Nabídka dárků z naší vinotéky

24. února 2020

Š u m i v á v í n a – crémanty, prosecco

HENRI LAVIGNE Blanc de Blancs
Příjemné, suché šumivé víno výhradně z odrůdy Chardonnay vyráběné metodou crémant.
Víno zlaté barvy se zelenkavým odstínem. Vůně je velmi aromatická, ovocná, se stopou
bílých květů a opečeného chleba. Crémant je komplexní, lehký a svěží, má typické jemné
perlení a elegantní závěr.
Cena bez DPH 190,- Kč

Společnost založená v roce 1955 sídlí v samém srdci burgundských vinic v Savigny-lès-Beaune
a zabývá se výhradně výrobou šumivých vín tradiční metodou champenoise. Jejich vína v
sobě spojují bohatost a eleganci nejlepších burgundských crémantů. Vína jsou vinifikována
především z odrůdy Chardonnay a Pinot noir. Pouze v základním Brut je přidáno ještě
Aligoté. Hrozny pocházejí z vinic z Côte de Beaune, Côte de Nuits a Hautes Côtes de Nuits.
Burgundské crémanty se díky pěstovaným odrůdám Chardonnay a Pinot noir nejvíce
přibližují Champagne.

Crémant de Bourgogne brut, Paul Chollet
Víno je dominantně ze 70% tvořeno odrůdou Pinot Noir doplněné Chardonnay a Aligoté.
Zrálo na lahvi 16 měsíců a dosage je 6g, proto je křehké s ovocnými tóny citrusů, bílého a
červeného rybízu.
Cena bez DPH
370,- Kč

Crémant de Bourgogne Rose AOC brut, Paul Chollet
Hrozny odrůdy Pinot Noir uzrály v srdci Burgundska v Cote d’Or. Chuť je díky 12 měsícům
zrání na lahvi a 7g dosage osvěžující a středně plná. Díky charakteru této červené odrůdy
se projevují tóny višní, červeného rybízu a malin.
Cena bez DPH
390,- Kč
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Domaine Rolet existuje od roku 1942, kdy ho založil Désiré Rolet. Jeho čtyři děti
se o vinařství příkladně starali do roku 2018, kdy, sami bez možnosti předání
další generaci, našli společnou řeč s vinařskou rodinou Devillard z Burgundska a
rozhodli se jí vinařství prodat. Domaine Rolet je vinařství, které se velice
zasloužilo o znovuzrození a renomé Jurských vín, tak jak je známe dnes. Rolet
stojí za vznikem specifické lahve "clavelin„ na Vin Jaune, originálních jurských
láhví "Magnum„ a ustanovením apelace Cremant de Jura. Hospodaří na 61
hektarech vinice na nejlepších svazích apelací Arbois, Côtes du Jura a l’Étoile.

Crémant du Jura blanc de blancs
57% Chardonnay, 16% Savagnin, 11% Poulsard
Sklizeň probíhá zásadně ručně, hrozny jsou lisovány v celku. Po vinifikaci leželo
víno leželo rovných 48 měsíců na kalech, podobně jako ročníková
Champagne!!! Degorzáž proběhla dva měsíce před uvedením na trh.
Doporučená doba zrání 2 - 3 roky. Barva je slámově žlutá ze zelenkavým
odleskem. Perlení je velmi jemné a dlouhotrvající. Jemná a delikátní vůně se
stopou bílých květů a hlohu. V chuti jsme okamžitě atakováni vysokou živostí,
jemností a finesou. Víno je šťavnaté s chutí vyzrálého hroznu. Ideální jako
aperitiv, nebo pro radost od rána až do noci.
Cena bez DPH
420,- Kč
Crémant du Jura brut rosé
60% Poulsard, 20% Trousseau, 10% Pinot noir a 10% Chardonnay
Okouzlující růžové šumivé víno, vyrobené tradiční metodou. K jeho výrobě byly
použity převážně hrozny ze starých, místních odrůd: modrá odrůda Trousseau
a bílá Poulsard. Víno zrálo 12 měsíců na kalech.
Barva je světle růžová, s lososovým odstínem. Jemné vůni dominuje aroma
květin, především akátu a růže. V chuti jsou to pak především tóny ovoce,
malin, třešní a ostružin. Perlení je velice jemné a pěna bohatá. Celkově se jedná
o velmi živé a osvěžující víno, které je ideální jako aperitiv, ale skvěle doprovodí
též dezerty a ovoce.
Cena bez DPH 430,- Kč
Crémant du Jura blanc de blancs, cuvée "Coeur de Chardonnay"
100% Chardonnay
LIMITOVANÁ EDICE
Srdce Chardonnay je absolutní špička mezi Crémanty v kategorii blanc de
blancs. Tento sekt je vyroben ze samotoku, jež vytekl z hroznů ještě před
samotným lisováním. Produkce tohoto vína je tedy velmi omezená. Sekundární
kvašení opět probíhá na láhvi a zrání na kalech trvá okolo 24 měsíců. Barva je
zlatavá se zelenými odlesky. Perlení jemné a dlouhotrvající.
V chuti je Crémant bohatý, jemný a nesmírně šťavnatý, s dokonalou finesou
odrůdy Chardonnay. I následná dochuť je velmi dlouhá.
Cena bez DPH
600,- Kč
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Barbameto Millesimato Extra Dry - COLSALIZ
Je vyrobeno z hroznů pocházejících z vinic v okolí Colli Trevigiani. Podmínky oblasti
dávají vyniknout skvělé aromatice a vyšší kyselině, která se prezentuje intenzivní
čerstvostí tohoto šumivého vína. Označení Cuvée di Famiglia odkazuje na historický
rodinný recept, tedy poměr odrůd, které jsou pro víno využity. Reduktivní metody na
vinici se prezentují světle slámově žlutou barvou, ovocnou a aromatickou vůní a
osvěžující a vyváženou chutí.
Vzhledem ke své univerzálnosti může být konzumováno při jakékoliv příležitosti v
průběhu dne, zejména pak jako aperitiv. Zpracovatelská metoda: Charmat Method
Cena bez DPH
250,- Kč

Prosecco Superiore di Valdobbiadene DOCG Extra Dry – COLSALIZ
Víno odrůdy Glera bylo sbíráno ručně a zpracováno metodou Charmat. Barva je světle
žlutá až slámová. Ve vůni i chuti se promítají tóny akátových květů, citrusů a zelených
jablek. Víno je harmonické, s jemným elegantním a dlouhotrvajícím perlením.
Cena bez DPH
340,- Kč

Nino Franco Rustico
100% Prosecco
Suché, dobře vyzrálé s velice jemnými tóny vyzrálého jablka a bylin. Krémovité perlení,
vyvážené a osvěžující. Je vynikajícím aperitivem a dobře se snoubí se smaženými plody
moře jako jsou calamari a krevety.
Rustico je klasickým příkladem Prosecca, které rodina Francových kultivuje již čtyři
generace.
Cena bez DPH
350,- Kč

Prosecco DOC Servo Suo Brut – COLSALIZ
Jedinečnost toto víno získává nejen klasickým zpracováním,ale i podložím vinic kde se
pěstuje. Barva slunce a plná květinová chuť navozuje představu horkého léta a moře.
Příjemné perlení nám zanechává v ústech nezapomenutelný prožitek.
Cena bez DPH
380,- Kč
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Champagne
Champagne Charles-Le-Bel
37 % Chardonnay, 33 % Pinot Noir, 30 % Pinot Meunier
Charles-Le-Bel Brut je rozkošné, jemné a klasické šampaňské, vyrobené renomovaným
šampaňským domem Billecart-Salmon z hroznů pocházejících z mladších vinic. Celá výroba,
včetně odkalení (dégorgement) a dávkování (dosage) probíhá ve sklepích tohoto slavného
šampaňského domu. To je absolutní zárukou originality a charakteru! Uprostřed závanu
tančících bublinek na vás dýchne lahodná vůně briošky,másla, mandlí, jablek a hrušek. V
chuti je minerální s velmi dobrou rovnováhou mezi kyselostí a sladkostí, s velmi dlouhým
závěrem. Perfektní jako aperitiv, ale velmi dobře doplní ústřice, mušle a křepelky, stejně
jako předkrmy a ryby s omáčkou. Charles-Le-Bel Brut vám dá vše, co očekáváte od
neročníkového šampaňského, včetně rozumné ceny. Charles-Le-Bel odkazuje
na francouzského krále Karla IV (1294-1328).
Cena bez DPH
720,- Kč

V roce 1874 se Edmond BARNAUT oženil s Appoline GODMÉ-BARANCOURT, dcerou významné
vinařské rodiny z Bouzy a založil svou vlastní značku champagne. Kromě menších vinic podnik
vlastní necelých 11 hektarů vinic grand cru v Bouzy.
Doporučujeme navštívit malý obchůdek přímo na náměstí v Bouzy, kde si můžete zakoupit
celou řadu zajímavých regionálních produktů.
Roční produkce cca 100.000 lahví
E. Barnaut Grand Cru Blanc de Noirs
Pinot Noir
Bílé suché šumivé víno z hroznů vinné révy odrůdy 100% Pinot Noir vypěstovaných na
vinicích francouzské vinařské oblasti Champagne - Bouzy
Cena bez DPH
910,- Kč
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CHAMPAGNE BERGERONNEAU-MARION – malá rodinná firma od r. 1556
BRUT GRANDE RESERVE
Pinot meunier, Pinot noir, Chardonnay
Víno ze všech 3 odrůd pro každodenní pití i pro párty, kdy víno teče proudem.
Klasický styl, elegantní perlení, díky převaze pinotů v chuti příjemné i pro ty, kteří
shledávají šampaňské příliš suché.
Cena bez DPH
700,- Kč

Brut Millesime 2006
Toto ročníkové cuvée je ze tří odrůd šampaňské: 1/3 Pinot Noir, 1/3 Pinot Meunier
a 1/3 Chardonnay. Jedná se o velmi aromatické cuvée s dlouhým přetrvávajícím
závěrem a medovým aroma. Výborný aperitiv nebo s foie gras.
Cena bez DPH 1.100,- Kč

Champagne Tarlant sídlí v obci Oeuilly ve Vallée de la Marne a jedná se o tzv.
pěstitelské šampaňské, všechny hrozny si pěstují sami a žádné nenakupují. Jde o
jednoho z vůbec nejstarších pěstitelů s tradicí od roku 1697, sami víno vyrábějí ale až
od roku 1928, tedy chvilku po zavedení apelace Champagne.

Tarlant Zero Brut Nature
Tarlant Cuveé Louis Extra brut

1.100,- Kč + DPH
1.670,- Kč + DPH
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Vinařský dům Champagne Louis Roederer je jedním z posledních
velkých rodinných vinařských domů. Také od doby, kdy je vede
Fréderic Rouzaud se neobyčejně zvedla kvalita základních vín. A to
je jedna z velkých předností tohoto slavného domu – stabilně
vysoká úroveň celé řady vín. Cristal a Cristal rosé jsou jejich
prestižní cuvée, která dosáhla takového renomé, že je jejich pití v
určitých kruzích známkou společenského postavení. Oproti
prestižním cuvée jiných domů, pochází většina hroznů, z nichž se
víno dělá, z vlastních vinic. Zbylá opravdu jen malá část vinic je pod
kontrolou technického ředitele od Roedererů. Na první pohled
viditelnou odlišností tohoto prestižního cuvée je láhev s plochým
dnem, kterou nechal speciálně navrhnout ruský car z velmi
prozaického důvodu, aby bylo snadno odlišitelné od ostatních
Champagne.

LOUIS ROEDERER BRUT PREMIER
Již toto základní víno vyniká výrazně plnou vůní a svěží barvou. Jemné perlení
doprovází eleganci v chuti a jen těžko lze věřit, že se jedná pouze
o neročníkové Champagne! Je velice komplexní a vyvážené, jeho „suchost“
podporuje celkový svěží dojem, který lze u vín této kategorie dnes najít zcela
výjimečně. Můžeme ho servírovat jako aperitiv ve spojení s pralinkami
z husích jater nebo zauzenými plátky kachních prsou s konfitovanou
švestkou.
Cena bez DPH
1.100,- Kč

LOUIS ROEDERER CRISTAL
Na výrobu toho mistrovského vína jsou použity pouze hrozny z Gran Cru vinic
(55% Pinot Noir a 45% Chardonnay). Přes křišťálovou lahev - podle které dostal
Cristal své jméno - dobře vyniká zlatavá barva. Elegantní, hluboká a sametová
vůně s tóny lískových ořechů, zralých jablek a lipového medu. Plná, vysoce
koncentrovaná a čistá chuť s osvěžujícím dotekem jablek a ananasu. Jedno
z nejlepších Champagne světa pocházející z vinařství Louis Roederer. V roce
1876 Louis Roederer vytvořil Cristal Cuvée pro samotného cara Alexandera II.
Velmi dlouhý závěr a veliký potenciál k dalšímu zrání.
Cristal
2004
6.740,- Kč + DPH
Cristal
2006
6.040,-Kč + DPH
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Champagne Théophile není druhým vínem Louis
Roederera. Druhá vína jsou totiž ve většině případech
geneticky velmi blízká svým „velkým bratrům“.
V tomto případě se jedná spíše o bratrance – víno je
odlišné, i když se vyrábí z hroznů mladých keřů z vinic
Louis Roederer.

Théophile brut
Rovnoměrný poměr odrůd Chardonnay, Pinot Meunieur a
Pinot Noir dává vínu po 2 letech zrání na kvasinkách
příjemnou svěží eleganci. Chuť je krémová po citrusech,
nashi s jemnou křídovou mineralitou.
Cena bez DPH
800,- Kč

Théophile rosé
Pinot Noir, Pinot Meunieur a Chardonnay jsou po dvou
letech v harmonii. Víno si je stále příjemně svěží, křehké a
minerální s ovocnými tóny višní, lesních jahod a
červeného rybízu.
Cena bez DPH
940,- Kč
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Nicolas-Francois Billecart založil tuto rodinnou firmu již v roce 1818. Název vznikl kombinací
jeho jména a dívčího jména jeho manželky Elisabeth Salmon.
Špičková kvalita byla mottem rodiny Billecart_Salmon z Mareuil-sur-Ay již od samotného
počátku. Od založení se vedení a tradice podniku dědí z otce na syna. Stávající management je
sednou generací rodu. V roce 1992 převzal správu Francois Rolland-Billecart od otce a podnik
řídí dodnes.
Billecart-Salmon nakupuje hrozny z 35 Crus Champagne od svých stálých dodavatelů, z nichž
množí dodávají domu hrozny již přes 200 let. Chardonnay a Pinot Noir pochází výhradně z vinic
Premiers a Grands Crus.

