harmonické, lehké a svěží. 

Skvěle se snoubí například 
s pokrmy z králíka

Sangiovese 100%

Obj. č.: 135 - 03
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-
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Toscana Bianco 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana
           Bílé 0,75 l
Světlá barva se zelenými odlesky. 
Vůně bílých květů je podpořena 
suchou, ale svěží chutí s ovocností. 

Skvěle doplní například studené 
předkrmy a pokrmy z vepřového

Chardonnay, Trebbiano a Malvasia

9°C

Do čtyř let

Obj. č.: 135 - 10
MOC s DPH 242,- / VOC bez DPH 174,-

Toscana Rosso 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana 
           Červené 0,75 l
Víno živé rubínové barvy 
s fi alovými odlesky. Má svěží 
buket, kde se harmonicky 
spojují vůně třešní, malin 
a vyzrálých jahod. 

Díky své lehkosti ho lze mírně 
vychlazené spojit například 
se složitějšími úpravami 
rybích pokrmů

Sangiovese 100%

16 - 18°C

Až pět let

Obj. č.: 135 - 02
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

Chianti DOCG 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           DOCG Chianti - Toscana 
           Červené 0,75 l
Víno intenzivní barvy s fi alovými 
odlesky na okraji sklenky. Ve vůni 
se objeví ovoce, koření a dotek 
fi alky. V chuti je suché, svěží 
a zcela zaplní ústa. 

Skvěle doplní například pastu 
s rajčatovou omáčkou a tmavá masa

Sangiovese, Ciliegiolo a Canaiolo

10°C

Až deset let

Obj. č.: 135 - 11
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

Toscana Sangiovese 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana
           Červené 0,75 l
Víno rubínové intenzivní 
barvy s jemným aroma 
červeného ovoce. Příjemný 
tón nasládlé višně. Velmi 
harmonické, lehké a svěží. 

Skvěle se snoubí například 
s pokrmy z králíka

Sangiovese 100%

18°C

Více než pět let

Obj. č.: 135 - 03
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

47

Chianti Riserva 
„Duca di Saragnano“ 
2014
           DOCG Chianti - Toscana
           Červené 0,75 l
Červená rubínová barva 
s granátovými odlesky. Ve vůni 
i v chuti je lehký fi alkový nádech 
s vanilkovým podtónem, který víno 
získalo šesti měsíčním zráním 
v dubových sudech. Je aromatické 
a má dlouhý závěr.

Dobrá kombinace s grilovanými 
a pečenými úpravami zvěřiny a hovězího

Sangiovese, Canaiolo nero

18°C

Více než osm let

Obj. č.: 135 - 04
MOC s DPH 344,- / VOC bez DPH 247,-

Vino Nobile di Montepulciano 
„Duca di Saragnano“ 
2014
           DOCG Montepulciano - Toscana
           Červené 0,75 l
Intenzivní purpurová barva 
s červenými granátovými odlesky. 
Vůně je plná s tóny fi alky, 
červeného rybízu, koření a tabáku. 
V ústech je velmi příjemné 
s jemným taninem a s ovocností. 
Velmi příjemný, dlouhotrvající 
závěr. 

Hodí se k restovaným masům 
a zvěřině
Prugnolo Gentile, Canaiolo, 
Ciliegiolo, Colorino

Při 18°C

Dvanáct let i více

Obj. č.: 135 - 08
MOC s DPH 550,- / VOC bez DPH 395,-

Vecciano - Supertuscan 
„Duca di Saragnano“ 
2013 / 2014
           IGT Toscana
           Červené 0,75 l
Víno temné rubínové barvy 
s fi alovými odlesky. Toto víno 
leželo 18 měsíců v dubových 
sudech a dalších šest měsíců zrálo 
na láhvi. Vůně a chuť zralého 
ovoce. Ušlechtilé taniny 
a elegantnost se sametovým 
závěrem podporují velmi 
příjemný chuťový prožitek.

Skvěle doplní například hovězí 
líčka na víně

Merlot, Sangiovese, 
Cabernet Sauvignon

18°C

Více než osm let

Obj. č.: 135 - 05
MOC s DPH 672,- / VOC bez DPH 483,-

Brunello di Montalcino 
„Duca di Saragnano“ 
2014
           DOCG Montalcino - Toscana
           Červené 0,75 l
Víno vyrobené z odrůdy 
Sangiovese, velmi elegantní 
s intenzivní granátovou barvou. 
Plné aroma s vůní ostružin a vanilky 
s vybalancovaným taninem. 
Víno je nutné před podáváním 
dekantovat, ideálně alespoň 
dvě hodiny. 

Skvěle doplní tmavá masa 
a zvěřinu

Sangiovese 100%

18°C

Více než patnáct let

Obj. č.: 135 - 09
MOC s DPH 1372,- / VOC bez DPH 986,-

Toscana Rosso 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana 
           Červené 0,75 l
Víno živé rubínové barvy 
s fi alovými odlesky. Má svěží 
buket, kde se harmonicky 
spojují vůně třešní, malin 
a vyzrálých jahod. 

Díky své lehkosti ho lze mírně 
vychlazené spojit například 
se složitějšími úpravami 
rybích pokrmů

Sangiovese 100%

Obj. č.: 135 - 02
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

Toscana Sangiovese 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Toscana
           Červené 0,75 l
Víno rubínové intenzivní 
barvy s jemným aroma 
červeného ovoce. Příjemný 
tón nasládlé višně. Velmi 
harmonické, lehké a svěží. 

Skvěle se snoubí například 
s pokrmy z králíka

Sangiovese 100%

Obj. č.: 135 - 03
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-



5048

Brunello di Montalcino 
„Capanna“ 
2011 / 2014
           DOCG Montalcino - Toscana
           Červené 0,75 l
Víno intenzivní granátové barvy 
s rubínovým leskem, v buketu 
černé ovoce a vanilka. Harmonická 
chuť s excelentní tříslovinou. Toto 
víno je vhodné dekantovat několik 
hodin před podáváním – ideálně až 
deset hodin. 

Vhodné ke zvěřině, pečením, 
steakům a zrajícím sýrům

Sangiovese 100%

18°C

Dvacet pět let i více

Obj. č.: 165 - 01
MOC s DPH 1762,- / VOC bez DPH 1266,-

Náš tip!

Pokud hledáte to nejlepší ke kombinaci se zvěřinou, již nehledejte. 

Brunello di Montalcino je bezesporu víno silné, kořeněné a temné, 

což v místním dialektu potvrzuje i jeho název „Brunello – krásně 

temný“ a bude tou kombinací nejvhodnější.

Kromě zvěřiny, tou typickou pro Toskánsko je divočák, jelen a zajíc, 

se snoubí toto víno i s ostatními tmavými masy či zrajícími sýry. 

Doporučením může být například Bistecca alla Fiorentina  

–  obrovský biftek i s kostí, u níž je maso nejlepší. Je opepřený 

a jen málo propečený, servíruje se k němu citron nebo glazé z balza-

mikového octa a je naprosto dokonalý.

Ve vinných encyklopediích se dočtete, že velká Brunella je dobré 

dekantovat několik hodin před podáváním a to až deset hodin. 

Je to rada, kterou nelze podcenit, neboť její nedodržení může

znamenat znehodnocení jednoho z nejúžasnějších 

toskánských vín.



5148

Brunello di Montalcino 
„Capanna“ 
2011 / 2014
           DOCG Montalcino - Toscana
           Červené 0,75 l
Víno intenzivní granátové barvy 
s rubínovým leskem, v buketu 
černé ovoce a vanilka. Harmonická 
chuť s excelentní tříslovinou. Toto 
víno je vhodné dekantovat několik 
hodin před podáváním – ideálně až 
deset hodin. 

Vhodné ke zvěřině, pečením, 
steakům a zrajícím sýrům

Sangiovese 100%

18°C

Dvacet pět let i více

Obj. č.: 165 - 01
MOC s DPH 1762,- / VOC bez DPH 1266,-

Náš tip!

Pokud hledáte to nejlepší ke kombinaci se zvěřinou, již nehledejte. 

Brunello di Montalcino je bezesporu víno silné, kořeněné a temné, 

což v místním dialektu potvrzuje i jeho název „Brunello – krásně 

temný“ a bude tou kombinací nejvhodnější.

Kromě zvěřiny, tou typickou pro Toskánsko je divočák, jelen a zajíc, 

se snoubí toto víno i s ostatními tmavými masy či zrajícími sýry. 

Doporučením může být například Bistecca alla Fiorentina  

–  obrovský biftek i s kostí, u níž je maso nejlepší. Je opepřený 

a jen málo propečený, servíruje se k němu citron nebo glazé z balza-

mikového octa a je naprosto dokonalý.

Ve vinných encyklopediích se dočtete, že velká Brunella je dobré 

dekantovat několik hodin před podáváním a to až deset hodin. 

Je to rada, kterou nelze podcenit, neboť její nedodržení může

znamenat znehodnocení jednoho z nejúžasnějších 

toskánských vín.

49

Aglianico Primitivo 
„Duca di Saragnano“ 
2018
           IGT Puglia
           Červené 0,75 l
Víno tmavé intenzivní purpurové 
barvy s červenými odlesky. 
Ve vůni i chuti se mísí kořenité 
a ovocné tóny. Je suché, velmi 
hladké s ovocným až povidlovým 
závěrem. 

Skvěle doplní steaky z tmavých mas

Aglianico a Primitivo

18°C

Až pět let

Obj. č.: 135 - 06
MOC s DPH 242,- / VOC bez DPH 174,-

Negroamaro – Primitivo 
„Duca di Saragnano“ 
2016
           IGT Puglia
           Červené 0,75 l
Intenzivní a jiskrná červená barva 
s aroma tmavého ovoce, vanilky, 
tabáku a koření. Chuť je plná 
a expresivní s jemným taninem.

Vhodné k dušeným masům, zejména 
jehněčímu a telecím líčkům

Negroamaro a Primitivo

16°C

Až pět let

Obj. č.: 135 - 17
MOC s DPH 270,- / VOC bez DPH 194,-

Terre Siciliane Rosso 
„Duca di Saragnano“ 
2016 / 2017
           IGT Sicílie
           Červené 0,75 l
Plné víno s velmi tmavou barvou. 
Toto víno je dobře strukturované, 
kombinující ovocné tóny vyzrálé 
švestky, třešní v čokoládě a černého 
rybízu s tóny koření a tabáku. Má 
dlouhý, plný závěr.

Vhodné k pečením a tmavým 
masům s omáčkami úpravou na sladko

Sangiovese, Merlot, Syrah,
Cabernet Sauvignon

18°C

Deset let i více

Obj. č.: 135 - 07
MOC s DPH 263,- / VOC bez DPH 189,-

NOVÉ!Náš tip!

Pokud hledáte to nejlepší ke kombinaci se zvěřinou, již nehledejte. 