BILLECART-SALMON BRUT RÉSERVE
Toto cuvée reprezentuje 70% produkce domu Billecart Salmon. Vyznačuje se velmi jemným
a dlouho trvajícím perlením. Má vyzrálou svěží vůni, které dominuje aroma zralé hrušky
podbarvené vůní suché trávy. Chuť je dlouhotrvající a je korunována svěžím závěrem na
patře. Rozvinutí bohatého buketu cuvée je výsledkem procesu zrání v tradičních sklepích
domu Billecart-Salmon. Harmonické a výborně vyvážené cuvée Brut Réserve je možno
vychutnávat při různých příležitostech k celé škále pokrmů
Cena bez DPH
1.150,- Kč

BILLECART-SALMON BRUT ROSÉ
Billecart-Salmon věří ve vhodnost pomalého kvašení, jehož důsledkem je snížení obsahu
těkavých látek kyselin a síry, takže toto šampaňské je elegantní a má velmi čistý charakter.
Barva vína je krásně lososová a jeho chuť je delikátně jahodová. Brut Rosé je asambláží 40%
Chardonnay, 20% Pinot Meunier a 40% Pinot Noir, ve kterém je obsaženo 8% červeného vína
z vinohradu v Mareuil-sur-Ay. Design láhve je z roku 1818 a předloha etikety je z roku 1850,
kdy stejnou používal zakladatel domu Nicolas-François Billecart
Cena bez DPH
1.700,- Kč
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Perseval- Farge
Dům Perseval Farge je rodinným vinařstvím, hospodařícím na 4,5 ha. Vinice jsou v oblasti
Chaméry, klasifikované jako “Première cru“. Ačkoliv se jedná o velmi malého producenta,
jejich vína patří mezi oceňované mj. vinařským průvodcem Hachette. Malá produkce činí
navíc tato Champagne velmi zajímavým nápojem. Produkce činí v případě cuvée "Terre de
Sable" řádově tisíc láhví za rok a v případě Grand Cuvée "Jean Baptiste" pak 2 tisíce láhví za
rok.

BRUT NATURE 1er CRU
46% Chardonnay, 35% Pinot noir a 19% Pinot Meunier
Toto cuvée je určeno milovníkům absolutně suchých šumivých vín. Hrozny jsou sklízeny
na starých parcelách (cca 30 let). Nejprve jsme atakováni minerálním květinovým aroma s
tóny čerstvých citrusů. V ústech je víno šťavnaté, ovocné, rozeznáváme meruňky a
briošky, ale také čerstvě stlučené máslo. Perlení je bohaté, v závěru je víno svěží a na
patře zanechává příjemnou dochuť po citrusech.
Cena bez DPH
0,75 L
940,- Kč
1,5 L
1.890,- Kč
C DE CHARDONNAY 1er CRU brut
100% Chardonnay
Cuvée C de Chardonnay je vyrobeno výhradně z nejlepších hroznů odrůdy Chardonnay.
Vůni dominuje květinové aroma. V ústech se víno projevuje bohatstvím chutí, především
tóny zelených jablíček a citrusů. Celkově se jedná o elegantní a vyvážené víno. Dochuť je
dlouhá a minerální.
Cena bez DPH
0,75 L
770,- Kč
1,5 L
1.590,- Kč
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C DE PINOTS 1er CRU brut
42% Pinot noir, 58% Pinot Meunier
Vinifikace probíhala na nerezových tancích, 14% bylo následně školeno v dřevěných kádích.
Ležení na kvasinkách trvalo 3 roky. Nádherné a strukturované víno, komplexní aroma
sušených meruněk a briošek. V chuti je toto cuvée sofistikované a elegantní s vyváženou
strukturou, které upoutá především milovníky Pinotů. Dochuť je dlouhá a ovocná.
Cena bez DPH

0,75 L
1,5 L

820,- Kč
1.670,- Kč

LA PUCELLE 1er CRU BRUT NATURE
100% Pinot noir
Toto absolutně suché cuvée si zaslouží zvláštní pozornost. Jako jediné je vyrobeno
výhradně z hroznů jediné vinice. Tato mini parcela nese jméno LA PUCELLE (Panna) a je
osázena odrůdou Pinot noir, jejíž keře jsou velmi staré. Protože do expedičního likéru nebyl
přidán žádný cukr, nese označení Brut nature. Je to jedno z nejlepších šampaňských tohoto
výrobce. Barva je zlatavá se zelenkavými odlesky, aroma je delikátní. V ústech je víno svěží,
ovocné, převládají tóny citrusových plodů, postupně rozkrýváme stopu mandlí a briošek.
Perlení je velice jemné, dochuť mocná a dlouhá. Doporučuje se po otevření nechat vínu
dostatek času k nadechnutí, teprve pak se mohou naplno projevit všechny tóny tohoto
mimořádného vína. Toto šampaňské lze archivovat, ideálně 2 - 3 roky po degorzáži.
Cena bez DPH

1.380,- Kč

MILLÉSIME 1er CRU 2007
43% Chardonnay, 57% Pinot Meunier
Ročníková cuvée jsou vždy scelena pouze z jediného ročníku a zpravidla se produkují jen v
nejlepších letech. Protože mohou dlouho nazrávat na láhvi, zachovávají tak v sobě otisk
jedinečnosti daného roku. Tak například rok 2003 byl velmi horký, proto zde dominuje
odrůda Chardonnay a Pinot Meunier není použit vůbec. Ročník 2007 patří v oblasti
Champagne k velkým ročníkům, podobně jako roky1999, 2000 či 2006. Vychutnejte si tedy
dva odlišné ročníky. Jemný a delikátní ročník 2003 porovnejte s harmonickým a velmi svěžím
ročníkem 2007. Obě vína jsou komplexní, s jemným perlením a dlouhou dochutí.
Cena bez DPH:
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1.290,- Kč

Champagne de Venoge založil v roce 1837 Henri-Marc de Venoge. Ve
dvacátých letech XX. století to byla spolu s Moet Chandon největší
firma v Champagne, vyráběly shodně 1 milion lahví ročně. Henri-Marc
byl prvním, kdo začal své etikety ilustrovat, což bylo v Champagne
něco zcela nového. Navrhl ilustrované etikety nejen pro de Venoge,
ale i pro Moet a další značky. První etiketa byla oválná s jménem
společnosti a dvěmi nakreslenými láhvemi. De Venoge patří bezesporu
mezi špičkové výrobce champagne.

De Venoge je nejlepší dům roku 2017 v Champagne ! Obrovský úspěch !
Hodnocení Roberta Parkera ve Wine Advocat je doslova revoluční
krok nejen pro de Venoge ale i pro celou Champagne ! Celý range byl
ohodnocen od 91-97 bodů, což je zcela nový klasifikační přístup k
vínům z Champagne a především k domům, které nepatří mezi
marketingové domy Top ten.
Toto vysoké hodnocení Roberta Parkera jen potvrzuje skvělou kvalitu
de Venoge. Úžasné hodnocení - 97 bodů pro Louis XV. 1995 a Louis XV.
Rosé 2006 nebo 92 bodů pro Cordon Bleu. Všechna Champagne
Princes Collection byla také velmi vysoce ohodnocena.
Začátkem podzimu de Venoge uvolní nový ročník Louis XV. - 2008.
Bude to první Louis XV. bez malolaktické fermentace.
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Cordon Bleu Brut
50 % Pinot Noir, 25 % Pinot Meunier, 25 % Chardonnay
Zrání na kvasinkách: min 3 roky
Dosage: 7,8 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 1.070,- Kč

Cordon Bleu Extra Brut
50 % Pinot Noir, 25 % Pinot Meunier, 25 % Chardonnay
Zrání na kvasinkách: min 4 roky
Dosage: 3,5 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 1.290,- Kč
2.730,- Kč (MAGNUM)

Blanc de Noirs
80 % Pinot Noir, 20 % Pinot Meunier
Zrání na kvasinkách: min 3–5 let
Velmi zajímavý typ non vintage champagne tvoření kupáží odrůd Pinot.
Příjemná vůně po lesním ovoci podpořená kořenitostí, jemným nádechem
kvasinek a lesního podhoubí přechází v chuti ve velice výrazné víno s
dlouhou kulatou dochutí.
Cena bez DPH: 1.290,- Kč

Rosé Brut
60 % Pinot Noir, 20 % Pinot Meunier, 20 % Chardonnay
Zrání na kvasinkách: min 3 roky
Dosage: 7,8 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 1.290,- Kč
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Blanc de Blanc 1996
100% Chardonnay
Toto ročníkové champagne upoutá již ve vůni. Výrazná nazrálost je
podpořena jemným podtónem kvasinek a citrusovostí svěžího Chardonnay.
Víno je velice suché s výraznou kyselinkou a dlouhou dochutí, jeho 10ti leté
zrání na lahvi z něho dělá velice zajímavý typ ročníkového Champagne.
Cena bez DPH: 5.350,- Kč
11.170,- Kč (MAGNUM)
Blanc de Blanc 2000
Cena bez DPH: 3.720,- Kč
Blanc de Blanc 2002
Cena bez DPH: 2.740,- Kč
Blanc de Blanc 2004
Cena bez DPH: 2.240,- Kč

Millésimé 1998
Cena bez DPH: 3.440,- Kč

Millésimé 2000
Cena bez DPH: 2.560,- Kč

Millésimé 2002
70% Pinot Noir, 15 % Pinot Meunier, 15 % Chardonnay
Cena bez DPH: 2.160,- Kč
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Jeden z hlavních mezníků historie šampaňského se váže k době vlády Ludvíka XV., přesněji řečeno
do momentu, kdy sepsal jistý výnos, tedy roku 1728. Do té doby byla produkce domů z Champagne
velmi nestandardní kvality. A veškeré víno, nejen z tohoto regionu, se k zákazníkům dopravovalo v
sudech, což mělo za následek nestandardní kvalitu a ztrátu perlivosti. Rok 1728 znamenal přelom.
Zmíněný výnos totiž nakazoval výrobcům z Champagne víno lahvovat. Dodnes se tomuto
královskému výnosu neoficiálně říká „šampaňský výnos“.
Dům de Venoge byl založen až o 109 let později, takže se jej tahanice ohledně přepravy vína přímo
netýkaly, ale naopak se mohl rovnou pustit do výroby stylového šampaňského, které oslovuje
především gurmány.
Mnozí znají typickou láhev prestižního cuvée Grand Vin des Princes domu de Venoge, původem již
z 19. století, jejímž otcem byl v roce 1864 Joseph de Venoge. Do té doby se totiž šampaňské nikdy
nerozlévalo z lahve přímo do sklenic, ale vždy se dekantovalo. Zrodil se tedy typický tvar, jenž
nepochybně vzešel z tvaru karafy. Po čase sice tento tvar upadl v zapomnění, ale jen aby znovu
spařil světlo světa v roce 1961 – jako láhev z čirého skla. Láhev z důvodu prevence před světlem rok
od roku tmavla a poslední ročník Grand Vin des Princes se prodával v láhvi z tmavě zeleného skla.
Rok 1995 znamenal návrat k čirému sklu. Za prvé proto, aby byla jasně vidět krásná zlatavá barva
vína v láhvi, a za druhé proto, že se tyto láhve vždy prodávají ve speciálním balení v kazetě, takže
jsou přirozeně chráněny před denním světlem. Na první pohled se tedy může zdát, že De Venoge
mění styl cuvée a zároveň lahve, ale jde spíše o návrat ke kořenům.
Jméno Grand Vin des Princes bylo zaregistrováno společností již v roce 1864. Toto cuvée bylo
speciálně vyrobeno pro prince Oranžského. Od roku 1966 se toto cuvée prodává ve speciální láhvi
ve tvaru karafy. Cuvée se dodnes servíruje například na císařském dvoře v Japonsku. Champagne
Grand Vin des Princes je unikátní směs Blanc de Blancs z vinic Grand Cru Cote de Blancs.

.
Cuvée Princes Blanc de Blanc
100% Chardonnay
Dosage: 6 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 1.880,- Kč

Cuvée Princes Blanc de Noirs
100% Pinot Noir
Dosage: 6 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 1.880,- Kč

Cuvée Princes Extra Brut
35% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier, 35% Chardonnay
Dosage: 4 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 1.880,- Kč

Cuveé Princes Rosé
100% Pinot Noir
Dosage: 6 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 1.880,- Kč
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.
Luis XV. 1996
Dosage: 6 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 4.560,- Kč
10.250,- MAGNUM

Luis XV. 2006
50% Pinot Noir, 50% Chardonnay
Dosage: 6 g/l
Alkohol: 12%
Cena bez DPH: 4.180,- Kč

Coffret Cordon Bleu + 2 x sklo
Cena bez DPH 1.500,- Kč
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Dom Pérignon (1638-1715) byl mnich benediktínského kláštera v opatství
Hautvillers. V klášteře měl na starosti sklepní hospodářství. Protože v době
jeho života se šumivé víno již čile vyrábělo v oblasti Languedoc –
Rousillon, setkal se s ním pravděpodobně zde, protože Dom Pérignon nějakou
dobu působil právě v této oblasti. Je ale také možné, že sem byl cíleně vyslaný.
V mnoha pramenech je přisuzovaný objev technologie výroby šumivého
vína šampaňskou metodou právě jemu. Dnes již víme, že je to pouze cílená
báje. Pravdou ale je, že Dom Pérignon se touto problematikou usilovně
zabýval a posunul celý problém výroby šampaňského mnohem dále, než
všichni, kteří v té době šumivé víno vyráběli.
Vyřešil například problém výroby bílého vína z modrých odrůd, a to cíleným
uzpůsobením lisů této metodě a lisováním celých hroznů. Dále
experimentoval s uzávěry na láhve pro sekundární kvašení i korky na hotový
výrobek. Používal láhve se silnějšími stěnami z důvodů velkých ztrát
vybuchujících lahví při kvašení, láhve praskaly mnohdy ve velkém. Netušil
tenkrát o problému korelace mezi kvasinkami a množstvím cukru
v tirážním likéru, který určuje výsledný tlak CO2 v láhvi. Ten se vyřešil až po
objevu kvasinek a způsobu jejich množení Louisem Pasteurem.
Přesto přese všechno je v dnešní době Dom Pérignon brán jako vynálezce
technologie druhotného kvašení v láhvi a průkopník šampaňských vín.