Brunello di Montalcino je bezesporu víno silné, kořeněné a temné, 

což v místním dialektu potvrzuje i jeho název „Brunello – krásně 

temný“ a bude tou kombinací nejvhodnější.

Kromě zvěřiny, tou typickou pro Toskánsko je divočák, jelen a zajíc, 

se snoubí toto víno i s ostatními tmavými masy či zrajícími sýry. 

Doporučením může být například Bistecca alla Fiorentina  

–  obrovský biftek i s kostí, u níž je maso nejlepší. Je opepřený 

a jen málo propečený, servíruje se k němu citron nebo glazé z balza-

mikového octa a je naprosto dokonalý.

Ve vinných encyklopediích se dočtete, že velká Brunella je dobré 

dekantovat několik hodin před podáváním a to až deset hodin. 

Je to rada, kterou nelze podcenit, neboť její nedodržení může

znamenat znehodnocení jednoho z nejúžasnějších 

toskánských vín.



5250

Langhe Chardonnay 
„Grimaldi“ 
2016
           DOC Langhe - Piemonte
           Bílé 0,75 l
Jasně slámová barva. Víno 
s intenzivním ovocným 
a elegantním buketem. 
Víno se středně plným tělem 
a osvěžující chutí.

Vhodné k ústřicím a mořským 
plodům

Chardonnay 100%

8°C

Do pěti let

Obj. č.: 145 - 07
MOC s DPH 271,- / VOC bez DPH 195,-

Gavi 
„Grimaldi“ 
2017
           DOCG Gavi - Piemonte
           Bílé 0,75 l
Barva bledě slámová se 
zelenými odlesky. Víno 
s ovocným a delikátním 
buketem, se suchou 
a osvěžující chutí 
a dlouhým závěrem. 

Vhodné k rybám nebo 
jako aperitiv

Cortese 100%

8°C

Do pěti let

Obj. č.: 145 - 06
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Roero Arneis 
„Grimaldi“ 
2016
           DOC Vigna le Coste - Piemonte       
           Bílé 0,75 l
Toto víno pochází z kopců Roero. 
Je jemné s intenzivní vůní heřmánko-
vých květů, broskve a s tónem žlutého 
melounu v závěru. Víno je harmonické 
a svěží.

Vhodné k pečené drůbeži 
a tvrdším sýrům

Arneis 100%

9 °C

Do pěti let

Obj. č.: 145 - 10
MOC s DPH 321,- / VOC bez DPH 230,-

Moscato d´Asti 
„Grimaldi“ 
2018
           DOCG Asti - Piemonte
           Bílé dezertní 0,75 l
Víno decentní zlatavé barvy 
s velmi příjemným, jemným 
perlením. Víno prošlo krátkým 
kvašením, díky čemuž si zachovalo 
přírodní sladkost, dokázalo získat 
jen 5,5% alkoholu a získalo velmi 
příjemnou hroznovou chuť. 

Je výborné jako aperitiv, ale i jako 
letní osvěžení, například v kombinaci 
s čerstvými jahodami

Moscato 100%

8°C

Až pět let

Obj. č.: 145 - 09
MOC s DPH 326,- / VOC bez DPH 234,-



5350

Langhe Chardonnay 
„Grimaldi“ 
2016
           DOC Langhe - Piemonte
           Bílé 0,75 l
Jasně slámová barva. Víno 
s intenzivním ovocným 
a elegantním buketem. 
Víno se středně plným tělem 
a osvěžující chutí.

Vhodné k ústřicím a mořským 
plodům

Chardonnay 100%

8°C

Do pěti let

Obj. č.: 145 - 07
MOC s DPH 271,- / VOC bez DPH 195,-

Gavi 
„Grimaldi“ 
2017
           DOCG Gavi - Piemonte
           Bílé 0,75 l
Barva bledě slámová se 
zelenými odlesky. Víno 
s ovocným a delikátním 
buketem, se suchou 
a osvěžující chutí 
a dlouhým závěrem. 

Vhodné k rybám nebo 
jako aperitiv

Cortese 100%

8°C

Do pěti let

Obj. č.: 145 - 06
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Roero Arneis 
„Grimaldi“ 
2016
           DOC Vigna le Coste - Piemonte       
           Bílé 0,75 l
Toto víno pochází z kopců Roero. 
Je jemné s intenzivní vůní heřmánko-
vých květů, broskve a s tónem žlutého 
melounu v závěru. Víno je harmonické 
a svěží.

Vhodné k pečené drůbeži 
a tvrdším sýrům

Arneis 100%

9 °C

Do pěti let

Obj. č.: 145 - 10
MOC s DPH 321,- / VOC bez DPH 230,-

Moscato d´Asti 
„Grimaldi“ 
2018
           DOCG Asti - Piemonte
           Bílé dezertní 0,75 l
Víno decentní zlatavé barvy 
s velmi příjemným, jemným 
perlením. Víno prošlo krátkým 
kvašením, díky čemuž si zachovalo 
přírodní sladkost, dokázalo získat 
jen 5,5% alkoholu a získalo velmi 
příjemnou hroznovou chuť. 

Je výborné jako aperitiv, ale i jako 
letní osvěžení, například v kombinaci 
s čerstvými jahodami

Moscato 100%

8°C

Až pět let

Obj. č.: 145 - 09
MOC s DPH 326,- / VOC bez DPH 234,-

51

Barbera d´Alba 
„Grimaldi“ 
2015
          DOC Alba - Piemonte
           Červené 0,75 l
Toto víno z odrůdy Barbera má 
tmavou rubínovou barvu s tmavě 
fi alovým okrajem. Vůně třešní 
přechází v chuti do třešní 
v čokoládě s jemným vanilkovým 
nádechem. Je vyvážené s příjemnou 
tříslovinou a s lehce tabákovým, 
dlouhým závěrem. 

Skvěle doplní především sýry 
s plísní na povrchu a tmavá masa

Barbera 100%

18 - 19°C

Až osm let

Obj. č.: 145 - 04
MOC s DPH 250,- / VOC bez DPH 180,-

Barbera d´Alba Superiore 
„Grimaldi“ 2015
           DOC Alba - Piemonte
           Červené 0,75 l
Víno je vyrobeno z nejlepších 
hroznů vinice Vigna Vecchia, 
která se nachází v obci Diano 
d´Alba. Svou výraznost, tmavou 
rubínovou barvu a jemné dubové 
aroma si získalo toto víno díky 
dvanáctiměsíčnímu zrání na sudech 
barrique. Ovocnou vůni následuje 
bohatá chuť malin a vyzrálých 
višní s tóny lékořice, vanilky 
a tmavé čokolády. Plné tělnaté 
víno s dlouhým, sametovým 
závěrem a decentní tříslovinou.

Skvěle doplní především sýry 
s plísní na povrchu a tmavá masa

Barbera 100%

18 - 19°C

Až osm let

Obj. č.: 145 - 08
MOC s DPH 392,- / VOC bez DPH 282,-

Dolcetto d´Alba 
„Grimaldi“ 
2016
           DOC Alba - Piemonte
           Červené 0,75 l
Víno rubínové barvy s nachovým 
odstínem. Toto víno působí mladě 
a je podpořeno širokou paletou 
ovocných chutí. I přes stále se 
rozvíjející aroma si zachovalo 
přírodní chuť hroznu. Má dlouhý 
závěr s vyváženou tříslovinou 
a příjemný kouřový nádech 
v závěru s dotykem čerstvé mandle. 
Velmi univerzální víno pro 
kombinaci s pokrmy.  

Doplní skvěle tmavá i středně 
tmavá masa

Dolcetto  100%

19°C

Až osm let

Obj. č.: 145 - 04
MOC s DPH 250,- / VOC bez DPH 180,-

Vhodné k rybám nebo 
jako aperitiv

Cortese 100%

Obj. č.: 145 - 06
MOC s DPH 388,- / VOC bez DPH 279,-

Obj. č.: 145 - 09
MOC s DPH 326,- / VOC bez DPH 234,-



5452

Barolo 
„Grimaldi“ 
2010
           DOCG Barolo - Piemonte
           Červené 0,75 l
Toto víno pochází z vinic San Biagio, které leží 
asi dva kilometry severovýchodně od La Morra. 
Zdejší vinice vynikají vápenito-slínovitými 
půdami z geologické epochy zvané Torton. 
Tento terroire lze asi nejvíce přirovnat k půdám 
v oblasti Barbaresco. O Barolech se obecně 
říká, že se mají, díky své robustnosti, dekantovat 
několik hodin před podáváním a ani toto 
Barolo není výjimkou. Tmavá hluboká barva 
s kouřovým komplexním aroma. I přes svou 
robustnost je jemné a skvěle pojí ovocnost 
a tóny fi alky, růže a koření. Nutné dekantovat 
alespoň čtyři hodiny před pitím.

Vhodné k hovězímu, zvěřině 
a zrajícím sýrům

Nebbiolo 100%

18°C

Dvacet pět let i více

Obj. č.: 145 - 001
MOC s DPH 1024,- / VOC bez DPH 736,-

53

Prosecco Frizzante Treviso
„Coste Petrai“ (spago)
          Veneto
           Bílé – šumivé 0,75 l
Velmi příjemné šumivé víno 
z odrůdy Gléra. Má jemné perlení 
a decentní chuť světlého ovoce. 
V závěru se objevuje jemná 
mineralita s notou citrusů. 

Skvělý přípitek, ale i dobrá alternativa 
vína k dezertům či jahodám

Glera 100%

7°C

Do dvou let

Obj.č.: 150 - 01
MOC s DPH 230,- / VOC bez DPH 170,-

Prosecco Frizzante Treviso
„Coste Petrai“ (stelvin)

                                              Veneto
                         Bílé – šumivé 0,75 l

Velmi příjemné šumivé víno 
z odrůdy Gléra. Má jemné perlení 

a decentní chuť světlého ovoce. 
V závěru se objevuje jemná 

mineralita s notou citrusů. 
Skvělý přípitek, ale i dobrá alternativa 

vína k dezertům či jahodám

Glera 100%

7°C

Do dvou let

Obj.č.: 150 - 02
MOC s DPH 230,- / VOC bez DPH 170,-



5552

Barolo 
„Grimaldi“ 
2010
           DOCG Barolo - Piemonte
           Červené 0,75 l
Toto víno pochází z vinic San Biagio, které leží 
asi dva kilometry severovýchodně od La Morra. 
Zdejší vinice vynikají vápenito-slínovitými 
půdami z geologické epochy zvané Torton. 
Tento terroire lze asi nejvíce přirovnat k půdám 
v oblasti Barbaresco. O Barolech se obecně 
říká, že se mají, díky své robustnosti, dekantovat 
několik hodin před podáváním a ani toto 
Barolo není výjimkou. Tmavá hluboká barva 
s kouřovým komplexním aroma. I přes svou 
robustnost je jemné a skvěle pojí ovocnost 
a tóny fi alky, růže a koření. Nutné dekantovat 
alespoň čtyři hodiny před pitím.

Vhodné k hovězímu, zvěřině 
a zrajícím sýrům

Nebbiolo 100%

18°C

Dvacet pět let i více

Obj. č.: 145 - 001
MOC s DPH 1024,- / VOC bez DPH 736,-

53

Prosecco Frizzante Treviso
„Coste Petrai“ (spago)
          Veneto
           Bílé – šumivé 0,75 l
Velmi příjemné šumivé víno 
z odrůdy Gléra. Má jemné perlení 
a decentní chuť světlého ovoce. 
V závěru se objevuje jemná 
mineralita s notou citrusů. 

Skvělý přípitek, ale i dobrá alternativa 
vína k dezertům či jahodám

Glera 100%

7°C

Do dvou let

Obj.č.: 150 - 01
MOC s DPH 230,- / VOC bez DPH 170,-

Prosecco Frizzante Treviso
„Coste Petrai“ (stelvin)

                                              Veneto
                         Bílé – šumivé 0,75 l

Velmi příjemné šumivé víno 
z odrůdy Gléra. Má jemné perlení 

a decentní chuť světlého ovoce. 
V závěru se objevuje jemná 

mineralita s notou citrusů. 
Skvělý přípitek, ale i dobrá alternativa 

vína k dezertům či jahodám

Glera 100%

7°C

Do dvou let

Obj.č.: 150 - 02
MOC s DPH 230,- / VOC bez DPH 170,-



5654

Merlot Antichello
„Santa Sofia“ 
2016 / 2018
           IGT Veneto
           Červené  0,75 l
Příjemný italský Merlot s tónem 
nasládlé ostružiny. Jemná 
kořeněná chuť je doplněná 
o jemnou tříslovinu. 

Skvělé k pečeným masům

Skvělé k pečeným masům

Merlot 100%

17 °C

Do šesti let

Obj. č.: 160 - 36
MOC s DPH  245,-  / VOC bez DPH 176,-

Pinot Grigio Antichello
„Santa Sofia“ 
2018
           DOC Veneto
           Bílé 0,75 l
Skvělé lehké Pinot Grigio s ná-
dechem grapefruitu, podpořené 
lehkou minerální chutí a tónem 
nazrálých hroznů a lichi v závěru. 

Výborné k rizotu a italským 
specialitám
Pinot Grigio 100%

9 °C

Do tří let

Obj. č.: 160 - 20
MOC s DPH  245,-  / VOC bez DPH 176,-

Bardolino Antichello 
„Santa Sofia“ 
2017
          DOC Veneto
           Červené  0,75 l
Skvělé středně těžké víno 
z malebné vesnice Bardolino 
na břehu Lago di Garda.
Je to víno s koncentrovanou 
ovocnou chutí a velmi jemnou 
tříslovinou v závěru, doplněnou 
decentní animalitou.

Corvina 55%, Rondinella 30%, 
Molinara 15%
17°C

Do šesti let

Obj. č.: 160 - 37
MOC s DPH  245,-  / VOC bez DPH 176,-

Pinot Grigio 
„Santa Sofia“ 
2017
          DOC Veneto
           Bílé 0,75 l
Suché harmonické víno 
s mineralitou a vůní i chutí 
vyzrálých citrusových plodů. 
Sytější slámová barva. 

Pinot Grigio 100%

9°C

Do čtyř let

Obj. č.: 160 - 05
MOC s DPH  293,- / VOC bez DPH 210,-

NOVÉ!

NOVÉ! NOVÉ!

55

Ripasso Superiore 
„Santa Sofia“ 
2016
           DOC Valpolicella - Veneto
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy. 
Má elegantní bouquet 
s kořeněnými tóny, s plným 
závěrem a harmonickou chutí. 
Ripasso je vyráběno velmi 
starým tradičním postupem zná-
mým ve Veroně, kdy se 
hrozny po Amarone smíchají 
s hrozny této Valpolicelly a dále 
se fermentují, a tak je toto víno 
zušlechtěno.

Skvělá kombinace s pečení 
a zrajícím sýrem

Corvina Veronese 70%, 
Rondinella 30%

8°C

Více než osm let

Obj. č.: 160 - 31
MOC s DPH  592,- / VOC bez DPH 425,-

Merlot 100%

Obj. č.: 160 - 36
MOC s DPH  245,-  / VOC bez DPH 176,-

Pinot Grigio 100%

Obj. č.: 160 - 05
MOC s DPH  293,- / VOC bez DPH 210,-



5754

Merlot Antichello
„Santa Sofia“ 
2016 / 2018
           IGT Veneto
           Červené  0,75 l
Příjemný italský Merlot s tónem 
nasládlé ostružiny. Jemná 
kořeněná chuť je doplněná 
o jemnou tříslovinu. 

Skvělé k pečeným masům

Skvělé k pečeným masům

Merlot 100%

17 °C

Do šesti let

Obj. č.: 160 - 36
MOC s DPH  245,-  / VOC bez DPH 176,-

Pinot Grigio Antichello
„Santa Sofia“ 
2018
           DOC Veneto
           Bílé 0,75 l
Skvělé lehké Pinot Grigio s ná-
dechem grapefruitu, podpořené 
lehkou minerální chutí a tónem 
nazrálých hroznů a lichi v závěru. 

Výborné k rizotu a italským 
specialitám
Pinot Grigio 100%

9 °C

Do tří let

Obj. č.: 160 - 20
MOC s DPH  245,-  / VOC bez DPH 176,-

Bardolino Antichello 
„Santa Sofia“ 
2017
          DOC Veneto
           Červené  0,75 l
Skvělé středně těžké víno 
z malebné vesnice Bardolino 
na břehu Lago di Garda.
Je to víno s koncentrovanou 
ovocnou chutí a velmi jemnou 
tříslovinou v závěru, doplněnou 
decentní animalitou.

Corvina 55%, Rondinella 30%, 
Molinara 15%
17°C

Do šesti let

Obj. č.: 160 - 37
MOC s DPH  245,-  / VOC bez DPH 176,-

Pinot Grigio 
„Santa Sofia“ 
2017
          DOC Veneto
           Bílé 0,75 l
Suché harmonické víno 
s mineralitou a vůní i chutí 
vyzrálých citrusových plodů. 
Sytější slámová barva. 

Pinot Grigio 100%

9°C

Do čtyř let

Obj. č.: 160 - 05
MOC s DPH  293,- / VOC bez DPH 210,-

NOVÉ!

NOVÉ! NOVÉ!

55

Ripasso Superiore 
„Santa Sofia“ 
2016
           DOC Valpolicella - Veneto
           Červené 0,75 l
Víno tmavé rubínové barvy. 
Má elegantní bouquet 
s kořeněnými tóny, s plným 
závěrem a harmonickou chutí. 
Ripasso je vyráběno velmi 
starým tradičním postupem zná-
mým ve Veroně, kdy se 
hrozny po Amarone smíchají 
s hrozny této Valpolicelly a dále 
se fermentují, a tak je toto víno 
zušlechtěno.

Skvělá kombinace s pečení 
a zrajícím sýrem

Corvina Veronese 70%, 
Rondinella 30%

8°C

Více než osm let

Obj. č.: 160 - 31
MOC s DPH  592,- / VOC bez DPH 425,-

Merlot 100%

Obj. č.: 160 - 36
MOC s DPH  245,-  / VOC bez DPH 176,-

Pinot Grigio 100%

Obj. č.: 160 - 05
MOC s DPH  293,- / VOC bez DPH 210,-



5856

Montegradella della Valpolicella 
„Santa Sofia“ 
2014
           DOC Valpolicella - Veneto
           Červené 0,75 l
Toto víno tmavé rubínové barvy
má velice intenzivní bouquet. 
Sametová, příjemná a harmonická 
chuť. Santa Sofi a je exkluzivním 
producentem tohoto vína, jež má 
velmi jedinečný charakter daný 
speciální přípravou mírně 
sušeného hroznu.

Skvěle doplní například houbové 
rizoto, těstoviny s masovými omáčkami, 
grilovaná tmavá masa a zvěřinu

Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%

18°C

Více než osm let

Obj. č.: 160 - 24
MOC s DPH  764,- / VOC bez DPH 549,-

Amarone della Valpolicella La Serra 
„Santa Sofia“ 
2012 / 2013
           DOCG Valpolicella - Veneto
           Červené 0,75 l
Víno silné rubínové až granátové 
barvy s delikátní, plnou 
a sametovou chutí. Vůně 
po vanilce a koření. 

Vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a zrajícím sýrům

Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%

18°C

Více než dvanáct let

Obj. č.: 160 - 04
MOC s DPH 1209,- / VOC bez DPH 869,-

Amarone della Valpolicella Classico 
„Santa Sofia“ 
2013
          DOCG Valpolicella - Veneto 
           Červené 0,75 l
Silná rubínově červená barva. 
Typický velmi intenzivní bouquet 
s delikátní plnou teplou a sametovou 
chutí. Toto víno jde skvěle s pečení 
a zrajícími sýry. Je vyrobeno 
metodou sušení hroznů proudícím 
vzduchem. Pro nižší vyrovnaný 
tanin je srovnatelné s velkými 
italskými víny jako jsou Barolo 
či Brunello di Montalcino.

Vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a zrajícím sýrům

Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%

18°C

Více než patnáct let

Obj. č.: 160 - 25
MOC s DPH 1700,- / VOC bez DPH 1222,-

Gioe Amarone della Valpolicella
„Santa Sofia“ 
2011
           DOCG Valpolicella - Veneto
           Červené 0,75 l
Intenzivní rubínová barva 
přecházející až do granátové. 
Plné, teplé, sametové víno 
s lehkým vanilkovým nádechem.
Prvotřídní víno vyráběné 
jedinečnou technologií, vhodné 
k pečeným a grilovaným masům 
a zrajícím sýrům.

Vhodné ke grilovaným masům 
a zrajícím sýrům

Corvina, Rondinella a Molinara

18 °C

Více než patnáct let

Obj.č.: 160 - 09
MOC s DPH 2560,- / VOC bez DPH 1840,-

57

Amarone della Valpolicella 
„Santa Sofia“ 

           DOCG Valpolicella - Veneto
           Červené 1,5 l / 3 l / 5 l / 9 l / 12 l
Silná rubínově červená barva. Typický velmi 
intenzivní bouquet s delikátní plnou teplou 
a sametovou chutí. Toto víno jde skvěle s pečení 
a zrajícími sýry. Je vyrobeno metodou sušení 
hroznů proudícím vzduchem.  Pro nižší 
vyrovnaný tanin je srovnatelné s velkými 
italskými víny jako jsou Barolo či 
Brunello di Montalcino.