Dom Perignon blanc 2004 75 cl
Toto Champagne je výsledkem hledání rovnováhy mezi odrůdami Pinot Noir
a Chardonnay.
Světle žlutá barva se zelenými odlesky. Počáteční vůně čerstvých mandlí a
grapefruitu pomalu přechází do tónů koření, oříšků kešu a opečených
toastů. Sametová, komplexní a harmonická chuť.
Cena bez DPH 4.390,- Kč

Dom Perignon Rosé 2004 75 cl – P1
Zrání trvá nejméně 10 let. První květinový nádech okamžitě uvolňuje místo
černé třešni a kandované citrusové kůře. Vnímáme i vůni kakaa a v několika
vrstvách také kouřové akcenty.
Cena bez DPH 9.490,- Kč
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Dom Perignon blanc 2003 150 cl
Cena bez DPH 11.650,- Kč
Dom Perignon blanc 1995 75 cl – P2
Cena bez DPH 8.440,- Kč
Dom Perignon Plenitude 1998 75 cl – P2
Ročníkové šampaňské, které dosáhlo druhého stupně zralosti, tzv.
Plénitude 2 (P2) po 16ti letech zrání. Víno je plné energie a vitality, je
výrazným a majestátním zpodobněním intenzity značky Dom
Pérignon.
Cena bez DPH 8.440,- Kč

Dom Perignon Plenitude 1982 Giftbox 75 cl – P3
Dom Pérignon P3 1982 s dobou zrání minimálně 21 let.
Cena bez DPH 27.600,- Kč

Dom Perignon Rosé 2003 75 cl – P1
Cena bez DPH 8.630,- Kč
Dom Perignon Rosé 2002 150 cl
Cena bez DPH 21.440,- Kč
Dom Perignon Oenotheque Rosé 1995 giftbox 75 cl – P2
Cena bez DPH 19.350,- Kč
Dom Perignon Oenotheque Rosé 1995
Cena bez DPH 15.620,- Kč
Dom Perignon Oenotheque Rosé 1993
Cena bez DPH 15.620,- Kč
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Dom Pérignon Plénitude 2000 75cl. Gift Box P2
Ročník 2000 byl charakteristický neustálým střídáním chladného a
deštivého počasí s horkem a bouřkami. Léto bylo nejisté a
pochmurné. Během několika poslední dnů v sprnu se ale počasí
zázračně vylepšilo, a právě díky tomuto příznivému období, které
vydrželo až do konce sklizně, mohl šampaňský dům Dom Pérignon
vytvořit vintage 2000. Sklizeň započala 11. září sběrem Pinot Noiru.
Buket je vyzrálý, živý a bohatý. Hřejivé tóny sena a briošky se mísí s
bergamotem a peckovitým ovocem. Celkový dojem umocňují temnější
kouřové tóny.
První doušek je přímý a energizující. Ten pak přechází v postupnou,
téměř hmatatelnou bohatost. Výborná viskozita zdůrazňuje
ušlechtilost tohoto vína. Dochuť je nádherně hořká a šťavnatá, mísící
chuť lékořice a praženého sladu.
Cena bez DPH

8.600,- Kč

DP BLANC LUMINOUS LABEL 2008
Illuminated bottle of Dom Pérignon Blanc 75 CL
Cena bez DPH

3.850,- Kč

DP ROSÉ LUMINOUS LABEL 2006
Illuminated bottle of Dom Pérignon Rosé 75 CL
Cena bez DPH
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7.650,- Kč

Dom Pérignon 2008 Limited Edition by Lenny Kravitz Blanc
Cena bez DPH 3.850,- Kč
Dom Pérignon 2006 Limited Edition by Lenny Kravitz Rosé
Cena bez DPH
7.650,- Kč

Dom Pérignon 2008 Limited Edition by Lenny Kravitz Blanc 150 cl.
Cena bez DPH 51.870,- Kč
Tento jedinečný dekorativn ía umělecký kousek vytvořil pro Dom Pérignon
sám Lenny Kravitz.
Obsahuje Magnum láhev legendárního ročníku 2008 v dárkovém boxu čítající
navíc 2 svícny a 4 svíčky na míru. Svícny jsou číslované a nesou podpis
Lennyho Kravitze.
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Společnost Krug se od roku 1843 specializuje na prestižní a výběrová
šampaňská vína vynikající svým , intenzivním a komplexním buketem,díky
tradičním metodám,kterými jsou tato exkluzivní vína vyráběna. Na celou
výrobu dohlží příslušníci jiř páté a šesté generace této slavné rodiny. Každá
láhev zraje ve sklepích domu Krug šest až osm let, než je možné ji
vychutnat. Rodina Krug je příkladem nejvyššího možného stupně kvality
champagne. KRUG GRANDE CUVÉE je šampaňské víno Impozantního
charakteru již od prvního momentu ve sklenici. Víno se rodí v průběhu
prvního kvašení, probíhajícího v malých dubových sudech, což má za
následek neopakovatelnou kvalitu chuťí a vůní tohoto cuvée z 20 až 25
různých poloh v Champagne a ze šesti až deseti různých ročníků. A to dělá
z GRANDE CUVÉE šampaňské mnoha chutí a vůní,které je těžko
překonatelné. Roční produkce Krug Grande Cuvée činí cca 300 tisíc lahví.

Krug Grande Cuvée 37,5cl
Cena bez DPH 1.930,- Kč

Krug Grande Cuvée 167éme Édition Giftbox 75cl
Pinot Noir, Pinot Meuniera Chardonnay
Nejdokonalejší výraz stylu šampaňského domu Krug. Zrozen z 50 vín tří
odrůd – Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay, z 25 vinic a šesti až deseti
nejlepších ročníků.
Cena bez DPH 3.970,- Kč

Krug Clos du Mesnil 2003 75 cl

Legenda mezi šampaňskými. Výjimka z posvátných zásad„assemblage“
Krug: z jediné odrůdy hroznů – Chardonnay, jediný ročník – 2000 a jediná
vinice – Clos du Mesnil.
Cena bez DPH 19.130,- Kč
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Krug Vintage 2004 Giftbox 75cl.
Cena bez DPH 5.620,- Kč
Krug Vintage 1998 75cl.
Cena bez DPH 8.080,- Kč

Krug Collection 1988 75cl.
Uložen více než 25 let v přísně střežených podmínkách ve sklepeních
Krug, dokud nedospěl do svého druhého rozkvětu, definovaný
opulentností, krémovostí a svěžestí. Tak se z Krug Vintage stal Krug
Collection. Aroma v sobě mísí švestkový koláč a perník, chuť
představuje dokonalý festival chutí: koření, brioška, kandované ovoce
nebo pomerančová marmeláda.
Cena bez DPH 14.270,- Kč

Krug Rosé 22éme Édition Giftbox 75cl
Osobitá provokace, mezi Krugy nejsmyslnější a plný emocí.
Extravagantní spojení intenzity a elegance. Široká paleta vůní,
netradiční pro Rosé šampaňské. Štědrá, korpulentní vůně a chuť a
zároveň hedvábně jemná konzistence.
Cena bez DPH 6.370,- Kč
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Veuve Clicquot Brut
Z části složen z červených hroznů Pinot Noir a Pinot Meunier a z jedné
třetiny bílých hroznů Chardonnay. Téměř 50 použitých vín pochází z
Grand Crus a Premier Crus, 30% jsou vína z rezervy.
Cena bez DPH 980,- Kč
Veuve Clicquot Brut Giftbox 75cl.
Veuve Clicquot Brut v působivém kartonovém boxu
Cena bez DPH 1.050,- Kč
Veuve Clicquot Vintage 2004
Toto výjimečné šampaňské je směsí odrůd Pinot Noir (62 %), Pinot
Meunier (8 %) a Chardonnay (30 %). Jedná se o exkluzivní blend zhruba
dvaceti Grand Cru a Premier Cru.
Cena bez DPH 1.480,- Kč
Veuve Clicquot Vintage Rosé 2004
Toto šampaňské se skládá z 57 % Pinot Noir, 11 % Pinot Meunier a 32 %
Chardonnay vytváří přitažlivé, pro ročník typické víno bez jakékoliv
tvrdosti, s velmi dlouhým závěrem. Perfektní aperitiv nebo skvělý
průvodce určitých typů rybích pokrmů. Toto šumivé víno nabízí komplex
vůní květin, zralých meruněk a broskví doplněný špetkou máty.
Cena bez DPH 1.650,- Kč

Veuve Clicquot EXTRA BRUT, EXTRA OLD
47 % Pinot Noir, 27 % Chardonnay, 26 % Meunier
Blend byl vytvořen pouze z rezervních vín z ročníků 1988, 1996, 2006,
2008, 2009 a 2010. Ty byly vybrány speciálně pro jejich svěžest,
opulentnost a výraznou strukturu. Vína zrála minimálně tři roky v tancích
na kalech. Poté následovalo druhotné kvašení v láhvi po dobu tří let,
během nichž se Extra Brut Extra Old rozvíjelo, než přišel čas na jeho
odkalení. Díky tělnaté bohatosti použitých rezervních vín vyžaduje blend
Extra Brut Extra Old jen výjimečně nízkou dávku přídaného cukru, a to
pouze 3 gramy na litr.
Cena bez DPH 1.740,- Kč

Cave Privee Blanc 1982
Ročník 1982 byl v oblasti Champagne skvělý co do kvality i kvantity.
Blend tvoří 2/3 odrůdy Pinot Noir a 1/3 odrůdy Chardonnay, které zrály
na kalech krásných 30 let. Barva je sytě zlatá s jantarovými odlesky. Vůně
je opulentní, s tóny sušeného ovoce, kakaa, slaného karamelu a
kandovaných citrusů. Na patře je víno i přes svůj věk překvapivě svěží,
minerální, s jemnou bublinkou a dlouhým závěrem s tóny sušených
meruňek.
Cena bez DPH 7.650,- Kč
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Veuve Clicquot Vintage 2008 Giftbox
Rok 2008 měl krásný závěr a umožnil tak hroznům vyzrát v ideálních
podmínkách. Sklizeň proběhla na celém území Champagne mezi polovinou
září a začátkem října za skvělého počasí. Kvalita sklizených hroznů byla
výjimečná a předurčovala velký potenciál k zrání. 2008 byl proto prohlášen
za Veuve Clicquot Vintage, třetí v rámci své dekády následující ročníky 2002
a 2004, a 65tý v historii domu od prvního Vintage v roce 1810.
Cena bez DPH 1.400,- Kč

Veuve Clicquot Vintage Rosé 2008 Giftbox
Rok 2008 měl krásný závěr a umožnil tak hroznům vyzrát v ideálních
podmínkách. Sklizeň proběhla na celém území Champagne mezi polovinou
září a začátkem října za skvělého počasí. Kvalita sklizených hroznů byla
výjimečná a předurčovala velký potenciál k zrání. 2008 byl proto prohlášen
za Veuve Clicquot Vintage, třetí v rámci své dekády následující ročníky 2002
a 2004, a 65tý v historii domu od prvního Vintage v roce 1810
Cena bez DPH
1.570,- Kč

Veuve Clicquot Pencil
Dárkové balení produktu Veuve Clicquot
Cena bez DPH
blanc
1.190,- Kč
rosé
1.350,- Kč

Veuve Clicquot Arrow Connected
Dárkové balení produktu Veuve Clicquot inspirované cestováním.
Cena bez DPH
1.190,- Kč

Veuve Clicquot Shopping bag
Dárkové balení produktu Veuve Clicquot
Cena bez DPH
1.150,- Kč

Veuve Clicquot Magnet Message
Dárkové balení produktu Veuve Clicquot
Cena bez DPH
blanc
1.050,- Kč
rosé
1.250,- Kč

Veuve Clicquot Ice Jacket
Dárkové balení produktu Veuve Clicquot
Cena bez DPH
blanc
1.080,- Kč
rosé
1.300,- Kč
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Moët & Chandon Vtg blanc 2006, 75 cl
Moët & Chandon Grand Vintage 2006 je dokonalým ztělesněním
duch Moët & Chandon, který pramení ze třech hlavních hodnot:
svoboda interpretace, výběr těch nejlepších hroznů daného
ročníku a úcta k osobitosti každého ročníku.
Cena bez DPH 1.680,-Kč

Moët & Chandon Vtg blanc 1999, 75 cl
Cena bez DPH 2.370,- Kč
Moët & Chandon Vtg blanc 1995 giftbox, 75 cl
Cena bez DPH 2.640,- Kč
Moët & Chandon Vtg blanc 1992, 75 cl
Cena bez DPH 3.460,- Kč
Moët & Chandon Vtg blanc 1985, 150 cl
Grand Vintage Collection 1985 v láhvi Magnum. Plné, hutné a
energické víno s tóny zavařovaných mirabelek. Velmi omezené
množství kusů na skladě.
Cena bez DPH 15.800,- Kč

Moët & Chandon Vtg rosé 2006, 75 cl
Vrcholný výraz stylu Moët Rosé. Vyníkající ročník 2006.
Cena bez DPH 1.830,- Kč
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MOËT & CHANDON Impérial brut Giftbox
Limitovaná edice Moët Impérial v dárkové krabici
Cena bez DPH 960,-Kč

Moët & Chandon Impérial Brut
150th anniversary limited edition
Vlajková loď šampaňského domu Moët&Chandon, Impérial Brut,
slaví tento rok výročí 150 let od svého vzniku.
Na počest této historické události je exkluzivně uvedena
limitovaná edice tohoto ikonického blendu, oděná v elegantní
černé barvě.
Cena bez DPH 960,-Kč

MOËT & CHANDON Impérial EOY festive Giftbox
Limitovaná edice Moët Impérial v dárkové krabici
Cena bez DPH 960,-Kč

MOËT & CHANDON Impérial EOY Twin set 2x 75cl.
Limitovaná edice Moët Impérial v dárkové krabici
Cena bez DPH 1.920,-Kč

MOËT & CHANDON Impérial EOY festive bottle
Cena bez DPH 930,-Kč

MOËT & CHANDON Impérial Golden
Šampaňské v luxusní zlaté lahvi s novým designem a
exkluzivním „kovovým“ povrchem vytvořeném použitím
reliéfního laku pro ještě zářivější chvíle.
Cena bez DPH 930,-Kč

MOËT & CHANDON Diamond Suit Golden
Cena bez DPH 1.100,-Kč

31

MOËT & CHANDON Rosé Giftbox
Limitovaná edice Moët Impérial v dárkové krabici
Cena bez DPH 1.170,-Kč

MOËT & CHANDON Rosé Imperiál Diamond Suit
Cena bez DPH 1.270,-Kč

MOËT & CHANDON MC III
Nebývalý mistrovský počin vinařství MCIII je založený na asambláži
ze třech partií (každá z partií zrála v jednom z materiálů). Výsledkem
je komplexní chuť a rovnováha mezi jednotlivými víny. Každá partie
směsi doplňuje a zvýrazňuje ostatní při zachování dokonalé
vyváženosti a plnosti celku. MCIII je vyjádření dokonalé chuti a
revoluční vize ultraprémiového cuvée pro ty nejnáročnější.
Cena bez DPH 9.540,-Kč
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R de Ruinart
40 % Chardonnay, 51 % Pinot Noir, 9 % Pinot Meunier
Ruinart Brut je esencí charakteristického stylu Ruinart. Chardonnay mu propůjčuje
jemnost a svěžest, zatímco z Pinot Noir si víno bere svoji plnost a intenzitu. Elegantní
a ovocné víno plné chuti s výraznou koncovkou.
Živé, jasně žluté víno se zlatými odlesky. Vůně je jemná, svěží a ovocná. Dominuje jí
bělomasé ovoce (hruška), meruňka, ale lze poznat i lískový oříšek a čerstvé mandle.
Květinové a kořeněné tóny se rozvíjejí do lahodné chuti briošky a sušenky, které vínu
dodávají další rozměr.
Dokonalý aperitiv pro jakoukoliv příležitost. Skvěle jde také k lehkým předkrmům,
například k ústřicím a jakubkám, nebo k hlavním jídlům, například k mořskému jazyku.
Ideální i k krátce zrajícím sýrům.
Cena dárkového balení bez DPH

75 cl

1.280,- Kč

Ruinart Rosé
45 % Chardonnay, 55 % Pinot Noir
Ruinart Rosé je gurmánským ztělesněním příslovečné chuti Ruinart. Je intenzívní a
ovocné, s akcentem červených bobulí a nečekaným akordem tropického ovoce.
Barva granátového jablka s jemnými oranžovými odlesky, jemná perlivost. Vůně
čerstvě natrhaných červených bobulí (třešeň, malina a lesní jahoda), květin a
postupný nástup tropického ovoce (růže, granátové jablko, liči a guáva).
Ruinart Rosé potěší jako aperitiv, ke hlavnímu jídlu i k moučníku. U předkrmu jeho
chuť vynikne s tence nakrájeným prosciuttem nebo lososem v japonském stylu.
Vhodným hlavním chodem je například kýta z mléčného jehněte nebo pomalu pečený
telecí filet. Skvělou volbou moučníku k tomuto vínu je polévka z lesního ovoce
dochucená kvalitním balzamikovým octem z Modeny.
Cena dárkového balení bez DPH

75 cl

1.640,- Kč

Ruinart Blanc de Blancs
100% Chardonnay
Ruinart Blanc de Blancs je považované za dokonalé vyjádření chuti Ruinart. Obsahuje
pouze hrozny odrůdy Chardonnay z vinic Premiers Cru v Côte des Blancs a Montagne
de Reims. Je to právě skladba vinic, která dává příslovečnou svěžest a nečekanou
plnou chuť, díky nimž je Ruinart Blanc de Blancs tak ceněné víno.
Ruinart Blanc de Blancs překvapí svojí intenzivní a zároveň svěží vůní. Tóny citronu a
cedrátu se krásně doplňují s vůní ananasu a mučenky a čerstvého koření - zázvor a
kardamon. Na druhý nádech cítíme jemný květinový buket s tóny bílého jasmínu, lípy
a vyzrálé bělomasé broskve, k jimž se přidávají mírně pikantní tóny růžového pepře.
Ideální jako aperitiv. Skvěle doplní také plody moře a korýše nebo ryby jako je mořský
vlk či tatarček z pražmy. Perfektní bude také ke grilovanému mořskému jazyku.
Cena dárkového balení bez DPH

1.640,- Kč
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Dom Ruinart Blanc de Blancs 2007
100% Chardonnay Grands Cru (69 % z oblasti Côte des Blancs a 31 % ze severních
svahů vinic Montagne de Reims)
Víno Dom Ruinart Blanc de Blancs, které je poctou zakladateli značky Dom
Thierry Ruinartovi, je mimořádné ročníkové víno z těch nejlepších hroznů odrůdy
Chardonnay, které se urodily na vinicích Grands Crus. Osm až deset let zrání dává
vínu aromatickou bohatost a ideální rovnováhu síly a jemnosti.
První dojem z odhaluje sladké, měkké tóny jedlého kaštanu, kokosu a čerstvě
upečeného chleba, které však rychle vyklízejí pole květinovým a citrusovým
akordům. Na patře dojem podtrhují minerální tóny.
Étericky jemná struktura tohoto vína, společně s úchvatnou svěžestí, která je pro
značku Ruinart typická, předurčuje toto víno jako společníka k velmi
promyšleným jídlům, například peruánské ceviche z pražmy nebo carpaccio z
humra s citronovým kaviárem a koriandrovým olejem. Dom Ruinart se
doporučuje nechat dozrát před konzumací několik let ve sklepě. Zráním se z
něho stane nepřekonatelné víno pro podávání s chuťově výraznými pokrmy.
Cena dárkového balení bez DPH

3.700,- Kč

Blanc de Blancs & Rosé Wooden box
Limitovaná nabídka dvojice vín Ruinart Blanc de Blancs a Rosé v originální
dřevěné bedýnce. K dostání jen do vyprodání zásob.
Cena dárkového balení bez DPH
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3.320,- Kč

TAITTINGER Brut Réserve Champagne
Chardonnay, Pinot meunier, Pinot Noir
Taittinger Brut Réserve má zářivě zlatavou barvu s vytrvalým a jemným perlením.
Vůně je velmi expresivní, obsahuje tóny broskví, bílých květů a vanilkových lusků. Má
suchou a svěží harmonickou chuť s příjemným podtónem medu na patře.
Archivace a optimální požitek :1 –5 roků
Cena bez DPH
1.170,- Kč

TAITTINGER Rosé Prestige brut Champagne
Chardonnay, Pinot meunier, Pinot Noir
Nádherné šampaňské svěží a jiskrné lehce třešňové barvy. Má krásnou a vyrovnanou
strukturu vůní květin, ostružin a malin. Jeho jemné a okouzlující perlení, podmanivá až
okouzlující barva a svěžest spojená s dlouhou a lahodnou ovocnou chutí si získá
každého milovníka šampaňského.
Cena bez DPH
1.680,- Kč

Dárkové balení TAITTINGER Brut Reserve Gift Pack + 2x sklenička 10 cl
Cena bez DPH

1.570,- Kč

TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE 2004
Chardonnay
Unikátní šampaňské Comtes de Champagne se vyrábí pouze ve výjímečně dobrých
ročnících ve sklepích starobylého opatství Saint-Nicaise v Remeši. Je tvořeno výlučně
vybranými hrozny bílé odrůdy Chardonnay, které se urodily na nejvýznamnějších
vinicích Cotes de Blancs, a používá se pro ně pouze víno z prvního lisování, což je
zárukou absolutní jemnosti. Víno má velmi světlou žlutou barvu a mimořádně jemné
bublinky tvoří krásné, dlouhotrvající perlení. Buket je intenzivní, výrazný, zvláště jemný
a komplexní, zřetelně vnímáme vůni směsi bílých květin a včelího vosku, která se vyvíjí z
jemných tónů zeleného citrónu a čerstvého ananasu. Každý doušek působí v ústech
velmi živým dojmem a pocit živosti nevyprchá ani po závěru, který obsahuje dominantní
chuť citrónu a delikátní aroma sušených květin a lípy. Jemnost, elegance, ale zároveň i
komplexnost a síla, která z tohoto skvělého vína vyzařuje, z něj činí skutečně excelentní
šampaňské.
Archivace a optimální požitek: 5 – 15 roků
Cena bez DPH

4.830,- Kč
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MOUTON CADET SELECTION RYDER CUP
Blanc 2015
Rouge 2014

0,75L
0,75 L

490,- Kč/ks + DPH
490,- Kč/ks + DPH

Dárkové balení - dřevěná krabice
Rouge 2014
Rouge 2014

1,5 L
3,0 L

1.400,- Kč/ks + DPH
3.900,- Kč/ks + DPH

37

T i ch á v í n a - b í l á
Sauvignon Blanc Pays d´Oc - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno zářivé, světle anýzově žluté barvy, ve vůni převládá výrazné
aroma citrusových plodů s nádechem bylin po prodýchnutí. Čerstvý a jemný
nástup vína vede do kulaté chuti s výraznými tóny citrusových plodů.
Příjemný Sauvignon Blanc se svěžím závěrem.
Cena bez DPH 180,- Kč

Chardonnay Pays d´Oc - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno jiskrné světle žluté barvy, ve vůni je elegantní a stylové s vjemem
citrusových plodů, lískových oříšků a po prodýchnutí hlohu. Chuť je svěží s
hladkým nástupem, s vysoce expresivní ovocitou příchutí (citrusové plody a
angrešt), následováno vláčným a svůdným závěrem.
Cena bez DPH
180,- Kč

6éme sens blanc IGP Pays d’Oc - Gérard Bertrand
Mladistvé, nekomplikované víno pro každou příležitost. V chuti plné, svěží s
projevem vyzrálého tropického ovoce a šťavnatou kyselinou přechází ve
středně dlouhý závěr.
Cena bez DPH
200,- Kč

Sauvignon Les Fumées Blanches - Francois Lurton
Jiskřivá zelenkavá barva a velmi svěží vůně citrusů, zeleného jablka a trávy
lákají k napití. V ústech je živé a osvěžující, s okouzlující ovocností a
kyselinkou. Vydařený, velmi atraktivní a lehce pitelný Sauvignon, který sedne
každému a rok co rok sbírá ocenění na světových soutěžích (zlatá medaile ze
soutěže Anivin, loňský ročník dokonce vyhrál Světovou soutěž Sauvignonů) i
v renomovaných časopisech (pro svůj skvělý poměr kvality a ceny bylo
oceněno jako Best Buy od Wine Spectatoru apod.). Ozkoušený bestseller, na
který se klienti vracejí, skvělý jen tak nebo k nejrůznějším salátům, lehkým
pokrmům z ryb, drůbeže a kozím sýrům.
Cena bez DPH 240,- Kč

Bleu de Mer blanc , Vin de Pays d’Oc - Bernard Magrez
Vinná réva pro výrobu tohoto vína roste v Languedocu na parcelách s hlinitovápenitou půdou. Svěží mladé víno z odrůdy Sauvignon blanc. Vyjadřuje
jemnost a eleganci svého terroir. Světle zlatavá barva, lehké nuance
provensálského koření a bohaté ovoce v chuti okouzlí každého milovníka vín.
Cena bez DPH 280,- Kč

38

Francie

Grand Bateau by Chateau Beychevelle – Bordeaux blanc
75% Sauvignon , 25% Semillon
Víno zlatavě žluté barvy. Velice aromatické s tóny másla, vanilky a exotického
ovoce. V ústech je plné a smyslné s příjemnou chutí exotického ovoce a dotekem
nového dubového sudu. Harmonii ovocných a dubových tónů a kyselinky
podtrhuje hebký závěr. Loď, která zdobí etiketu tohoto vína, je mýtická galera
známého CHATEAU BEYCHEVELLE, které se spolupodílí na koncepci a vytvoření
Grand Bateau a svou pověstí garantuje jeho špičkovou kvalitu.
Cena bez DPH 280,- Kč

Mouton Cadet Bordeaux Sauvignon Blanc AOC - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno zlatavě žluté barvy s atraktivním nazelenalým odstínem. Ve vůni je
excelentně svěží s extrémně intenzivním nádechem dřevin a čilimníku. Svěží
chuťový nástup navazuje na aroma, zatímco uprostřed chuti se otevírají tóny
aromatických bylin, jako je oregano. Excelentní víno s atraktivním vjemem
čerstvosti.
Cena bez DPH 280,- Kč

Château Martinon blanc – Entre deux Mer AOC
Sauvignon blanc, Semillon
Tradiční odrůdy Sauvignon blanc a Semillon dodávají vínu velmi příjemnou
svěžest a aroma. Skvěle doplní ryby a mořské plody.
Cena bez DPH 290,- Kč

Attitude Sauvignon blanc - Pascal Jolivet
100% Sauvignon blanc
Pět parcel v oblasti Tourraine, půdy jsou z části vápencové a z části jílovokřemičité typu Silex (bohaté na pazourek). Víno vystihuje ideální pohled na
odrůdu Sauvignon blanc podle Pascala Joliveta.
Cena bez DPH 295,- Kč
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Réserve Mouton Cadet Graves Blanc AOC - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno leskle žluté barvy, ve vůni se otevírá se vjem broskví a akátu,
následně se rozvíjí náznak jemného koření. Chuť pozvolna přechází od
přívětivého a ovocitého nástupu atraktivních broskví a citrusových plodů ke
květinovým aspektům (bílými květy). Závěr vína je pak velmi intenzivní s
jedinečnou minerální charakteristikou regionu Graves.
Cena bez DPH 300,- Kč

Schoenheitz Riesling classic - Alsasko
100 % Riesling
Víno světlé žluté barvy,ve vůni lze nalézt citrusy,v chuti je řízné s výraznou
kyselinkou, typickou pro alsaské rieslingy.
Archivace a optimální požitek: 3-5 let
Cena bez DPH 300,- Kč

BOURGOGNE Chardonnay, Louis Latour
Chardonnay
Louis Latour Bourgogne Chardonnay 2015 se prezentuje svěží a květinovou
vůní s nádechem minerality. Chuť je okouzlující a kulatá s krásnými tóny
čerstvých mandlí a přezrálého hrozna.
Cena bez DPH 320,- Kč

Schoenheitz Muscat Classic - Alsasko
60% Muscat d´Alsace a 40% Muscat Ottonel
Víno světlé barvy, s typickými tóny muškátu, s podtony květů, v chuti je lehké
a svěží.
Cena bez DPH 380,- Kč
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Arbois Blanc Naturé
Domaine Rolet - Jura
100% Savagnin
Středně plné víno se svěžím citrusovým závěrem.
Selekce hroznů z parcel v Montigny, excelentní šedé jílovo-opukové půdy ,
ruční sběr a třídění, školení 12 měsíců na tanku a sudech
Cena bez DPH 480,- Kč

Macon Azé
Domaine de La Garenne – Bourgogne, Mâconnais
100% Chardonnay
Středně plné, minerální víno.
Vinice vysazené v roce 1986 ve vesnici Azé, jiho-východní svah, nejvýše
položená vápencová terasa vesnice Azé , plocha – 4.5 hektaru
Ruční třídění hroznů, pomalé lisování celých hroznů, studená sedimentace
přes noc, kvašení v nerezovém tanku, školení na kalech po dobu 9 až 12
měsíců v tanku.
Cena bez DPH 490,- Kč

Réserve Mouton Cadet Sauternes blanc
Baron Philippe de Rothschild
Semillon, Sauvignon, Muscadelle
Intenzivní víno, jež kombinuje vytříbenost a svěžest se silou a koncentrací
vyníkajícího sladkého vína. Mouton Cadet Réserve Sauternes je skladbou
Semillon (80%), odrůdy, která ideálně vyhovuje vyjímečnému klimatu
Sauternes, Sauvignon (15%) a Muscadelle (5%). Tato typická skladba ve spojení
se zkušeností vinařů společnosti Baron Philippe de Rothschild poskytuje těžké
a vysoce komplexní víno veskrze příznačné pro svoji výjimečnou terroir.
Archivace a optimální požitek :1 - 15 roků
Cena bez DPH 940,- Kč
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CHABLIS
Domaine Chevallier
Rodinné vinařství vede od roku 1992 Claude Chevallier.
Jeho vína jsou kombinací intenzivního aroma, svěžesti a minerality.