 
Ročník a cena na dotaz

Vhodné  ke kozím sýrům 
a dezertům
Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%
18 °C

Více než patnáct let

Vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a zrajícím sýrům

Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%

Obj. č.: 160 - 04
MOC s DPH 1209,- / VOC bez DPH 869,-

Corvina, Rondinella a Molinara

18 °C

Více než patnáct let

Obj.č.: 160 - 09
MOC s DPH 2560,- / VOC bez DPH 1840,-



5956

Montegradella della Valpolicella 
„Santa Sofia“ 
2014
           DOC Valpolicella - Veneto
           Červené 0,75 l
Toto víno tmavé rubínové barvy
má velice intenzivní bouquet. 
Sametová, příjemná a harmonická 
chuť. Santa Sofi a je exkluzivním 
producentem tohoto vína, jež má 
velmi jedinečný charakter daný 
speciální přípravou mírně 
sušeného hroznu.

Skvěle doplní například houbové 
rizoto, těstoviny s masovými omáčkami, 
grilovaná tmavá masa a zvěřinu

Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%

18°C

Více než osm let

Obj. č.: 160 - 24
MOC s DPH  764,- / VOC bez DPH 549,-

Amarone della Valpolicella La Serra 
„Santa Sofia“ 
2012 / 2013
           DOCG Valpolicella - Veneto
           Červené 0,75 l
Víno silné rubínové až granátové 
barvy s delikátní, plnou 
a sametovou chutí. Vůně 
po vanilce a koření. 

Vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a zrajícím sýrům

Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%

18°C

Více než dvanáct let

Obj. č.: 160 - 04
MOC s DPH 1209,- / VOC bez DPH 869,-

Amarone della Valpolicella Classico 
„Santa Sofia“ 
2013
          DOCG Valpolicella - Veneto 
           Červené 0,75 l
Silná rubínově červená barva. 
Typický velmi intenzivní bouquet 
s delikátní plnou teplou a sametovou 
chutí. Toto víno jde skvěle s pečení 
a zrajícími sýry. Je vyrobeno 
metodou sušení hroznů proudícím 
vzduchem. Pro nižší vyrovnaný 
tanin je srovnatelné s velkými 
italskými víny jako jsou Barolo 
či Brunello di Montalcino.

Vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a zrajícím sýrům

Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%

18°C

Více než patnáct let

Obj. č.: 160 - 25
MOC s DPH 1700,- / VOC bez DPH 1222,-

Gioe Amarone della Valpolicella
„Santa Sofia“ 
2011
           DOCG Valpolicella - Veneto
           Červené 0,75 l
Intenzivní rubínová barva 
přecházející až do granátové. 
Plné, teplé, sametové víno 
s lehkým vanilkovým nádechem.
Prvotřídní víno vyráběné 
jedinečnou technologií, vhodné 
k pečeným a grilovaným masům 
a zrajícím sýrům.

Vhodné ke grilovaným masům 
a zrajícím sýrům

Corvina, Rondinella a Molinara

18 °C

Více než patnáct let

Obj.č.: 160 - 09
MOC s DPH 2560,- / VOC bez DPH 1840,-

57

Amarone della Valpolicella 
„Santa Sofia“ 

           DOCG Valpolicella - Veneto
           Červené 1,5 l / 3 l / 5 l / 9 l / 12 l
Silná rubínově červená barva. Typický velmi 
intenzivní bouquet s delikátní plnou teplou 
a sametovou chutí. Toto víno jde skvěle s pečení 
a zrajícími sýry. Je vyrobeno metodou sušení 
hroznů proudícím vzduchem.  Pro nižší 
vyrovnaný tanin je srovnatelné s velkými 
italskými víny jako jsou Barolo či 
Brunello di Montalcino.

 
Ročník a cena na dotaz

Vhodné  ke kozím sýrům 
a dezertům
Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%
18 °C

Více než patnáct let

Vhodné ke grilovaným masům, 
pečením a zrajícím sýrům

Corvina 65%, Rondinella 30%, 
Molinara 5%

Obj. č.: 160 - 04
MOC s DPH 1209,- / VOC bez DPH 869,-

Corvina, Rondinella a Molinara

18 °C

Více než patnáct let

Obj.č.: 160 - 09
MOC s DPH 2560,- / VOC bez DPH 1840,-



6058

Marqués de Tomares Excellence 
2017
          Rioja
           Červené 0,75 l
Víno má tmavě červenou barvu 
s nafi alovělým okrajem 
s nazlátlým odleskem, jenž je 
předpokládán u mladých vín. 
Vůně je složena z ovocných vůní 
a jemného dotyku vanilky, který  
je zejména v dlouhém závěru. 
V ústech je toto víno velice 
dobře strukturované a komplexní 
s jistou čerstvostí. Jistě oceníte jeho 
kulatost a stále se vyvíjející chuť.

Dobrá kombinace s tmavými masy 
doplněnými například o houbové omáčky

Tempranillo 90%, 
Graciano 10%

16°C

Až deset let

Obj. č.: 199 - 01
MOC s DPH 351,- / VOC bez DPH 252,-

Marqués de Tomares Crianza 
2016
          Rioja
           Červené 0,75 l
Tmavá barva s jemným žluto-
hnědým okrajem. Je to elegantní 
víno se sametovými tóny. Tanin 
v tomto víně je velmi dobře 
strukturovaný a skvěle 
zakomponovaný do vína. 
Víno má dlouhou dochuť. 

Skvělé v kombinaci s pečeným 
jehněčím, se seletem, s tmavými 
masy, v kombinaci s omáčkami 
a se zrajícími sýry
Tempranillo 85%, Mazuelo 10%, 
Graciano 5%

15 - 16°C

Až patnáct let

Obj. č.: 199 - 02
MOC s DPH 444,- / VOC bez DPH 319,-

Marqués de Tomares 
Montaňa - Graciano 
2012
          Rioja
           Červené 0,75 l
Ojedinělá tmavá barva 
s žlutohnědými odlesky. 
Ve vůni se dle očekávání 
rozehrají jasné a komplexní 
aroma, jako jsou květinové 
vůně a opět má toto víno velmi 
plný a silný závěr. 
Doporučujeme ho 30 až 45 minut 
před podáváním otevřít a přelít 
do dekantační karafy.

Marqués de Tomares
Reserva
2011
          Rioja
           Červené 0,75 l
Toto intenzivní víno má 
atraktivní jemně nahnědlou 
barvu a komplexní, květnatou 
vůni.  Víno je dlouhé, kulaté 
a velmi silné i v závěru.
Jemný tanin příjemně 
doplňuje přetrvávající 
ovocné tóny v odchodu.

Toto víno je nejlepší kombinovat 
s tmavými masy

Vhodné ke zvěřině a tmavým 
masům

Graciano  100%, Tempranillo 85% , Mazuelo 10%,  
Graciano 5%

16°C16 °C

Až patnáct letPatnáct let i více

Obj. č.: 199 - 04
MOC s DPH  1100,- / VOC bez DPH 790,-

Obj. č.: 199 - 03
MOC s DPH 700,- / VOC bez DPH 503,-

NOVÉ!



6158

Marqués de Tomares Excellence 
2017
          Rioja
           Červené 0,75 l
Víno má tmavě červenou barvu 
s nafi alovělým okrajem 
s nazlátlým odleskem, jenž je 
předpokládán u mladých vín. 
Vůně je složena z ovocných vůní 
a jemného dotyku vanilky, který  
je zejména v dlouhém závěru. 
V ústech je toto víno velice 
dobře strukturované a komplexní 
s jistou čerstvostí. Jistě oceníte jeho 
kulatost a stále se vyvíjející chuť.

Dobrá kombinace s tmavými masy 
doplněnými například o houbové omáčky

Tempranillo 90%, 
Graciano 10%

16°C

Až deset let

Obj. č.: 199 - 01
MOC s DPH 351,- / VOC bez DPH 252,-

Marqués de Tomares Crianza 
2016
          Rioja
           Červené 0,75 l
Tmavá barva s jemným žluto-
hnědým okrajem. Je to elegantní 
víno se sametovými tóny. Tanin 
v tomto víně je velmi dobře 
strukturovaný a skvěle 
zakomponovaný do vína. 
Víno má dlouhou dochuť. 

Skvělé v kombinaci s pečeným 
jehněčím, se seletem, s tmavými 
masy, v kombinaci s omáčkami 
a se zrajícími sýry
Tempranillo 85%, Mazuelo 10%, 
Graciano 5%

15 - 16°C

Až patnáct let

Obj. č.: 199 - 02
MOC s DPH 444,- / VOC bez DPH 319,-

Marqués de Tomares 
Montaňa - Graciano 
2012
          Rioja
           Červené 0,75 l
Ojedinělá tmavá barva 
s žlutohnědými odlesky. 
Ve vůni se dle očekávání 
rozehrají jasné a komplexní 
aroma, jako jsou květinové 
vůně a opět má toto víno velmi 
plný a silný závěr. 
Doporučujeme ho 30 až 45 minut 
před podáváním otevřít a přelít 
do dekantační karafy.

Marqués de Tomares
Reserva
2011
          Rioja
           Červené 0,75 l
Toto intenzivní víno má 
atraktivní jemně nahnědlou 
barvu a komplexní, květnatou 
vůni.  Víno je dlouhé, kulaté 
a velmi silné i v závěru.
Jemný tanin příjemně 
doplňuje přetrvávající 
ovocné tóny v odchodu.

Toto víno je nejlepší kombinovat 
s tmavými masy

Vhodné ke zvěřině a tmavým 
masům

Graciano  100%, Tempranillo 85% , Mazuelo 10%,  
Graciano 5%

16°C16 °C

Až patnáct letPatnáct let i více

Obj. č.: 199 - 04
MOC s DPH  1100,- / VOC bez DPH 790,-

Obj. č.: 199 - 03
MOC s DPH 700,- / VOC bez DPH 503,-

NOVÉ!

59

NOVÉ! NOVÉ!

Gewürztraminer
„Simonsig“
2018
          Stellenbosch
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy s jemnými 
zlatavými odlesky.  Jemný 
kořenitý nádech s tóny liči 
a citrusového ovoce. Příjemný 
závěr s rovnováhou kyselin 
a zbytkových cukrů.

Chenin Blanc 
„Simonsig“
2018
          Stellenbosch 
           Bílé 0,75 l
Víno slámové barvy s plným 
tělem a ovocným aroma s tóny 
vodního melounu a guavy. 
Delší závěr s vůní tropického 
ovoce.

Vhodné k asijským pokrmům

Chenin Blanc 100%

9°C

Vypít ideálně do tří let

Obj.č.: 194 - 01
MOC s DPH 245,- / VOC bez DPH 176,-

Sauvignon Blanc / Semillon  
„Simonsig“
2018
          Stellenbosch 
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy se svěží 
vůní a chutí tropického ovoce. 
V závěru se objevuje příjemný 
tón kiwi podpořen decentní 
mineralitou.

Hodí se například k mořským 
rybám a korýšům

Sauvignon a Semillon

8°C

Vypít ideálně do tří let

Obj.č.: 194 - 02
MOC s DPH 245,- / VOC bez DPH 176,-

Pinotage
„Simonsig“
2016
          Stellenbosch
           Červené 0,75 l
Víno středně tmavé červené 
barvy s vůní a chutí po třešních 
a ostružinách, podpořené 
v závěru tónem lékořice.