Petit Chablis
Toto Petit Chablis ocení všichni Ti, kteří dávají přednost svěžím vínům,
školeným výhradně na nerezových tancích. Víno je světle žluté barvy,
svůdné vůně a v ústech překvapí mimořádnou mineralitou. Skvělý
aperitiv, či doprovod k jednodušším pokrmům z ryb a plodů moře.
Cena bez DPH 360 Kč

Chablis „Cuvée Prestige“
Oproti předchozímu vínu se pro výrobu tohoto Chablis používají
částečně i staré dubové sudy, Claude tak ovšem činí velmi citlivě.
Protože se jedná o nejvyšší řadu Chablis AOC Chevallier, hrozny jsou
pečlivě vybírány pouze z těch nejlepších částí parcel.Víno zlatavé
barvy okouzlí ovocným aroma s lehkým náznakem opékaného toastu.
V chuti cítíme žluté ovoce, mandle a lehkou stopu vanilky.
Jednoznačně nejlepší víno v poměru kvality a ceny, které si získá i
milovníky klasických burgundských vín,
která se však prodávají za vyšší ceny.
Cena bez DPH 470 Kč

Chablis 1er Cru „Montmains“
I toto víno je zčásti školeno na starších dubových sudech. Barva je
zlatavá s bohatými odlesky. Ve vůni cítíme ovocnost a opékané toasty.
Chuť je jemná a elegantní, dobře strukturovaná s nádhernou
mineralitou a dlouhou dochutí. Doporučuje se dekantovat alespoň 30
minut před podáváním. Velmi malá produkce!
Cena bez DPH 590 Kč
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Denis et Isabelle Pommier
Rodinné vinařství z Poinchy v srdci Chablis. V roce 1990 začínali na
pouhých 2 ha, dnes hospodaří zhruba na 18 ha vinic.
Během této doby se probojovali mezi uznávané výrobce tohoto
věhlasného regionu.
Petit Chablis
Cena bez DPH 380 Kč
Chablis AOC
Základní Chablis AOC s expresivním aroma odrůdy Chardonnay zaujme
svoji masitostí, opulentností a bohatostí. Zároveň je nádherně svěží
s příjemnou kyselinkou a delším závěrem.
Cena bez DPH 420 Kč
Chablis Croix aux Molnes
Cuvée Croix aux Moines bylo roku 2010 zařazeno mezi 10 nejlepších
Chardonnay světa. Stáří keřů vinice Croix aux Moines (Mnišské kříže) je
50 let a Denis Pommier jej školí z jedné třetiny na starších dubových
sudech a ze dvou třetin v nerezových termoregulačních tancích. Výsledné
víno je komplexní, aromatické a velmi minerální. Výrazně se odlišuje od
ostatních vín kategorie Chablis AOC. Je ideálním aperitivem. Skvěle se
však také snoubí se svatojakubskými mušlemi. Servírujte při teplotě 12°C.
Cena bez DPH 490 Kč
Chablis 1er Cru „Troesmes“
Stáří některých keřů je až 60 let. Toto víno je skutečným klenotem
Pommierových, čisté, elegantní a osobité s expresivní mineralitou!
Chablis 1er Cru „Troesmes“ je vyvážené a strukturované, s velmi dlouhou
dochutí a dobrým potenciálem ke stárnutí (až 10 let).
Skvěle doprovodí pokrmy z ryb, bílé maso se smetanovými omáčkami, či
jemné uzeninky.
Cena bez DPH 590 Kč
Chablis 1er Cru „Léchet“
Strmé a prosluněné svahy Côte de Léchet dávají velmi minerální a
šťavnatá vína a to platí i v tomto případě. Průměrný věk vinic je 60 let a
Denis Pommier vína kategorie 1er Cru školí z jedné třetiny na starších
dubových sudech a zbytek v nerezových termoregulačních tancích.
Výsledkem je expresivní, bohatě strukturované a minerální víno. Je
předurčeno k delšímu vyzrávání na láhvi, ale už dnes poskytuje svým
konzumentům okouzlující paletu ovocných chutí, jemnost a výraznou
aromatiku s dlouhou minerální dochutí. Nejlépe vynikne v kombinaci s
rybími a drůbežími pokrmy s jemnými krémovými omáčkami. Servírujte
při teplotě 12° - 14°C.
Cena bez DPH 590 Kč
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Vinařství založil v roce 1987 mladý dynamický vinař Pascal
Jolivet. Začal zcela od nuly a díky neutuchající práci a péči
věnované svým osobitým vínům se vypracoval na
jednoho z nejslavnějších vinařů regionu. Dnes hospodaří
na více než 50 vlastních hektarech v nejlepších polohách
Sancerre a Pouilly Fumé přičemž doplňuje produkci vín
Attitude z vlastních vinic v oblasti Tourraine. Od začátku
razí velmi osobitý styl vín, který je daný výhradně
spontánním kvašením, dlouhým ležením na kalech a vždy
preferuje chuťové vyznění na úkor primární aromatiky.
Pouilly Fumé, Pascal Jolivet
100% Sauvigon blanc
Assemblage z půd 50% vápencových, 30% jílovo-vápencových a 20% křemičitých
„Silex“. Hrozny jsou před zpracováním pečlivě tříděny, sklep je gravitační tedy
nedochází k nešetrnému pumpování a narušení hroznu než se dostane do lisu,
kde se lisuje šetrně pro dosažení jen nejkvalitnější části moštu. Hrozny
z různých typů půd jsou vinifikovány zvlášť, vápencové půdy dodávají
mineralitu a jemnost, jílové těžší půdy ovocnost a sílu a silex strukturu a
mineralitu.
Cena bez DPH 540,- Kč

Sancerre, Pascal Jolivet
100% Sauvigon blanc
Vizitka domu Pascal Jolivet ze tří vinic v srdci apelace Sancerre – křídové “Les
Caillottes” tvoří přes půlku cuvée a doplňují ho jílovo-vápencové svahy “Les
Terres Blanches” a půdy blíže řece Loiře typu „Silex“ bohaté na pazourek.
Cena bez DPH 540,- Kč

Sancerre Clos du Roy, Pascal Jolivet
Jedna z nejzajímavějších singl vinic Pascala Joliveta, jílo-vápencová vinice ve
vesnici Crezancy o celkové rozloze 18 hektarů z nichž vinařství vlastní 0,8 ha.
Víno je školeno 4 měsíce na jemných kvasných kalech pro dosažení elegance a
bohatší struktury.
Víno mimořádné struktury a komplexní minerality.
Cena bez DPH 720,- Kč
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Itálie
FALERIO - De Angelis - Marche
Trebbiano, Passerina, Pecorino
Bílé víno slámově žluté barvy, vůně svěží po květech, suché s lehkou kyselinkou a
ovocitou chutí.
Cena bez DPH 190,- Kč

Verdicchio di Matelica, DOC, COLLESTEFANO
100% Verdicchio di Matelica DOC
Vinařství Collestefano se nachází v kopcovité oblasti ve vnitrozemí regionu Marche v
nadmořské výšce 420 m.n.m. Náhorní plošina širokého údolí se táhne od jihu na západ a
je chráněna umbrijskými Apeninami (1479 m.n.m.), které oblast oddělují od vlivu
Jaderského moře. Díky tomu je zde velice chladno a sucho s výraznými teplotními rozdíly
mezi dnem a nocí. To ve spojení s vápenito-písčitou půdou tvoří ideální podmínky pro
pozdně dozrávající odrůdu Verdicchio di Matelica, která je zde pěstována již od dob
Římanů a je považována za autochtonní.
Cena bez DPH 260,- Kč

Chardonnay Altkirch, DOC COLTERENZIO Alto Adige
100% Chardonnay
Delikátní a odrůdově typický buket s tóny exotického ovoce a dobře zakomponovanou
kyselinou. Odrůda pochází z Francie a již přes 100 let se pěstuje v jižní Tyrolsku. Víno má
světle žlutou barvu se zelenými reflexy. Je vyvážené, exotické s typickými tóny ananasu
a manga.
Cena bez DPH 300,- Kč

GAVI - MARCHESI DI BAROLO - Piemonte
100% Cortese
Bílé víno světle zelenozlaté barva s krásnou ovocnou chutí připomínající jablka Golden a
zelené mandle, chuť suchá, svěží, elegantní a vyvážená.
Cena bez DPH 310,- Kč
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PINOT GRIGIO – FANTINEL - Friuli-Venezia Giulia
100% Pinot Grigio
Bílé víno s vůní květů přecházející do zralého buketu, v chuti je víno svěží, elegantní
a krásně minerální.
Cena bez DPH 330,- Kč

Pinot Grigio Igt - Zenato s.n.c.
Pinot Gris
Víno jiskřivé, světle slámově žluté barvy se zelenkavými odlesky. Je příjemně lehké,
suché, měkce aromatické s jemným závanem koření. Je tvořeno dvěma odrůdami:
Pinot Grigio (Pinot Gris) a Chardonnay, které mu propůjčují ovocnou vůni a chuť s
náznaky opečeného chleba a čerstvého másla.
Cena bez DPH
330,- Kč

ANTHÍLIA I.G.T. – DONNAFUGATA - Sicília
100% Ansonica
Bílé víno slámově žluté barvy, intenzivní a komplexní vůně, svěží, pěkná ovocná
perzistence, pikantnější kyselinka.
Cena bez DPH 340,- Kč

Monte Fiorentine – Soave Classico DOC CA´ RUGATE
100% Garganega
Kopcovitá vinice Cru „ Monte Fiorentine“ v oblasti Soave Classico, u Bronoligo v
Monforte d´Alpone. Víno zářivě jiskrné barvy, výrazné minerální vůně s tóny lučních
květin, heřmánku, ovoce, koření. V ústech plné, vysoce minerální s vynikající
harmonií a dálkou. Nejlepší 2 – 3 roky po sklizni.
Cena bez DPH 370,- Kč

Marchesi de’ Frescobaldi - Pomino Bianco
Chardonnay a Pinot Bianco
Castello Di Pomino Bianco - bílé víno vyrobené v usedlosti Castello di Pomino z
nejkvalitnějších hroznů odrůdy Chardonnay a Pinot Bianco. Je vinifikováno moderní
cestou a posléze zraje v nerezových tancích. Pomino Bianco je suché, kulaté víno s
krásnou ovocnou vůní připomínající banán a zralé hrozny. Je velice elegantní a
harmonické.
Cena bez DPH 410,- Kč
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PINOT BIANCO SCHULTHAUSER - St. Michael Eppan – Alto Adige
100% Pinot Bianco
Bílé víno slámové barvy, s vůní připomínající jablka, meruňky, med a hrušky.
Přesvědčivá, sametová chuť s klasickou pikantní kyselinkou.
Cena bez DPH 440,- Kč

Verdicchio dei Castelli di Jesi DOC - Villa Bucci, Marche
100% Verdicchio dei Castelli di Jes
Lisované z odrůdy Verdicchio, vinifikované klasickou metodou ve velkých sudech ze
slavonského dubu. Víno je suché, příjemně ovocné a velice delikátní víno s příjemnou
mineralitou a skvělým vývojem ve skleničce.
Cena bez DPH
450,- Kč

Sauvignon Langhe, DOC, Marchesi di Gresy
100% Sauvignon blanc
Velice osobitý a charakterní Sauvignon s intenzivní vůní po exotickém ovoci,
rajčatových a paprikových listech a angreštu. Kvasí a zraje jen v nerezových tancích.
Je plné, dlouhé a ve svém charakteru velice typické.
Cena bez DPH 470,- Kč

Chardonnay Langhe, DOC Marchesi di Gresy
100% Chardonnay
Je selekcí hroznů Chardonnay z nejstarších vinic jen v nejlepších ročnících. Víno kvasí
a následně zraje v barikových sudech s dlouhým kontaktem a promícháváním
(batonage) s jemnými kvasničnými kaly, které vínu dají větší tělo. Je to hluboké,
koncentrované víno, kterému nechybí svěžest. Je podpořené velkou perzistencí a
příjemnou mineralitou.
Cena bez DPH
710,- Kč

La Foa Sauvignon Blanc, DOC
100% Sauvignon blanc
Sauvignon z vysokých kopců jedinečného stylu. Velký důraz na ovocnost, kyselinu, v
mládí divoký, pikantní, zráním v láhvi získává na hloubce a eleganci. Ve vůni je velice
delikátní, hluboké, s klasickými odrůdovými tóny. Velké bílé.
Cena bez DPH 740,- Kč
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Portugalsko

Vinho Verde – zelená vína z Portugalska
Vinho Verde se pěstuje mezi oblastí Douro a Minho na severu země. Název Vinho
Verde (zelené víno) nebyl nikdy plně vysvětlen. Oblast je svěže zelená a víno se pije
tradičně co nejdříve po sklizni. Slovo „zelený“ tak zřejmě symbolizuje mládí a svěžest.
Většinou jsou vína jemně perlivá. Jedná se převážně o bílá vína. Vína označovaná jako
Vinho Verde jsou lehká a svěží. Protože se na ně používá tlak CO2 menší než jeden
bar, nelze je označit za pološumivá vína, ale mají určitý stupeň lehkého perlení
(pétillance).

Anjos de Portugal – verde bílé
Loureiro, Trajadura, Arinto.
Obsah alkoholu: 9,5%
Víno představuje typické charakteristiky této výjimečné oblasti. Vyznačuje se svou
bohatostí, chutí a aroma. Má citrusovou barvu a elegantní, ovocné aroma. V ústech je
svěží, s vyváženou kyselinkou. Ideální k rybám, mořským plodům či bílému masu.
Cena bez DPH 130,- Kč

Casal Garcia – verde bílé
Loureiro, Pedernã, Trajadura, Azal
Obsah alkoholu: 10%
Bílé víno citrusové barvy, čiré a lehce šumivé. Toto víno je svěží, s jemnou vůní, ovocné,
vyvážené chuti a je ideální zejména k orientální kuchyni, lehkým rybím pokrmům a
čerstvým salátům. Doporučená teplota se pohybuje mezi 8 a 10°C.
Cena bez DPH 160,- Kč
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Německo
Weingut Dr. Loosen
Vinařství Dr. Loosen se nachází v obci Bernkastel, centru oblasti střední Mosely a je
přes 200 let rodinným podnikem. Vinařství se stalo ve statkářské rodině
nejdůležitějším odvětvím v roce 1988, kdy vinařství převzal Ernst Loosen. Ten začal
zušlechťovat vinice pravokořenných keřů o stáří 60 – 100 let, které rostou v polohách
klasifikovaných od roku 1868 jako Erste Lage (ekvivalent Grand Cru). Ne náhodou byl
tento zastánce až absolutního přístupu k terroir a l´enfant terrible německého
vinařství osmdesátých let vyhlášen časopisem Decanter vinařem roku 2005. V
současnosti patří Ernst Loosen mezi nejdůležitější osoby německého vinařství, a
především díky jeho snaze a několika dalších špičkových vinařů můžeme dnes
vychutnávat skvostné ryzlinky z této oblasti.
Ernst Loosen vlastní asi 15 ha vinic, kde pěstuje pouze ryzlink rýnský ve špičkových
polohách Bernkansteler Lay, Graacher Himmelreich, Wehlener Sonnenuhr, Erdener
Trepchen, Ürziger Würzgarten a Erdener Prälat. Dále je majitelem vinařství J.L.Wolf v
oblasti Pfalz, kde úspěšně produkuje suché a tělnatější ryzlinky.
Mosel
Riesling Dr. L trocken
Riesling Dr. L suss
Riesling Blauschiefer, Weingut Dr. Loosem
Riesling Ürziger Würzgarten Kabinett, Weingut Dr. Loosen

270,- Kč+ DPH
270,- Kč+ DPH
370,- Kč + DPH
470,- Kč+DPH

Weingut Hermann Dönnhoff
Rodina Dönnhoff přišla do Oberhausenu an der Nahe zhruba před 200 lety a založili
malou zemědělskou farmu včetně vinařství. Vinařství v současné době vlastní několik
exkluzivních poloh nejen v obci Oberhausen s velmi různorodým půdním složením,
čímž je oblast Nahe velmi známá. To umožnilo současnému majiteli vinařství, Helmutu
Dönnhoffovi, dovést myšlenku terroir k dokonalosti. Vinař vyznává tradiční způsoby
pěstování bez použití razantních chemických prostředků a nepřetěžuje staré keře.
Specialitou je výroba suchých i sladkých vín z jednoho terroir, kde je možné posoudit,
jak se rozdílný přístup v technologii odráží v celkovém charakteru vína. Až kolem 80
dnů trvající fermentace probíhá v klasických německých dřevěných sudech. Ve vinicích
o rozloze 20 ha jsou pěstovány často až přes 60 let staré keře, z nichž 80 % představuje
Ryzlink rýnský. Roční produkce vinařství je 120 000 lahví.
Nahe
Riesling Suss
Riesling trocken
Riesling Tonschiefer trocken

400,- Kč+DPH
480,- Kč+DPH
550,- Kč + DPH
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Weingut Villa Wolf
Vinařství Villa Wolf, které svojí tradicí sahá až do roku 1756, převzal v roce 1996
Ernst Loosen, který zde viděl možnost doplnit svou nabídku lehkých přírodně
sladkých vín z Mosely o suché ovocné ryzlinky typické pro oblast Pfalz. Podobně
jako u vinařství Dr. Loosen využil Ernst Loosen příležitost vybudovat další tradiční
vinařství zpracovávající hrozny pouze z těch nejlepších poloh. Nejlepší polohy,
staré keře (průměrného stáří 20 – 35 let), a s tím spojené nízké výnosy jsou
základními poznávacími znaky tohoto vinařství. Zvláště vína z těch nejlepších
vinic však potřebují alespoň 1-2 roky čas, aby ukázala svůj opravdový potenciál.
Vinařství hospodaří celkem na 11 ha vinic, kdy 80 % tvoří odrůda ryzlink, zbytek
pak Pinot blanc, Pinot gris a Pinot noir.
Roční produkce vinařství je asi 80 000 lahví vína.

Pfalz
Weingut Villa Wolf Riesling trocken

270,- Kč+ DPH

PRINZ VON HESSEN
Rodina Hesse koupila vinařství v roce 1957. Vinařství je členem VDP
(sdružení předních německých výrobců vína). Oblast Rheingau je s 3 100 ha
jedním z nejmenších vinařských oblastí v Německu. Je te oblast, která se nachází
na severní straně řeky Rhein. V kombinaci mírného klimatu, ochranou pohoří
Taunus, zaměřením a zkušenostmi s rostoucími rýžovými révami; to dělá
Rheingau jedinečnou vinařskou oblastí.
A pokud jde o krásnou krajinu – určitě stojí za návštěvu!
Riesling Trocken
Riesling s zářivé světle žluté barvy a světle zelenými odlesky. Vůně evokuje
zralé ovoce, převážně meloun a meruňky. V pozadí, nacházíme jemné ovocné
příchutě. V chuti je ryzlink velmi šťavnatý s dobrou strukturou, bohatým
ovocem a jemnou mineralitou ve finále.
Cena bez DPH
300,- Kč+ DPH
Riesling Classic
Víno zářivě světle žluté barvy s jemnými zelenými odlesky. Vůně připomíná
zralé ovoce, kde dominuje meloun a meruňky. Na patře je ryzlink velmi
šťavnatý s dobrou strukturou, bohatým ovocem a příjemnou mineralitou
v závěru.
Cena bez DPH
330,- Kč+ DPH
Riesling Kabinett - ROYAL – trocken
100% odrůda Riesling z vinic kolem věhlasného Johannisbergu. Ve vůni dominují
meruňky, broskve a exotické ovoce. V chuti převládá ovocná stopa doplněná o
elegantní kyselinku a svěží mineralitu. Víno zrálo metodou sur-lie a v závěru je
tak pěkně strukturované.
Cena bez DPH
510,- Kč+ DPH
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Rakousko
Rainer Wess
Rainer Wess po léta shromažďoval zkušenosti v oblasti pěstování a výroby
vína ve vinařstvích Château Cheval Blanc (Bordeaux), Robert Mondavi,
Lenz Moser a Freie Weingärtner Wachau. V roce 2003 se rozhodl svých
zkušeností využít ve vlastním podniku a začal produkovat vína z 2 hektarů
na nejlepších místech ve Wachau. Od začátku se soustředil výhradně na
odrůdy Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský. Díky svým zkušenostem z
mezinárodního obchodu s vínem se také okamžitě zaměřil na vývoz vína
na světový trh. Pro jeho vína je typická jemná vůně a chuť, precizní
odrůdová charakteristika a dlouhá životnost.

Grüner Veltliner DAC, Rainer Wess
Hrozny pochází z několika vinic kolem vyhlášeného vinařského města
Krems an der Donau. Réva roste z půdy, ve které převažují spraše
doplněné o štěrk. Vínu dominuje elegantní aroma přezrálého ovoce,
jablek a lučního kvítí. Příjemná mineralita a struktura v chuti.
Cena bez DPH

300,-Kč

Riesling Wachau trocken , Rainer Wess
Suchý Riesling od jednoho z nejlepších rakouských vinařů z pomezí
regionu Kremstal a Wachau. Hrozny pocházejí především z velmi
strmých vinic, což se odráží do svěží a ovocné chuti a aromatiky, stejně
tak jako tamní rulová a břidlicová půda. Víno je navíc doplněno o
delikátní mineralitu.
Cena bez DPH
400,-Kč
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Argentína
Trivento Tribu Chardonnay 2016 - Trivento Bodegas y Vinedos
Chardonnay
Chardonnay se pyšní atraktivní zářivě žlutou barvou s olivovými odlesky a ohromující
kyselinkou, kterou vína z jiných regionů postrádají. Ve svěžím a ovocným buketu lze
nalézt aroma žlutého melounu, zralých jablek, ananasu, broskví a citrusů s jemnými
prvky vůní vanilky, horkého másla a dřeva. Má příjemnou suchost, jemnost,
nádherně svěží okouzlující kyselinku spojenou s širokou ovocnou chutí, která v
závěru přináší lahodnou dochuť másla a vanilky v ústech.
Cena bez DPH 195,- Kč

Trivento Tribu Viognier 2015 - Trivento Bodegas y Vinedos
Viognier
V údolí Uco mezi městy Tupungato a Pareditas se na vinohradech ve výškách 900 –
1500 metrů nad mořem pěstuje odrůda Viognier, která dosahuje vynikající
kvality.Víno má zářivě žlutou barvu se zelenavými odlesky. Neuvěřitelné krásně a
intenzivní aroma a chuť šťavnatých broskví a meruněk kombinovanou s jemnými
tóny lučních květin a medu. Je elegantní, svěží, suché a harmonické s okouzlující
kyselinkou v harmonii s dochutí tónů muškátu.
Cena bez DPH
195,-Kč

Nový Zéland

Cloudy Bay Sauvignon Blanc 75 cl.
Podoba nejvyšší kvality proslulého Marlborough. Buket vína spojuje zelené tropické
plody s čerstvým zázvorem, sladkou bazalkou a citronovou trávou. Renomovaný
oborový časopis „Decanter“ víno ocenil 5/5 hvězdičkami.
Cena bez DPH
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540,- Kč

T i ch á v í n a - r ů ž o v á
Anjos de Portugal – verde růžové
Touriga nacional, Espadeiro
Obsah alkoholu: 10,5%
Toto lahodné růžové víno v sobě skrývá intenzivní chuť jahod a rybízu,
doplněnou o květinové tóny. V ústech příjemně vyvážené a ovocné. Jemně
perlivé s pomalým dozníváním.
Cena bez DPH 130,- Kč

Terras do Minho – verde růžové
Touriga nacional
Obsah alkoholu: 11,5%
Touriga Nacional je mnohými považována za nejušlechtilejší portugalskou
odrůdu. Chuť jahod a červeného rybízu doplněná o květinové tóny propůjčuje
vínu jedinečné aroma. V puse dobře vyvážená chuť. Víno s dlouhou duchutí.
Cena bez DPH 170,- Kč

MARIUS ROSÉ M. CHAPOUTIER
Grenache, Syrah
Ovocné, svěží víno růžové barvy z oblasti Rhony. Obsah alkoholu 13%. Servírovat
při teplotě
10-12°C. Nejlépe se hodí k salátům, rybám a mořským plodům.
Cena bez DPH 190,- Kč

Bertrand 6éme sens rosé IGP Pays d´Oc
Grenache, Syrah
Krásná hluboce růžová barva vína, která je kombinací odrůd Grenache a Syrah.
Ve vůni se objevují stopy delikátního červeného ovoce. V chuti se víno jemné a
osvěžující. Elegantní závěr. Ideální v kombinaci se středomořskými pokrmy,
čerstvými saláty či masu na bylinkách.
Cena bez DPH 200,- Kč
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Montej Rosé, Chiaretto dell Monferrato, DOC
Barbera, Dolcetto
Mladé radostné víno s jemnou lososovou barvou, krásnou svěžestí,
ovocností a lehkostí. Ve vůni připomíná jemné lesní jahody a zralé
ovoce. Je suché a jeho charakter vyzdvihuje radost z
nekomplikovaného pití.
Cena bez DPH 260,- Kč

Bleu de Mer rosé - Bernard Magrez
Odrůdy Grenache a Cinsault dávájí vínu ovocnost sušených brusinek a
třešní s jemným dotykem slanosti, který je typický pro vína, která
vyrůstají na vápenito-jílovitých půdách v blízkosti Středozemního moře.
Cena bez DPH 280,- Kč

Mouton Cadet Bordeaux Rosé AOC - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno zářivě světle růžové barvy, ve vůni se na začátku objevují
tóny jahod a malin, vjem šalvěje a citronové kůry doprovázený sladkou
paprikou přichází s dýchnutím vína. V chuti má víno přímý a hladký
nástup s dotykem červeného ovoce, elegantně podbarvený delikátním
kořením. Čerstvé aromatické bylinné příchutě dávají tomuto Rosé
dlouhý dozvuk.
Cena bez DPH 280,- Kč

Attitude Rosé, Pascal Jolivet
1/3 Pinot Noir, 1/3 Gamay, 1/3 Cabernet Franc
Hrozny výhradně z oblasti Loiry. Část vína vzniká přímým lisováním a
část krátkou macerací. Hrozny jsou ručně tříděny a kompletně
odstopkovány.
Cena bez DPH 285,- Kč

Cotes de Provence Rosé M de Minuty
50% Grenache 15% Tibouren 35% Cinsault
Víno světle růžové barvy, typické svou delikátností a elegancí. Svěží,
hebká a kulatá chuť po ovoci a květinách, především meruňkách,
broskvích a kandovaném pomeranči. Vynikající a příjemný společník
všech letních pikniků a lehkých jídel . Jeho ovocné tóny se krásně
snoubí s dezerty z lesního ovoce a ovocnými saláty; svou svěžestí
nejlépe doprovodí čerstvé sýry jako mozzarela, feta či jemné kozí sýry.
Cena bez DPH 330,- Kč
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Tavel – La Dame Rousse
Grenache, Syrah
Tavel z jižní Rhony z odrůd Grenache a Syrah. Je to specifické, výrazné, suché růžové víno, vhodné
pro gastronomii.
Cena bez DPH 490,- Kč

Cotes de Provence Cru Classé Rosé Minuty Prestige
90% Grenache, 10% Tibouren
Víno světle růžové barvy s lososovými odlesky a vůní mísící květiny, nakládané ovoce a
aromatické bylinky (šalvěj). V ústech je plné a elegantní, s nádhernou svěžestí a délkou. Toto
rosé pochazí z nejlepších pozemků (crus classés) AOC Cotes de Provence, nacházejících se
přímo na poloostrově Saint-Tropez. Je to právě blízkost moře, která přináší vínům Chateau
Minuty jejich lehkost a svěží ovocitost. Symbol léta a Francouzské riviéry bude skvělým
společníkem středomořské kuchyně, nejrůznějších salátů, drůbežího či jehněčího masa a
letních pikniků.
Cena bez DPH 520,- Kč

Cotes de Provence Rosé Chateau Minuty Rosé et Or
95% Grenache (průměrné stáří 30 let), 5% Syrah
Nejprestižnější a nejkomplexnější řada vinařství. Jiskřivé rosé světlerůžové barvy, s intenzivním
a lahodným ovocným aroma. Velmi svěží chuť plná ovocných tónů. Podávejte k lehkým
pokrmům, salátům, dezertům z bobulového ovoce.
Cena bez DPH 710,- Kč
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T i ch á v í n a - č e r v e n á