Dobře doplní například mořské 
ryby a saláty s mořskými plody

Gewürztraminer 100%

10°C

Ideální k pití mezi druhým a pátým 
rokem

Obj.č.: 194 - 03
MOC s DPH 326,- / VOC bez DPH 234,-

Dobrá kombinace například 
s pečenou kachnou

Pinotage 100%

18°C

Více jak šest let

Obj.č.: 194 - 04
MOC s DPH 374,- / VOC bez DPH 269,-

NOVÉ! NOVÉ!Marqués de Tomares Crianza 
2016
          Rioja
           Červené 0,75 l
Tmavá barva s jemným žluto-
hnědým okrajem. Je to elegantní 
víno se sametovými tóny. Tanin 
v tomto víně je velmi dobře 
strukturovaný a skvěle 
zakomponovaný do vína. 
Víno má dlouhou dochuť. 

Skvělé v kombinaci s pečeným 
jehněčím, se seletem, s tmavými 
masy, v kombinaci s omáčkami 
a se zrajícími sýry
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Pinotage Redhill  
„Simonsig“
2016
          Stellenbosch
           Červené  0,75 l
Plné víno tmavé barvy s aroma 
černého ovoce s chutí nasládlé 
švestky s tónem cedrového dřeva 
a vanilky. Dlouhý závěr 
s vyváženým taninem.

Tiara
„Simonsig“
2015
          Stellenbosch
           Červené  0,75 l
Velmi příjemné víno v Bordeaux 
stylu. Je plné, silné a extraktivní 
s nasládlým skořicovým 
nádechem, s tónem vanilky 
a červeného rybízu.

Cabernet Sauvignon / Merlot
„Simonsig“
2017
          Stellenbosch
           Červené 0,75 l
Víno tmavší rubínové barvy, 
šťavnaté s vůní a chutí černého 
rybízu, borůvek a čokoládových 
tónů, doplněné v závěru o notu 
vanilky a koření.

Vhodné k pečeným masům

Cabernet Sauvignon a Merlot 

18°C

Více jak šest let

Obj.č.: 194 - 05
MOC s DPH 245,- / VOC bez DPH 176,-

Cabernet Sauvignon / Shiraz  
„Simonsig“
2017
          Stellenbosch
           Červené 0,75 l
Velmi příjemné cuveé Cabernetu  
a Shirazu s tóny černého rybízu s
příjemným třešňovým nádechem 
a tónem pepře v dlouhém závěru.

Vhodné k pečeným masům

Cabernet Sauvignon a Shiraz

18°C

Více jak šest let

Obj.č.: 194 - 06
MOC s DPH 245,- / VOC bez DPH 176,-

Vhodné k hovězím steakům, zvěřině 
a zrajícím sýrům s plísní na povrchu

Pinotage 100%

8 – 10°C

Více jak deset let

Obj.č.: 194 - 07
MOC s DPH 814,- / VOC bez DPH 585,-

Vhodné k hovězím steakům, zvěřině 
a zrajícím sýrům s plísní na povrchu

Cabernet Sauvignon, Merlot, Caber-
net Franc, Malbec a Petit Verdot
18°C

Více jak deset let

Obj.č.: 194 - 08
MOC s DPH 731,- / VOC bez DPH 525,- 

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!
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Pinotage Redhill  
„Simonsig“
2016
          Stellenbosch
           Červené  0,75 l
Plné víno tmavé barvy s aroma 
černého ovoce s chutí nasládlé 
švestky s tónem cedrového dřeva 
a vanilky. Dlouhý závěr 
s vyváženým taninem.

Tiara
„Simonsig“
2015
          Stellenbosch
           Červené  0,75 l
Velmi příjemné víno v Bordeaux 
stylu. Je plné, silné a extraktivní 
s nasládlým skořicovým 
nádechem, s tónem vanilky 
a červeného rybízu.

Cabernet Sauvignon / Merlot
„Simonsig“
2017
          Stellenbosch
           Červené 0,75 l
Víno tmavší rubínové barvy, 
šťavnaté s vůní a chutí černého 
rybízu, borůvek a čokoládových 
tónů, doplněné v závěru o notu 
vanilky a koření.

Vhodné k pečeným masům

Cabernet Sauvignon a Merlot 

18°C

Více jak šest let

Obj.č.: 194 - 05
MOC s DPH 245,- / VOC bez DPH 176,-

Cabernet Sauvignon / Shiraz  
„Simonsig“
2017
          Stellenbosch
           Červené 0,75 l
Velmi příjemné cuveé Cabernetu  
a Shirazu s tóny černého rybízu s
příjemným třešňovým nádechem 
a tónem pepře v dlouhém závěru.

Vhodné k pečeným masům

Cabernet Sauvignon a Shiraz

18°C

Více jak šest let

Obj.č.: 194 - 06
MOC s DPH 245,- / VOC bez DPH 176,-

Vhodné k hovězím steakům, zvěřině 
a zrajícím sýrům s plísní na povrchu

Pinotage 100%

8 – 10°C

Více jak deset let

Obj.č.: 194 - 07
MOC s DPH 814,- / VOC bez DPH 585,-

Vhodné k hovězím steakům, zvěřině 
a zrajícím sýrům s plísní na povrchu

Cabernet Sauvignon, Merlot, Caber-
net Franc, Malbec a Petit Verdot
18°C

Více jak deset let

Obj.č.: 194 - 08
MOC s DPH 731,- / VOC bez DPH 525,- 

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

61

Sauvignon Blanc 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2017
          Limari Valley
           Bílé 0,75 l
Čistě žlutavá barva se zlatavými 
odlesky. Buket po citrusových 
plodech, hruškách a broskvích. 
Na patře se pak krásně rozeznívají 
ovocné tóny patrné již ve vůni. 
Dobře je zakomponována kyselina 
a vše dotváří mineralita typická 
pro Limari Valley.

Skvělé k předkrmům a rybám

Sauvignon 100%

8 - 10°C

Do čtyř let

Obj. č.: 190 - 03
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Chardonnay 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2017
          Limari Valley
           Bílé 0,75 l
Světle zlatá barva se zelenými 
odlesky. Buket intenzivně ovocný 
po grapefruitu, zralých broskvích 
a hruškách. V chuti má toto víno
svěží kyselinu. 

Vhodné k ústřicím nebo 
jako aperitiv

Chardonnay 100%

12°C

Do čtyř let

Obj. č.: 190 - 02
MOC s DPH 249,- / VOC bez DPH 179,-

Carmenere 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2015
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Jasná granátová barva s fi alovým 
nádechem. Vůně nabízí lehce 
karamelizované tóny zralého ovoce, 
jako jsou třešně, švestky a lesní 
jahody. Ovocné vůně se příjemně 
snoubí s pepřovými a lékořicovými 
a navozují lehký sladký dojem. 
Víno má dobře zakomponovaný 
tanin a dlouhý aromatický závěr.

Merlot
„Viňa Casa Tamaya“ 
2014 / 2017
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Víno tmavé barvy s fi alovým 
nádechem. Aroma tmavého 
lesního ovoce prostupuje jemný 
tón vanilky, ostružin a borůvky. 
Delší závěr s decentní tříslovinou.

Dobře doplní steaky z hovězího Vhodné ke steakům z hovězího

Carmenere 100% Merlot 100%

17°C Při 18°C

Až deset let Až osm let

Obj. č.: 190 - 09
MOC s DPH 238,- / VOC bez DPH 171,-

Obj.č.: 190 - 10
MOC s DPH 266,- / VOC bez DPH 191,-

Vhodné k hovězím steakům, zvěřině 
a zrajícím sýrům s plísní na povrchu
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Carmenere Reserva 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2015
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Hluboká fi alově-purpurová barva, 
ve vůni ostružiny, borůvky 
a kandované maliny. V pozadí 
minerály a nádech vanilky. 
Na patře ovocné, hutné, sametové 
s příjemnou tříslovinou 
a delikátní kyselinou.

Dobré ke složitěji upravené 
drůbeži či grilovaným masům

Carmenere 100%

18°C

Až dvanáct let

Obj. č.: 190 - 06
MOC s DPH 368,- / VOC bez DPH 264,-

Syrah Reserva 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2016
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Hluboce purpurová, téměř 
černá barva. Jemně nasládlý buket 
s nádechem fi alek, ostružin, černých 
oliv a lékořice. V chuti pak přesně 
potvrzuje buket. Třísloviny a dlouhý 
závěr slibují mnoho do budoucna.

Skvělé k pečením, steakům, 
zralým sýrům

Syrah 100%

18°C

Až deset let

Obj. č.: 190 - 05
MOC s DPH 341,- / VOC bez DPH 245,-

Cabernet Sauvignon 
Winemaker´s Gran Reserva 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2011
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Víno intenzivní tmavé granátové 
barvy. Vůně je silná, ovocná 
a objevují se v ní tóny černého 
rybízu, ušlechtilé kůže, tabáku 
a hořké čokolády. V ústech je plné 
a vyvážené a má velmi příjemný 
dlouhý závěr. 

Výborně doplní například jehněčí 
či steaky z hovězího masa

Cabernet Sauvignon 100%

18°C

Až čtrnáct let

Obj. č.: 190 - 13
MOC s DPH 722,- / VOC bez DPH 519,-

Cabernet Sauvignon Reserva
„Viňa Casa Tamaya“ 
2015
           Limari Valley
           Červené 0,75 l
Silnější červené víno s plným 
tělem, chutí a vůní vyzrálého tma-
vého ovoce s pepřovou notou a 
delším závěrem s nádechem 
vanilky. 

Hodí se k hovězím steakům

Cabernet Sauvignon 100%

Při 18°C

Až dvanáct let

Obj.č.: 190 - 15
MOC s DPH  368,-  / VOC bez DPH 264,-

63

NAŠE
Řada tuzemských vín s označením „NAŠE“ obsahuje vína 
určená speciálně pro gastronomické provozy. Tato vína nelze 
koupit v žádném z tuzemských řetězců, ani přes internetové 
e-shopy.

Vybrané šarže vín jsou plněny pod označením „NAŠE“ s moder-
ním designem lahve, s námi vytvořenou a patentovanou vinětou 
a obsahují pouze vína vybraná našimi someliéry. 
Každý rok mají tato vína zaručit nejen odrůdový charakter, ale 
především standardně dobrou kvalitu v poměru k ceně.

Vinařství, která nám vína pod touto známkou plní, se samozřejmě 
mohou v průběhu let lišit. 

Carmenere Reserva 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2015
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Hluboká fi alově-purpurová barva, 
ve vůni ostružiny, borůvky 
a kandované maliny. V pozadí 
minerály a nádech vanilky. 
Na patře ovocné, hutné, sametové 
s příjemnou tříslovinou 
a delikátní kyselinou.

Carmenere 100%

Obj.č.: 190 - 15
MOC s DPH  368,-  / VOC bez DPH 264,-
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Carmenere Reserva 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2015
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Hluboká fi alově-purpurová barva, 
ve vůni ostružiny, borůvky 
a kandované maliny. V pozadí 
minerály a nádech vanilky. 
Na patře ovocné, hutné, sametové 
s příjemnou tříslovinou 
a delikátní kyselinou.

Dobré ke složitěji upravené 
drůbeži či grilovaným masům

Carmenere 100%

18°C

Až dvanáct let

Obj. č.: 190 - 06
MOC s DPH 368,- / VOC bez DPH 264,-

Syrah Reserva 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2016
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Hluboce purpurová, téměř 
černá barva. Jemně nasládlý buket 
s nádechem fi alek, ostružin, černých 
oliv a lékořice. V chuti pak přesně 
potvrzuje buket. Třísloviny a dlouhý 
závěr slibují mnoho do budoucna.

Skvělé k pečením, steakům, 
zralým sýrům

Syrah 100%

18°C

Až deset let

Obj. č.: 190 - 05
MOC s DPH 341,- / VOC bez DPH 245,-

Cabernet Sauvignon 
Winemaker´s Gran Reserva 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2011
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Víno intenzivní tmavé granátové 
barvy. Vůně je silná, ovocná 
a objevují se v ní tóny černého 
rybízu, ušlechtilé kůže, tabáku 
a hořké čokolády. V ústech je plné 
a vyvážené a má velmi příjemný 
dlouhý závěr. 

Výborně doplní například jehněčí 
či steaky z hovězího masa

Cabernet Sauvignon 100%

18°C

Až čtrnáct let

Obj. č.: 190 - 13
MOC s DPH 722,- / VOC bez DPH 519,-

Cabernet Sauvignon Reserva
„Viňa Casa Tamaya“ 
2015
           Limari Valley
           Červené 0,75 l
Silnější červené víno s plným 
tělem, chutí a vůní vyzrálého tma-
vého ovoce s pepřovou notou a 
delším závěrem s nádechem 
vanilky. 

Hodí se k hovězím steakům

Cabernet Sauvignon 100%

Při 18°C

Až dvanáct let

Obj.č.: 190 - 15
MOC s DPH  368,-  / VOC bez DPH 264,-

63

NAŠE
Řada tuzemských vín s označením „NAŠE“ obsahuje vína 
určená speciálně pro gastronomické provozy. Tato vína nelze 
koupit v žádném z tuzemských řetězců, ani přes internetové 
e-shopy.

Vybrané šarže vín jsou plněny pod označením „NAŠE“ s moder-
ním designem lahve, s námi vytvořenou a patentovanou vinětou 
a obsahují pouze vína vybraná našimi someliéry. 
Každý rok mají tato vína zaručit nejen odrůdový charakter, ale 
především standardně dobrou kvalitu v poměru k ceně.

Vinařství, která nám vína pod touto známkou plní, se samozřejmě 
mohou v průběhu let lišit. 

Carmenere Reserva 
„Viňa Casa Tamaya“ 
2015
          Limari Valley
           Červené 0,75 l
Hluboká fi alově-purpurová barva, 
ve vůni ostružiny, borůvky 
a kandované maliny. V pozadí 
minerály a nádech vanilky. 
Na patře ovocné, hutné, sametové 
s příjemnou tříslovinou 
a delikátní kyselinou.

Carmenere 100%

Obj.č.: 190 - 15
MOC s DPH  368,-  / VOC bez DPH 264,-
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Veltlínské zelené „NAŠE“ 
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l - polosuché
Víno světlé slámové barvy 
se zelenými refl exy. Vůně a chuť 
s tónem lipového květu s příjemnou 
kyselinou v závěru.

Ideální kombinace s kuřecím masem

Veltlínské zelené 100%

8 – 9 °C

Do tří let

Obj.č.: 455 - 03
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

Ryzlink vlašský „NAŠE“ 
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l
Pěkný suchý Ryzlink vlašský 
s minerálním základem a notou 
citrusů v závěru. Harmonický závěr 
je doplněn o svěží kyselinu.

Hodí se k lehčím úpravám ryb 
a k salátům

Ryzlink vlašský 100%

8 – 9 °C

Do tří let

Obj.č.: 455 - 04
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

Muškát moravský „NAŠE“ 
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l - polosladké
Muškát s typickými 
muškátovými tóny s decentní 
sladkostí a nádechem jasmínu.
Závěr je doplněn o svěží kyselinu.

Skvělé například s husími játry

Muškát moravský 100%

8 – 9 °C

Do tří let

Obj.č.: 455 - 05
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

Chardonnay „NAŠE“
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l - polosuché
Víno příjemně jemné kořenité 
chuti s tónem nasládlé broskve.
Jemná kyselina se objevuje 
v plném závěru.

Hodí se k plísňovým sýrům 
a drůbežím pokrmům

Chardonnay 100%

8 – 9 °C 

Do tří let

Obj.č.: 455 - 01
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!
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Veltlínské zelené „NAŠE“ 
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l - polosuché
Víno světlé slámové barvy 
se zelenými refl exy. Vůně a chuť 
s tónem lipového květu s příjemnou 
kyselinou v závěru.

Ideální kombinace s kuřecím masem

Veltlínské zelené 100%

8 – 9 °C

Do tří let

Obj.č.: 455 - 03
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

Ryzlink vlašský „NAŠE“ 
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l
Pěkný suchý Ryzlink vlašský 
s minerálním základem a notou 
citrusů v závěru. Harmonický závěr 
je doplněn o svěží kyselinu.

Hodí se k lehčím úpravám ryb 
a k salátům

Ryzlink vlašský 100%

8 – 9 °C

Do tří let

Obj.č.: 455 - 04
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

Muškát moravský „NAŠE“ 
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l - polosladké
Muškát s typickými 
muškátovými tóny s decentní 
sladkostí a nádechem jasmínu.
Závěr je doplněn o svěží kyselinu.

Skvělé například s husími játry

Muškát moravský 100%

8 – 9 °C

Do tří let

Obj.č.: 455 - 05
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

Chardonnay „NAŠE“
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l - polosuché
Víno příjemně jemné kořenité 
chuti s tónem nasládlé broskve.
Jemná kyselina se objevuje 
v plném závěru.

Hodí se k plísňovým sýrům 
a drůbežím pokrmům

Chardonnay 100%

8 – 9 °C 

Do tří let

Obj.č.: 455 - 01
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!
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Frankovka rosé „NAŠE“
zemské víno 
          Morava
           Růžové 0,75 l 
Suché růžové víno s notou 
drobného, bobulového ovoce.
Jemná kyselina je doplněna 
o tón malin. 

Doplní dobře například pokrmy 
z vepřového a zeleninové saláty

Frankovka 100%

10 - 11 °C

Do tří let

Obj.č.: 455 - 06
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

Frankovka  „NAŠE“ 
zemské víno 
          Morava
           Červené  0,75 l  
Lehké červené víno s fi alovými 
odlesky. Chuť ostružiny je doplněna 
o notu skořice a jemný tón pepře.  

Hodí se například ke kachně či huse

Frankovka 100%

17 - 18 °C

Do pěti let

Obj.č.: 455-07
MOC s DPH  146,-  / VOC bez DPH 105,-

Rulandské šedé  „NAŠE“
zemské víno 
          Morava
           Bílé  0,75 l - polosuché
Jedna z nejpopulárnějších odrůd 
tentokrát v líbivém polosuchém 
provedení. Komplexní vůně 
a chuť s meruňkovými tóny.

Skvěle doplní tvrdší sýry 
a asijské speciality

Rulandské šedé 100%

8 – 9 °C

Do tří let

Obj.č.: 455 - 02
MOC s DPH 146,-  / VOC bez DPH 105,-

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

Muškát moravský „NAŠE“ 
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l - polosladké
Muškát s typickými 
muškátovými tóny s decentní 
sladkostí a nádechem jasmínu.
Závěr je doplněn o svěží kyselinu.

Chardonnay „NAŠE“
zemské víno 
          Morava
           Bílé 0,75 l - polosuché
Víno příjemně jemné kořenité 
chuti s tónem nasládlé broskve.
Jemná kyselina se objevuje 
v plném závěru.
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Veltlínské zelené - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno lehké až slámové barvy 
s minerálními a lehce ovocnými 
tóny. V chuti je svěží, suché 
s příjemnou kyselinou. 

Skvělá kombinace se saláty, 
italskými specialitami

Veltlínské zelené 100%

8 - 10°C

Do šesti let

Obj. č.: 410 - 04
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

Tramín - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zelenkavo zlatavé 
barvy s příjemnou aromatickou 
vůní květů růží a šeříku. V chuti 
se pak příjemně spojuje aroma 
angreštu s chutí hroznu 
a světlého rybízu. 

Doporučit lze toto víno jak 
k těstovinám, tak k lehčím zákuskům

Tramín 100%

8°C

Do šesti let

Obj. č.: 410 - 05
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

Ryzlink vlašský - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy s vůní zelené 
limetky. V chuti je tato vůně 
doplněna o chuť citrusových 
plodů a jemný tón minerality.  

Výborná je kombinace s drůbežími 
pokrmy či s lehčí úpravou ryb

Ryzlink vlašský 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 410 - 24
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

Svatovavřinecké - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Červené 0,75 l
Víno světlejší rubínové barvy 
s vůní koření a ušlechtilých dřevin. 
Chuť je ovocná po višních 
a nazrálé švestce. 

Mírně vychlazené lze toto víno 
nabídnout i jako alternativu 
červeného vína k rybě

Svatovavřinecké 100%

18°C

Do šesti let

Obj. č.: 410 - 06
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-
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Veltlínské zelené - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno lehké až slámové barvy 
s minerálními a lehce ovocnými 
tóny. V chuti je svěží, suché 
s příjemnou kyselinou. 

Skvělá kombinace se saláty, 
italskými specialitami

Veltlínské zelené 100%

8 - 10°C

Do šesti let

Obj. č.: 410 - 04
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

Tramín - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zelenkavo zlatavé 
barvy s příjemnou aromatickou 
vůní květů růží a šeříku. V chuti 
se pak příjemně spojuje aroma 
angreštu s chutí hroznu 
a světlého rybízu. 

Doporučit lze toto víno jak 
k těstovinám, tak k lehčím zákuskům

Tramín 100%

8°C

Do šesti let

Obj. č.: 410 - 05
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

Ryzlink vlašský - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy s vůní zelené 
limetky. V chuti je tato vůně 
doplněna o chuť citrusových 
plodů a jemný tón minerality.  

Výborná je kombinace s drůbežími 
pokrmy či s lehčí úpravou ryb

Ryzlink vlašský 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 410 - 24
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

Svatovavřinecké - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Červené 0,75 l
Víno světlejší rubínové barvy 
s vůní koření a ušlechtilých dřevin. 
Chuť je ovocná po višních 
a nazrálé švestce. 