Francie

Cabernet Sauvignon Pays d´Oc - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno intenzivní zářivě karmínové barvy, ve vůni je svěží a vysoce aromatické
s tóny červeného a černého rybízu, s nádechem jemného koření (paprika). Chuť je
plná a silná, s důrazem na čerstvé ovocné příchutě. Víno se středním tělem a
elegantním dozvukem jemných tříslovin. Nejlepší je kombinovat k uzeninám,
zvěřině, červeným masům a sýrům.
Cena bez DPH 180,- Kč

Merlot Pays d´Oc - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno zářivě granátově červené barvy, ve vůni dominuje marmeládový
ovocný vjem zejména ostružiny a borůvky, s nádechem čerstvosti a tóny
aromatických bylin jako je koriandr. Chuť je hebká a bohatá, velmi kulatá a vláčná,
s náznaky vyzrálého červeného a černého ovoce vedoucí k dlouhému závěru.
Cena bez DPH 180,- Kč

Pinot Noir Pays d´Oc - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno hluboké rubínově červené barvy s jemnými granátovými odstíny, ve
vůni se otevírá ovoce jako je malina a třešeň, s náznakem vanilky. Ovocné příchutě
se velmi rychle objevují na svěžím počátku, následovaném hladkým a pikantním
středem a vysoce intenzivním dozvukem s výraznými taniny.
Cena bez DPH 180,- Kč

Cotes du Rhone rouge Chanteclerc, Georges Duboeuf
70 % Grenache, 20 % Cinsault, 10 % Syrah
Víno zářivé granátově červené barvy. Svěží aroma se stopami drobného
červeného ovoce a koření. Víno ovocné chutě, s pěknou strukturou, plné, s
dostatečně zakulacenými tříslovinami a intenzivním aroma. Komplexní,
perzistentní, elegantní s příjemně vyrovnanými tříslovinami.
Nejlepší je kombinovat k uzeninám, zvěřině, červeným masům a sýrům.
Cena bez DPH 190,- Kč
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6éme sens rouge IGP Pays d’Oc - Gérard Bertrand
Víno rubínově červené barvy. Ve vůni dominuje červené ovoce. V ústech jej navíc
doplňuje černý rybíz a elegantní tón vanilky. Taniny jsou jemné až hedvábné a přispívají
k příjemné rovnováze v závěru vína.
Cena bez DPH 200,- Kč

Luberon La Ciboise Rouge - M.Chapoutier
Grenache, Syrah
Krásně hřejivé a kořenité červené z jižní časti údolí Rhony, z typických středomořských
odrůd Grenache a Syrah. Vůně zralých švestek a třešní, s dotekem koření (lékořice,
skořice, pepř) a provensalských bylinek v závěru. V ústech je středně tělnaté až plnější,
ovocité (borůvky, ostružiny, černý rybíz) s vynikající koncentrací, mineralitou a
tříslovinnou strukturou příjemně vyvážené mezi ovocností a nuancemi pikantností
(pepř). Luberon La Ciboise Rouge je skvělé víno na sezónu podzim zima, působí
hřejivým dojmem a krásně doplní kachny, zvěřinu a speciality středomořské, ale i české
kuchyně.
Cena bez DPH 210,- Kč

BORDEAUX ROUGE - Baron Philippe de Rothschild
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Víno živé, červené barvy s rubínovými odlesky, s vůní červeného ovoce (jahody, třešně)
a koření, především hřebíčku. V chuťové paletě nalezneme lesní plody, následované
jemně minerálním závěrem. V ústech je víno kulaté, příjemné a živé, vyvolává
aromatický a vyvážený dojem.
Cena bez DPH 240,- Kč

Mouton Cadet Bordeaux Rouge AOC - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno intenzivní rumělkové barvy s mírným karmínovým odstínem, aroma se na
začátku otevírá do vůně zralého ovoce, při zatočení skleničky vystupuje do popředí
vjem ostružin a borůvek s nádechem jemného koření. Úvodní chuťový vjem vína je
bohatý, dále se rozvíjí do středně plného vína s nádechem skořice a se silným závěrem
s dobře zakulacenými taniny.
Cena bez DPH 280,- Kč
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Grand Bateau by Chateau Beychevelle – Bordeaux rouge
65% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon
Víno tmavě rubínové barvy, s výrazným aroma zralého ovoce a koření a elegantním
podtónem nového dubového sudu. Harmonické, středně plné víno s krásně
zakulacenou a přitažlivou ovocnou chutí, příjemnými zralými tříslovinami a pikantním
závěrem. Loď, která zdobí etiketu tohoto vína, je mýtická galera známého CHATEAU
BEYCHEVELLE, který se spolupodílí na koncepci a vytvoření Grand Bateau a svou
pověstí garantuje jeho špičkovou kvalitu.
Cena bez DPH 280,- Kč
Mouton Cadet Rouge, Cannes Edition AOC - Baron Philippe de Rothschild
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Víno atramentové barvy s nafialovělým odleskem. Jeho vůně je komplexní a
koncentrovaná, s dominantními živočišnými tóny, stejně jako i s tóny kávy, cedrového
dřeva a sušených fialek na závěr. Chuť vína je plná s převahou ostružin a jalovce, které
jsou harmonicky vyvážené s barikovými tóny kávy a čokolády. Dochuť vína je lahodná,
taninová.
Cena bez DPH 350,- Kč
Les Creisses - Philippe Chesnelong, Languedoc
27% Cabernet-Sauvignon, 25% Syrah, 22% Grenache, 10% Mourvèdre, 8% Carignan, 8%
Cinsault
Stáří vinic od 10 do 70 let. Jílovo-vápencové půdy pro Syrah, Cabernet-Sauvignon a
Mourvèdre. Písky a naplaveniny pro Grenache, Carignan a Cinsault. Každý druhy řádek
zatravněn, organické vinohradnictví. Hrozny sbírány po jednotlivých odrůdách v
optimální zralosti. Vždy kompletně odstopkované hrozny. Dlouhé macerace až 25
dnů. Školení 11 až 16 měsíců na tanku, malý podíl starších sudů.
Cena bez DPH 360,- Kč
COTES DU RHONE ROUGE MONT REDON
Grenache, Syrah
Château Mont-Redon bude blízké těm, kteří znají a milují Châteauneuf-du-Pape.
Nachází se na pravém břehu řeky Rhôny, v obci Roquemaure, hranice označení Lirac a
blízké TAVEL. Povaha půdy je jíl a vápenec. Sklizeň se provádí manuálně. Je kladen
velký důraz na selektivní třídění. Kvalita je prvořadá. Víno je kořenité, ovocné,
vyrovnané.
Cena bez DPH 390,- Kč
BOURGOGNE PINOT - LOUIS LATOUR
Pinot Noir
Louis Latour Bourgogne Pinot Noir 2015 je ušlechtilé a plné víno. Prezentuje se zářivou
rubínovou barvou. Vhodně kombinuje strukturu s jemností a elegancí. V chuti
nalezneme čerstvé maliny a další červené lesní ovoce, šťavnatost a sametovou
tříslovinu, a to vše v relativní čerstvosti tohoto ročníku.
Cena bez DPH 390,- Kč
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Réserve Mouton Cadet Bordeaux Rouge AOC - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno intenzivní fialové barvy s lehkými granátovými odstíny, aroma je
zpočátku mírně subtilní, s dominantním vjemem koření, při provzdušnění se
příjemně rozvíjí vjem zralých ostružin a černého rybízu s jemným nádechem vanilky.
Chuť je na začátku sametová a aromatická s nádechem koření, víno je středně plné,
s delikátním dozvukem sladkých taninů.
Cena bez DPH 350,- Kč

Réserve Mouton Cadet Médoc AOC - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno zářivé, granátově červené barvy, vůně se otevírá na tónech černého
rybízu následovaná příchutí ostružin a koření, zejména badyánu a vanilky. V chuti
dominuje silný nástup bohatých tříslovin s dobře extrahovaným ovocem, v závěru
se plně objevuje odraz terroir v příjemných dotecích černého rybízu, které dokonale
ladí s jemnými taniny.
Cena bez DPH 420,- Kč

Réserve Mouton Cadet Saint Emilion AOC - Baron Philippe de Rothschild
Suché víno intenzivní fialové barvy, vůně je nasládlá a ovocná (ostružiny, borůvky,
třešně), s nádechem pražené kávy a sladkého koření jako je šafrán. V chuti je víno na
počátku kulaté s intenzivními tóny červeného a černého ovoce, uprostřed vystupují
měkké elegantní taniny a závěr pak ponechává prostor pro vyjádření zralosti odrůdy
Merlot.
Cena bez DPH 460,- Kč

Mouton Cadet rouge Vintage Edition 2014 - Baron Philippe de Rothschild
Merlot (80%), Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Poměry odrůd sestavil rodinný vinař (sklepmistr), který vytváří excelentně
vyváženou, elegantní a zakulacenou chuť a vůni vína. Cabernet Sauvignon dává vínu
sílu tříslovin a vůni papriky, Cabernet Franc zemitost a Merlot vyváženou eleganci.
Cena bez DPH 520,- Kč

Chateau HOSTENS – PICANT rouge
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Krásně zářivé víno intenzivní granátovové barvy s fialovými odlesky vzniklo scelením
Merlotu, Cabernetu Franc a Cabernetu Sauvignon. Předvádí nádhernou škálu vůní
čerstvých malin, rybízu, třešní a kokosu, s podtóny dřeva a humusu. Je velkorysé a
kulaté, přítomné třísloviny zráním v lahvi získávají ohebnost. Víno zanechává teplý,
smyslný a šťavnatý dojem s jemným nádechem pepře, který nadlouho zůstává v
ústech i v paměti.
Cena bez DPH 590,- Kč
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BORDEAUX
Saint-Estéphe
je nejsevernější z významných apelací Médocu, na jejímž jižním okraji hraničí s Pauillacem. Pro
Saint Estèphe je příznačné štěrkovité podloží, často různě hluboké s častým výskytem jílu.
Díky tomu si vína zachovávají svěžest a ovocnost na jedné straně a plnost na straně druhé, a
to podle hloubky podloží a množství štěrku. Mladá vína ze Saint Estèphe potřebují trochu
času k zaoblení. Na počátku se mohou projevovat trochu ostře, ale velmi brzo ukazují svůj
potenciál. Od začátku však projevují svou fantastickou barvu a velký potenciál ke zrání.

Ch. Ormes de Pez

2012
2013
2014

980,- Kč
840,- Kč
830,- Kč

La Dame de Montrose
2.víno Ch. Montrose

2013
2014

1.050,- Kč
1.020,- Kč

Ch. Phélan Ségur

2013
2014

1.070,- Kč
1.080,- Kč

Les Pagodes de Cos
2.víno Ch. Cos d´Estournel

2014

1.250,- Kč

Pauillac
je hvězdou všech vinic v Médocu. Ne náhodou jsou 3 z 5 Premier grand cru classé právě z toho
regionu Bordeaux. I v samotném Pauillacu je kvalita vín na nejvyšší úrovni, vždyť 84%
produkce zdejšího vína patří do kategorie grand cru classé. Podloží Pauillacu se skládá z
hluboko uložených vrstev štěrku s velkým podílem železa. Vinice jsou umístěny na dvou
hlavních planinách na severozápadě a jihovýchodě od města. Vína z těchto poloh dosahují
větší komplexnosti a plnosti než kdekoliv jinde v Médocu.
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Ch. Clerc Milon

2012
2013
2014

1.930,- Kč
1.570,- Kč
1.580,- Kč

Ch. d´Armailhac

2012
2013
2014

1.450,- Kč
1.190,- Kč
1.130,- Kč

Réserve de la Comtesse
2. víno Ch. Pichon Comtesse

2012
2013
2014

1.250,- Kč
1.070,- Kč
1.020,- Kč

Saint-Julien
je sice malá apelace mezi velkými jmény, ale jen co se rozlohy týče. Kvalita vín toho regionu je
totiž dlouhodobě považována za jednu z nejstabilnějších v Bordeaux. Hned několik producentů
v Saint Julien produkují vína sahající k úrovni Premier grand cru classé, která jinak v tomto
regionu nemá zástupce. Půda a podloží je štěrkové, avšak bez podílu železa, které dodává vínům
sousedního Pauillacu na mohutnosti. Elegance, harmonie a vyváženost spolu s ovocným
projevem tmavého ovoce s černým rybízem v popředí, to jsou tradiční parametry vín ze Saint
Julien. V ideální situaci kombinují elegancí a sofistikovanost vín z Margaux s mohutností
Pauillacu.

Ch. Lagrange

2012
2013
2014

1.350,- Kč
1.190,- Kč
1.130,- Kč

Margaux
je jedním ze symbolů exkluzivních vín v Bordeaux. Jestliže je Pauillac považován za místo
tradičního červeného Bordeaux, nabízí nám vína z Margaux druhou tvář tohoto regionu.
Delikátní, sofistikovanou ale přesto výraznou a exkluzivní. Podloží je v Margaux do značné míry
odlišné než ve zbytku Médocu. Připomíná spíše Pessac Leognan. Je velice kamenité, někde
dokonce s převahou písku. Celkově lze říci, že díky lehčímu charakteru půd v Margaux, získávají
tamnější vína na hedvábné struktuře a příjemně výrazné vůni. To se týká hlavně vín ze středu
apelace. Čím se dostáváme dále, tím stoupá podílu jílu v půdě a vína jsou méně aromatická.

Ch. d´Issan

2012
2013
2014

1.680,- Kč
1.380,- Kč
1.420,- Kč

Chevalier de Lascombes
2. víno Ch. Lascombes

2012
2013
2014

980,- Kč
790,- Kč
770,- Kč

Ch. Malescot Saint-Exupéry

2012
2013
2014

1.850,- Kč
1.430,- Kč
1.390,- Kč

Saint-Emilion
v tomto regionu panují určité odlišnosti oproti apelacím z Médocu či okolí města Bordeaux.
Jednak větší vliv Merlotu dodává vínům charakter více ovocný, hebký, elegantní a rafinovaný.
Výrazná rozdílnost nastává v Saint-Emilionu také v klasifikaci vín, oproti sousední apelaci
Pomerol kde žádná označení Grand cru nebo classé neexistují. Tamní vinaři to zdůvodní tím, že
hierarchie vinic je nutná k rozlišení "co je dobré a co není" a v Pomerolu je prostě všechno
dobré...