Mírně vychlazené lze toto víno 
nabídnout i jako alternativu 
červeného vína k rybě

Svatovavřinecké 100%

18°C

Do šesti let

Obj. č.: 410 - 06
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

67

Frankovka - zemské víno
„Vinařství Holánek“
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Červené 0,75 l
Svěží červené víno s lehkou 
kyselinou a travnatou vůní i chutí. 
Paprikový nádech se střídá s chutí 
vyzrálého červeného ovoce 
a v závěru se rozvine také 
o tón lékořice.

Vhodná kombinace například 
k medailonkům z vepřového

Frankovka 100%

18°C

Do šesti let

Obj. č.: 410 - 07
MOC s DPH 135,- / VOC bez DPH 97,-

Rulandské šedé - výběr z hroznů
„Vinařství Holánek“
2016
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno lehké zlatavé barvy s vůní
a chutí citrusů. V závěru je cítit
lehký tón lučního medu.

Lze ho doporučit i k lehkým 
dezertům

Rulandské šedé 100%

8°C

Do pěti let

Obj. č.: 410 - 02
MOC s DPH 224,- / VOC bez DPH 161,-

Ryzlink vlašský - pozdní sběr
„Vinařství Holánek“ 
2016 / 2017
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy s vůní čerstvých 
bylinek a sena. V chuti je tato vůně 
doplněna o chuť citrusových plodů 
a jemný tón minerality. 

Výborná je kombinace s drůbežími 
pokrmy či s lehčí úpravou ryb

Ryzlink vlašský 100%

8°C

Do čtyř let

Obj. č.: 410 - 20
MOC s DPH 224,- / VOC bez DPH 161,-

Frankovka  – pozdní sběr
„Vinařství Holánek“ 
2015
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
          Červené 0,75 l
Víno červené barvy s rubínovým 
odleskem. Chuť červeného ovoce se 
mísí s tónem papriky a zeleného 
pepře. Delší závěr s notou višně.

Hodí se k pečeným masům 
a tmavým omáčkám

Frankovka 100%

18°C

Do šesti let

Obj. č.: 410 - 49
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 175,-



7068

Rulandské modré - pozdní sběr
„Vinařství Holánek“ 
2015
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
          Červené 0,75 l
Toto víno, které strukturou kopíruje 
červená vína vyrobená v Burgundsku, 
má světlou rubínovou barvu 
s cihlovým okrajem a má lehkou 
vůni i chuť. Zralé třešně přechází až 
do čokoládové višně a jemného tónu 
vanilky. Přes svou lehkost 
a vznešenost má toto víno 
delší a velkorysý závěr.

Skvěle doplní například pečenou 
husu či kachnu

Rulandské modré 100%

18°C

Do deseti let

Obj. č.: 410 - 26
MOC s DPH 241,- / VOC bez DPH 173,-

Ryzlink rýnský - pozdní sběr
„Vinařství Holánek“
2015 
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy s vůní lipového 
květu a bezu. V chuti je příjemná 
ovocnost podpořená decentní 
kyselinou. Toto víno má plný 
závěr a dlouhou dochuť. 

Skvěle doplní lehčí úpravy ryb

Ryzlink rýnský 100%

8°C

Více než šest let

Obj. č.: 410 - 22
MOC s DPH 241,- / VOC bez DPH 173,-

Pálava - výběr z hroznů
„Vinařství Holánek“
2015
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno jemné zlatavé barvy 
s vyšší aromatikou. Vůně 
a chuť citrusových plodů je zde 
provázána s tónem lučního medu 
a dává tušit, že toto víno bude 
vyhledáváno zejména dámami. 

Lze ho doporučit ke studeným 
předkrmům, salátům a lehčím dezertům

Pálava 100%

8°C

Do pěti let

Obj. č.: 410 - 48
MOC s DPH 242,- / VOC bez DPH 174,-

Hibernal – výběr z hroznů
„Vinařství Holánek“
2015
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Suché víno světlé barvy. 
Svěží vůně a chuť s dotykem 
grapefruitu.  

Hodí se k lehčí úpravě 
sladkovodních ryb

Hibernal 100%

8°C

Až pět let

Obj. č.: 410 - 44
MOC s DPH 244,- / VOC bez DPH 175,-
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Rulandské šedé – výběr z hroznů
„Bábíček / Vacenovský“ 
2016
          Slovácká podoblast, obec Mutěnice
          Morava
          Bílé 0,75 l
Polosuché víno zlaté barvy 
s měděnými odlesky. Květinová 
vůně je doplněna vůní zralého 
pomeranče. V chuti je plné, 
extraktivní, s medovým koncem.

Hodí se ke studeným předkrmům, 
například k paštikám

Rulandské šedé 100%

Při 8°C

Až tři roky

Obj.č.:  413 - 19
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Ryzlink rýnský – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2015 (suché)        
           Slovácká podoblast, obec Mutěnice
           Morava
           Bílé 0,75 l
Suché víno zelenožluté barvy. 
Vůně bílých broskví je doplněna 
lipovým květem. Kulatá chuť je 
harmonická, s náznakem zralého 
bílého rybízu. 

Hodí se k lehčí úpravě 
sladkovodních ryb

Ryzlink rýnský 100%

Při 8°C

Až pět let

Obj.č.:  413 - 17
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Ryzlink rýnský – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2016 (polosuché)
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
           Bílé 0,75 l
Svěží polosuchý ryzlink s ovocnou 
notou a vůní lučních květin, která 
je doplněna lipovým květem. 
Tóny broskve jsou doplněny 
limetkou a dlouhou minerální 
dochutí.  

Hodí se ke studeným předkrmům, 
například k paštikám

Ryzlink rýnský 100%

Při 8°C

Až pět let

Obj.č.:  413 - 10
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Sauvignon – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2016
          Slovácká podoblast, obec Mutěnice
          Morava
           Bílé 0,75 l
Polosuchý Sauvignon světle 
zelenožluté barvy. Vůně květů 
bílých hluchavek se doplňuje s 
květem černého bezu. V chuti se 
harmonicky snoubí svěží kyselina 
s nasládlou bílou broskví. 
Elegantní víno.

Vhodné k mořským rybám na grilu

Sauvignon 100%

Při 8°C

Až tři roky

Obj.č.:  413 - 14
MOC s DPH 242,- / VOC bez DPH 174,-

2016
          Slovácká podoblast, obec Mutěnice
          Morava
           Bílé 0,75 l
Polosuchý Sauvignon světle 
zelenožluté barvy. Vůně květů 
bílých hluchavek se doplňuje s 
květem černého bezu. V chuti se 
harmonicky snoubí svěží kyselina 
s nasládlou bílou broskví. 
Elegantní víno.

Obj.č.:  413 - 14
MOC s DPH 242,- / VOC bez DPH 174,-

          Slovácká podoblast, obec Mutěnice
          Morava

Ryzlink rýnský - pozdní sběr
„Vinařství Holánek“
2015 
          Mikulovská podoblast, obec Ivaň
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno světlé barvy s vůní lipového 
květu a bezu. V chuti je příjemná 
ovocnost podpořená decentní 
kyselinou. Toto víno má plný 
závěr a dlouhou dochuť. 

Hodí se k lehčí úpravě 
sladkovodních ryb

Hibernal 100%
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Frankovka klaret – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2017
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
          Bílé 0,75 l
Polosuché víno barvy měděného 
zlata. Svěží vůně žlutých malin je 
doplněna bílým rybízem. Plná 
ovocná chuť je podpořena svěží 
kyselinou.

Letní víno skvěle se hodící například 
ke grilované panence se salátem

Frankovka 100%

Při 9°C

Až tři roky

Obj.č.:  413 - 12
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Frankovka rosé – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2017
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
           Růžové 0,75 l
Polosladké víno losové barvy. 
Vůně zahradních jahod je doplněna 
ptačími třešněmi. Chuť bobulového 
ovoce je plná, harmonická, se svěží 
kyselinou.

Dobře doplní ovocné saláty 
a dezerty

Frankovka 100%

Při 9°C

Až tři roky

Obj.č.:  413 - 20
MOC s DPH 235 ,- / VOC bez DPH 169,-

Frankovka  – výběr z hroznů
„Bábíček / Vacenovský“ 
2015
          Slovácká podoblast, obec Mutěnice
          Morava
           Červené 0,75 l
Víno rubínové barvy. Ve vůni 
tmavého lesního ovoce vystupují 
ostružiny s borůvkami, 
s dozvukem třešní.

Dobře doplní omáčky s hovězím 
masem a zrající sýry

Frankovka 100%

Při 18°C

Až šest let

Obj.č.:  413 - 21
MOC s DPH 242,- / VOC bez DPH 174,-

71

Sylvánské zelené – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017
           Slovácká podoblast, Nové hory 
          Morava
           Bílé 0,75 l
Lehké víno s příjemnou kyselinkou, 
velmi vhodné do gastronomie 
k párování s pokrmy. V buketu lze 
rozpoznat vůni čerstvě posečené 
louky, bylinek a jádrového ovoce. 
V chuti jsou stopy citrusů a banánu.

Ideální ke chřestu

Sylvánské zelené 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 01
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Ryzlink rýnský – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017 (polosuché)
           Slovácká podoblast, Maliny 
          Morava
           Bílé 0,75 l
Ve vůni dominují citrusové plody, 
převážně limetka a citron s lehkým 
náznakem petrolejových tónů 
v pozadí. V chuti pak najdeme 
šťavnaté ovocné tóny s citrusovou 
notou.

Skvěle doplní ryby na grilu a saláty

Ryzlink rýnský 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 03
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Chardonnay – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017
          Slovácká podoblast, Nové hory 
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno s vůní a chutí meruňky 
a vinohradnické broskve 
s máselným tónem v pikantním 
a šťavnatém závěru. 
Elegantní víno.

Hodí se ke světlým masům a salátům

Chardonnay 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 04
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Pinot Blanc – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017
          Slovácká podoblast, Maliny 
          Morava
          Bílé 0,75 l
Víno s jemnou chlebovinkou 
ve vůni a příjemnou dochutí 
podpořenou tónem máslové 
hrušky.

Skvěle doplní sladkovodní ryby 
například uzeného úhoře

Rulandské bílé 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 02
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

Frankovka rosé – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2017
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
           Růžové 0,75 l
Polosladké víno losové barvy. 
Vůně zahradních jahod je doplněna 
ptačími třešněmi. Chuť bobulového 
ovoce je plná, harmonická, se svěží 
kyselinou.
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Frankovka klaret – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2017
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
          Bílé 0,75 l
Polosuché víno barvy měděného 
zlata. Svěží vůně žlutých malin je 
doplněna bílým rybízem. Plná 
ovocná chuť je podpořena svěží 
kyselinou.

Letní víno skvěle se hodící například 
ke grilované panence se salátem

Frankovka 100%

Při 9°C

Až tři roky

Obj.č.:  413 - 12
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Frankovka rosé – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2017
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
           Růžové 0,75 l
Polosladké víno losové barvy. 
Vůně zahradních jahod je doplněna 
ptačími třešněmi. Chuť bobulového 
ovoce je plná, harmonická, se svěží 
kyselinou.

Dobře doplní ovocné saláty 
a dezerty

Frankovka 100%

Při 9°C

Až tři roky

Obj.č.:  413 - 20
MOC s DPH 235 ,- / VOC bez DPH 169,-

Frankovka  – výběr z hroznů
„Bábíček / Vacenovský“ 
2015
          Slovácká podoblast, obec Mutěnice
          Morava
           Červené 0,75 l
Víno rubínové barvy. Ve vůni 
tmavého lesního ovoce vystupují 
ostružiny s borůvkami, 
s dozvukem třešní.

Dobře doplní omáčky s hovězím 
masem a zrající sýry

Frankovka 100%

Při 18°C

Až šest let

Obj.č.:  413 - 21
MOC s DPH 242,- / VOC bez DPH 174,-

71

Sylvánské zelené – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017
           Slovácká podoblast, Nové hory 
          Morava
           Bílé 0,75 l
Lehké víno s příjemnou kyselinkou, 
velmi vhodné do gastronomie 
k párování s pokrmy. V buketu lze 
rozpoznat vůni čerstvě posečené 
louky, bylinek a jádrového ovoce. 
V chuti jsou stopy citrusů a banánu.

Ideální ke chřestu

Sylvánské zelené 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 01
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Ryzlink rýnský – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017 (polosuché)
           Slovácká podoblast, Maliny 
          Morava
           Bílé 0,75 l
Ve vůni dominují citrusové plody, 
převážně limetka a citron s lehkým 
náznakem petrolejových tónů 
v pozadí. V chuti pak najdeme 
šťavnaté ovocné tóny s citrusovou 
notou.

Skvěle doplní ryby na grilu a saláty

Ryzlink rýnský 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 03
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Chardonnay – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017
          Slovácká podoblast, Nové hory 
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno s vůní a chutí meruňky 
a vinohradnické broskve 
s máselným tónem v pikantním 
a šťavnatém závěru. 
Elegantní víno.

Hodí se ke světlým masům a salátům

Chardonnay 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 04
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

Pinot Blanc – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017
          Slovácká podoblast, Maliny 
          Morava
          Bílé 0,75 l
Víno s jemnou chlebovinkou 
ve vůni a příjemnou dochutí 
podpořenou tónem máslové 
hrušky.

Skvěle doplní sladkovodní ryby 
například uzeného úhoře

Rulandské bílé 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 02
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

NOVÉ!

Frankovka rosé – pozdní sběr
„Bábíček / Vacenovský“ 
2017
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
           Růžové 0,75 l
Polosladké víno losové barvy. 
Vůně zahradních jahod je doplněna 
ptačími třešněmi. Chuť bobulového 
ovoce je plná, harmonická, se svěží 
kyselinou.
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Pinot Gris – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017 (polosuché víno)
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno s vůní nazrálé světlé peckoviny 
s lehkým dotykem kvasnic v pozadí. 
Chuť je ovocná, sladší s dlouhou 
perzistencí. 

Hodí se k asijským pokrmům i 
pikantnějším

Rulandské šedé 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 05
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

NOVÉ!
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Pinot Gris – zemské víno
Vinařství Dog in Dock 
2017 (polosuché víno)
          Slovácká podoblast, obec Ratíškovice
          Morava
           Bílé 0,75 l
Víno s vůní nazrálé světlé peckoviny 
s lehkým dotykem kvasnic v pozadí. 
Chuť je ovocná, sladší s dlouhou 
perzistencí. 

Hodí se k asijským pokrmům i 
pikantnějším

Rulandské šedé 100%

8 – 10 °C

Do čtyř let

Obj. č.: 480 – 05
MOC s DPH 235,- / VOC bez DPH 169,-

NOVÉ!
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Alentex Branco
„Carmim“
           Alentejo
           Bílé 5 l
Suché víno zelenožluté barvy. 
Vůně citrusových plodů je 
doplněna o květinové aroma. 
Kulatá chuť je harmonická 
s jemnou kyselinou v závěru. 

Ideální víno na letní párty

Antao, Vaz, Rabo de Ovelha

8°C

Až tři roky

Obj.č.:  170 - 23
MOC s DPH 369,- / VOC bez DPH 265,-

Alentex Tinto 
„Carmim“

                                    Alentejo
                              Červené 5 l

Víno čisté granátové barvy 
s vůní a chutí tmavého ovoce. 

Má decentní tříslovinu v závěru.

Ideální víno na letní párty

Alicante Bouchet, Aragones, 
Cabernet Sauvignon

18°C

Až pět let

Obj.č.:  170 - 24
MOC s DPH 369,- / VOC bez DPH 265,-
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Olaria Branco 
„Carmim“
           Alentejo
           Bílé 5 l
Víno průzračného vzhledu 
slámové barvy se zlatavými 
odlesky s ovocným aroma 
a hladkou svěží chutí. Ideální obal 
vína na rozlévání po sklence 
pro gastronomické provozy.

Vhodné k rybám, korýšům 
a též jako aperitiv
Antao, Vaz, Manteúdo, Perrum, 
Rabo de Ovelha, Síria

7 - 8°C

Do dvou let

Obj. č.: 170 - 13
MOC s DPH 410,- / VOC bez DPH 295,-

Olaria Tinto 
„Carmim“

                         Alentejo
                   Červené 5 l
Víno čisté granátové barvy 

s křišťálovým vzhledem. 
Má intenzivní aroma 

zralého ovoce. Ideální obal vína 
na rozlévání po sklence 

pro gastronomické provozy.

Vhodné k masovým pokrmům 
a kozím sýrům

Alfroncheiro, Alicante Bouchet, 
Aragones, Cabernet Sauvignon, 

Carignan, Moreto, Castelao, 
Trincadeira, Tinta Caida

18°C

Až pět let

Obj. č.: 170 - 12
MOC s DPH 410,- / VOC bez DPH 295,-
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Olaria Branco 
„Carmim“
           Alentejo
           Bílé 5 l
Víno průzračného vzhledu 
slámové barvy se zlatavými 
odlesky s ovocným aroma 
a hladkou svěží chutí. Ideální obal 
vína na rozlévání po sklence 
pro gastronomické provozy.

Vhodné k rybám, korýšům 
a též jako aperitiv
Antao, Vaz, Manteúdo, Perrum, 
Rabo de Ovelha, Síria

7 - 8°C

Do dvou let

Obj. č.: 170 - 13
MOC s DPH 410,- / VOC bez DPH 295,-

Olaria Tinto 
„Carmim“

                         Alentejo
                   Červené 5 l
Víno čisté granátové barvy 

s křišťálovým vzhledem. 
Má intenzivní aroma 

zralého ovoce. Ideální obal vína 
na rozlévání po sklence 

pro gastronomické provozy.

Vhodné k masovým pokrmům 
a kozím sýrům

Alfroncheiro, Alicante Bouchet, 
Aragones, Cabernet Sauvignon, 

Carignan, Moreto, Castelao, 
Trincadeira, Tinta Caida

18°C

Až pět let

Obj. č.: 170 - 12
MOC s DPH 410,- / VOC bez DPH 295,-
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„Vinařství Vajbar“ 
           Morava
           
Pinot Gris - Rulandské šedé – suché

Bílé 5 l
Obj. č.: 428 -02

MOC s DPH 383,- / VOC bez DPH 275,-

Veltlínské zelené – suché

Bílé 5 l 
Obj. č.: 428 -03

MOC s DPH 348,- / VOC bez DPH 250,-

Chardonnay – polosuché

Bílé 5 l 
Obj. č.: 428 -01

MOC s DPH 348,- / VOC bez DPH 250,-

Merlot Rosé  – polosladké
Růžové 5 l 
Obj. č.: 428 -04

MOC s DPH 348,- / VOC bez DPH 250,-

Modrý Portugal – suché

Červené 5 l
Obj. č.: 428 -05

MOC s DPH 348,- / VOC bez DPH 250,-

Zweigeltrebe – suché

Červené 5 l
Obj. č.: 428 -07
MOC s DPH 348,- / VOC bez DPH 250,-

NOVÉ!
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Poznámky:

Nabízíme Vám využití našich 
desetiletých zkušeností a vazeb 
v tuzemské gastronomii a hotelnictví 
prostřednictvím naší nové skupiny K2T Event.
V naší nabídce naleznete celkovou dramaturgii 
a dodání fi remních i soukromých akcí na klíč 
od A do Z.
Rádi se zhostíme úkolu vyhovět 
Vašim představám a přesvědčíme Vás, 
že cesta k Vašim zážitkům vede 
přes K2T Event.

NEVÍTE, JAKÝ TYP EVENTU VYBRAT?
Rádi Vám poradíme. 

V našem portfoliu naleznete 
následující eventy:
Organizace akcí pro veřejnost
Řízené i neřízené ochutnávky vín
Organizace fi remních akcí
Organizace zaměstnanecké párty
Organizace fi remních večírků
Organizace konferencí, recepcí, rautů, banketů
Organizace a zajištění fi remních prezentací
Organizace slavnostního otevření poboček
Organizace a zajištění kickoff meetingů
Organizace společenských akcí a odborných akcí
Pořádání sportovních turnajů
Organizace oslav a důležitých výročí
Pořádání Family days
apod.

WINESHOP K2T
Již tři roky mají naši zákazníci možnost využít degustační místnost 
WineShopu ve Vyšehradské ulici na Výtoni.
Komorní, ale velkorysý prostor je vhodný pro řízené i neřízené 
ochutnávky, a to až pro 30 osob.
Pokud máte zájem o ochutnávku vín pro Vaše přátele, rodinu 
či obchodní partnery jsme Vám k dispozici.
Jednou měsíčně pořádáme dvoudenní „Vinné dny“, které jsou tematicky 
zaměřené a kde lze vždy ochutnat průřez více jak šedesáti vín z našeho 
sortimentu. V případě Vašeho zájmu nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám 
poskytneme více informací.

Brzy na viděnou.
Vyšehradská 415/9
128 00 Praha 2 – Nové Město

www.facebook.com/wineshopk2t/
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K2T Víno s.r.o.

Korespondenční a fakturační adresa:
K2T Víno s.r.o.
Vídeňská 104
252 50 Vestec

Areál firmy Safina
Czech Republic

Tel: +420 26775 0880-2
Mobil: +420 602 545 183

Fax: +420 26775 0886
E-mail: vino@k2t.cz

 www.k2t.cz

KATALOG VÍN

Platnost od 1. 9. 2019

Naše společnost je držitelem certifikátu ISO 9001 : 2000
pro předmět „marketing, skladování a poradenství pro vína

z mezinárodních kultivací“.