Le Petit Figeac
2. víno Ch. Figeac

2013
2014

980,- Kč
1.020,- Kč

Ch. Larmande

2013

1.180,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Château La Gurgue
Margaux
Červené suché tiché víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 50%
Cabernet Sauvignon, 45% Merlot a 5% Petit Verdot vypěstovaných na
vinicích francouzské vinařské oblasti Bordeaux Médoc – Margaux Cru
Bourgeois. Sklizeň ruční s pečlivým tříděním. Zrání v nových
francouzských dubových sudech po dobu 12 měsíců. Velmi sytá barva,
komplexní buket bobulového ovoce a koření. Velmi elegantní a
strukturovaná chuť s pružnými tříslovinami. Dlouhá harmonická dochuť.
Velmi vydařené víno.

2011
2012
2013

0,75L
0,75L
0,75L

860,-Kč
790,- Kč
680,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

Château Domeyne
Saint-Estephe
60% Merlot a 40% Cabernet Sauvignon.

2012
2013

0,75L
0,75L

Ceny jsou uvedeny bez DPH .
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560,-Kč
680,- Kč

Itálie

Rosso di Verrazzano, IGT, CASTELLO DI VERRAZZANO
70% Sangiovese, 20% Canaiolo, Trebbiano toscano, Malvasia
Vinice zámku Castello di Verrazzano u Greve in Chianti, jihovýchodní expozice, bohaté na
břidlici.
Suché ovocné víno z odrůd Sangiovese, Cannaiolo, Malvasia Bianca a Trebbiano Toscano.
Stejné složení jako bylo původní Chianti Classico v dobách Cossima Medičejského, kdy se
přidávaly i bílé odrůdy, zde jich je jen do 10 %. Je velkou vzpomínkou na původní Chianti
Classico. Vzpomínkou, která má stále hodně fanoušků. Má rubínovou barvu, příjemnou
svěží vůni, je suché a lehčího charakteru.
Cena bez DPH 240,- Kč

ROSSO PICENO SUPERIORE - DE ANGELIS – Marche
70% Montepulciano, 30% Sangiovese
Červené víno intenzivní rubínové barvy, bohatá ovocná vůně třešní a lesních plodů, víno s
velkým temperamentem díky jeho struktuře, tělnatá a strukturovaná chuť s tóny ovoce a
čokolády.
Cena bez DPH 260,- Kč

CHIANTI VERNAIOLO | D.O.C.G., ROCCA DELLE MACÌE
85 % Sangiovese, 15 % Merlot
Víno rubínově červená barva, specifické ovocité vůně , suché, elegantní a jemné chuti.
Cena bez DPH
260,-Kč

Rio Albo Valpolicella, DOC Ca´Rugate
40% Corvina, 30% Rondinella, 30% Corvinone
Suché svěží červené víno z odrůd Corvina, Rondinella a Corvinone z vinic u Crosary. Víno
zraje v nerezových tancích a zachovává si příjemnou ovocnou svěžest, čistotu a vůni
připomínající černé višně. Má jemné třísloviny a je lehčího charakteru.
Cena bez DPH
310,-Kč
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Dolcetto d´Alba, DOC, Cordero di Montezemolo
100% Dolcetto
Piemonte, Langhe, severní polohy usedlosti Monfalletto u obce La Morra, vinice se
sevoro-západní a severo-východní expozicí 220 m n. m.
Víno červené rubínové barvy s fialkovými reflexy, ovocná vůně po višních, suché, kulaté,
harmonické. Klasické víno Piemonťanů, které nechybí nikdy na stole.
Cena bez DPH 350,- Kč

Pinot Nero, DOC Alto Adige COLTERENZIO
100% Pinot nero (Rulandské modré)
V roce 1960 založilo 28 vinohradníků vinařské družstvo Colterenzio (Schreckbichl). Další
vinohradníci z okolí se později připojili a dnes 290 členů družstva obhospodařuje 300
hektarů nejlepších poloh oblasti. Vinařství vede Luis Raifer, který je pionýrem jižního
Tyrolska vín nejvyšší kvality. Je často nazýván „fanatikem kvality“.
Střední rubínová barva s vůní připomínající červené plody a višně. V ústech kulaté,
hedvábné s jemnou tříslovinou. Víno, které nestaví na síle a hloubce, ale na finese a
eleganci.
Cena bez DPH 370,- Kč

Argiolas Costera Cannonau di Sardegna DOC
90 % Cannonau , 5 % Carignano (Carignan), 5 % Bovale Sardo
Víno rubínově červené barvy přecházející do fialova. Bouquet má výrazně ovocný
charakter s typickými vůněmi rybízu a myrty. Chuť je bohatá, nasládlá s dobrou
strukturou a charakteristickou měkkostí.
Cena bez DPH
370,-Kč

PRIMITIVO, SALENTO ROSSO - CONTI ZECCA
100% Primitivo
Víno intenzivní rubínově červené barvy s jemným aroma lesních plodů a koření. Velmi
jemná chuť, se zralými tříslovinami a velice strukturovaným tělem.
Cena bez DPH
430,-Kč
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PINOT NERO - ST. MICHAEL EPPAN - ALTO ADIGE
100% Pinot Nero
Červené víno světlé granátové barvy, postupně odhalující silné aroma připomínající
lesní ovoce typu borůvek či černého rybízu, chuť je kompaktní, elegantní a kořenitě
ovocná.
Cena bez DPH 430,- Kč

RUBRATO - FEUDI DI SAN GREGORIO
100% Aglianico
Víno je jiskřivě rubínové červené barvy, intenzivní vůně červených plodů, koření a
podrostu, velice elegantní víno s chutí po čerstvém ovoci a balsamiku.
Cena bez DPH
440,-Kč

Villa Martis Langhe, DOC, Marchesi di Gresy
40% Nebbiolo, 60% Barbera
Skvělé elegantní víno lisované z tradičních odrůd Piemonte - Nebbiolo a Barbera. Víno
zraje v dubových sudech a poté v láhvi. Má rubínovou barvu, jemnou ovocnou a
strukturovanou vůni a elegantní závěr. Snad nejlepší víno sklepa v poměru ceny a
kvality.
Cena bez DPH
470,-Kč

NIPOZZANO RISERVA, MARCHESI DE FRESCOBALDI
90% Sangiovese , 10% Colorino
Víno temné barvy, košaté vůně zralých hroznů, černých třešní a vanilky, v chuti jsou cítit
švestky, koření a jemné třísloviny, velice krásné Chianti!
Cena bez DPH
540,-Kč
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Rosso del Soprano IGT Palari Sicílie
Nerello Mascalese, Cappuccio a Nocera
„Soprano“ je název vinice odkud pocházejí hrozny pro toto skvělé červené víno, které se
lisuje z tradičních místních odrůd Nerello Mascalese, Cappuccio a Nocera. Zraje jeden rok
v podruhé užitých baricích a poté v láhvi. Má rubínovou barvu, intenzivní vinnou vůni s
tóny zralého ovoce a koření. V chuti je suché, vyzrálé a plné, je považováno za druhé víno
z Palari Faro.
Cena bez DPH
680,-Kč

AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO – TEDESCHI – VENETO
30% Corvina, 30% Corvinone, 30% Rondinella, 10% Molinara, Rossignola, Oseleta, Negrara,
Dindarella
Červené víno temně granátové barvy, výrazná vůně po koncentrovaných černých
plodech, plná a dlouhotrvající chuť s pevnými tříslovinami a dlouhým závěrem. Velice
elegantní víno!
Cena bez DPH 970,- Kč

Nový Zéland

Cloudy Bay Pinot Noir
Bohaté aroma tmavých švestek a kardamonuzdůrazněné zemitou vůní lékořice a
kouřovéhodubu. Chuť velmi hustá s příchutí černé višněa červených jahod, s hedvábným
taninema dlouhým, plným závěrem. Víno Cloudy BayPinot Noir zobrazuje selskou povahu
ročníkuz Marlborough a bude stále získávat na kvalitěpo dobu 4–5 let, pokud bude
uskladněnov ideálních podmínkách.
Cena bez DPH
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720,- Kč

Španělsko
Coronas - Miguel TORRES
Cabernet Sauvignon, Tempranillo
Víno má jasně červenou barvu s cihlovým odstínem. Pyšní se typickým aroma odrůdy
Tempranillo s bylinnou chutí, podtóny vanilky, sušených švestek a tabáku. Druhá přítomná
odrůda Cabernet Sauvignon přídává uhlazené třísloviny, vůni cedrového dřeva, černého
rybízu a fialek. Výsledné víno je příjemné, v dubovém sudu získá stopy kouře. Dochuť je
harmonická a velmi dlouhá.
Cena bez DPH 290,- Kč

Ontanon Crianza - Bodegas Ontañón, Španělsko, Rioja
90% Tempranillo, a 10% Garnacha
Víno Crianza, je vyrobeno z ovoce vypěstovaného na vinicích umístěných na svazích hor ve
východní části Rioji. Jedinečné mikroklima a čistota půdy dodává vínu osobitou, komplexní
strukturu a charakteristickou hloubku. Crianza nabízí jemné a elegantní aroma černých třešní
s tóny koření a minerálů doplněnými jemnou ovocnou kyselostí.
Rubínově červené víno, aroma s nádechem lanýžů a minerálů, chuť vyvážená, lehce pikantní
s jemným nádechem ovoce.
Cena bez DPH 300,- Kč

IZADI Crianza Španělsko, Rioja
100% Tempranillo
Plné, vyrovnané s mohutným aromatem a nádhernou zakulacenou tříslovinou se středně
dlouhým závěrem. Víno zraje 14 měsíců ve francouzském dubovém sudu.
Archivace: 4 - 10 let
Cena bez DPH 300,- Kč

RIOJA GRAN RESERVA LIMITED EDITION RIOJA 2010, MURRIETA (MARQUÉS DE)
TEMPRANILLO 84% , GARNACHA 13% , MAZUELO 3%
Cenově výhodná Rioja Gran Reserva s černými etiketami v novém ročníku. Víno má intenzivní
barvu černého rybízu. Ve vůni naleznete tóny černého ovoce, fialek, lanýžů a krabice od
doutníků. Chuť je plná, harmonická, s příjemnou kombinací lehkých taninů a nasládlého
závěru. K pití nyní do 2022.
Cena bez DPH 870,- Kč
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Argentína
Trivento Tribu Cab. Sauvignon 2016 - Trivento Bodegas y Vinedos
Cabernet Sauvignon, Syrah
Nádherné víno z řady z centrální oblasti z Luján de Cuyo a Maipú má intenzivní rubínově
červenou barvou s jiskrnými tmavými odlesky. Jeho silná, ale vyrovnaná vůně ostružin,
černého rybízu, hořké čokolády, lékořice a fialek s jemnými náznaky lanýžů, mechu a
tabáku je podmanivá. Víno je suché, svěží s elegantní a vyrovnanou komplexní vůní a
chutí. Jeho jemná struktura nasládlých tříslovin spojená s lahodným a dlouhým závěrem s
dozvukem ovoce a vanilky v ústech je okouzlující.
Cena bez DPH
195,- Kč

Trivento Tribu Malbec 2016 - Trivento Bodegas y Vinedos
Malbec
Odrůda Malbec byla přivezena do Argentiny z jihozápadní Francie a dnes je tu jednou z
nejvýznamnějších. Malbec z Mendozy z oblastí Luján de Cuyo a Maipú upoutá temně
červenou barvou s purpurovým nádechem.
Jeho ovocný buket nám připomíná silné náznaky černého rybízu, malin, třešní, vanilky a
švestek s jemnými stopami koření. Víno má komplexní strukturu, svěžest a tělnatost a
pyšní se bohatostí taninů, které se věkem zjemňují. Má příjemný a dlouhý závěr s dochutí
ovoce a koření.
Cena bez DPH
195,- Kč

Trivento Tribu Syrah 2016 - Trivento Bodegas y Vinedos
Syrah
Atraktivní Syrah upoutá temně granátovou červenou barvou, která ve spojení s bohatým
spektrem vůní černého rybízu, fialek, cedrového dřeva a vanilky s podtóny čokolády a
tabáku přináší nezapomenutelný optický a aromatický zážitek. Je to víno suché, svěží a
tělnaté a ač nemá výrazné třísloviny, honosí se lahodně zakulacenoua příjemně lehkou
dochutí se stopami ovoce a koření na patře.
Cena bez DPH
195,- Kč

Trivento Reserva Malbec 2016 - Trivento Bodegas y Vinedos
Malbec
Nádherné odrůdové víno Malbec z Mendozy z oblastí z Luján de Cuyo a Maipú zaujme
temně červenou barvou s purpurovým nádechem. Jeho ovocný buket obsahuje silné
náznaky černého rybízu, maliny, třešní, vanilky a švestek s jemnými stopami koření. Je
komplexní, svěží a tělnaté, bohaté na taniny, které se věkem zjemňují. Má příjemný a
dlouhý závěr s dochutí ovoce a koření v ústech.
Cena bez DPH
340,- Kč
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NABÍDKA
DÁRKOVÉHO BALENÍ
DESTILÁTŮ
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Portská vína
Portské Valriz suché bílé nebo sladké bílé - Coimbra de Mattos
Malvasia Fina, Gouveio (Verdelho), Rabigato, Síria
Zlatožlutá barva. Vůně suchých plodů a tropického ovoce. Dobrá rovnováha
mezi kyselinkou a cukry, svěží v ústech s příjemnou sladkostí. Má dobrou
strukturu s tóny tropického ovoce přetrvávajícími v závěru.
Zrání po dobu 2 let ve velkých sudech z kaštanového dřeva.
Cena bez DPH 220,- Kč

Portské Valriz Ruby nebo Tawny - Coimbra de Mattos
Tinta Amarela, Tinta Roriz, Touriga Franca
Rubínová barva se světle hnědými odstíny. Aroma zralého ovoce s příjemnými
tóny rozinek. Plné a bez agresivity. Má vynikající rovnováhu mezi strukturou a
přirozenou sladkostí. V ústech tóny zralého ovoce a jemné vanilky. Dlouhotrvající
doznívání. Víno zraje 3 roky ve velkých sudech z kaštanového dřeva.
Cena bez DPH 220,- Kč
Dále nabízíme 10, 20, 30, 40-leté a další ročníkové portské Valriz z oblasti Douro.

Ferreira Tawny 10 years Porto 0,75l
Vynikající kvalitní desetileté portské Ferreira je víno ostré cihlové barvy
s červeným nádechem. Aroma je charakteristiské rovnováhou mezi kvalitou
hroznů vína samotného (vůně květin a zralého ovoce) a oxidací v dřevěných
sudech (vůně koření a sušeného ovoce). V ústech je svěží, jak je pro Ferreiru
charakteristické, v závěru persistentní.
Cena bez DPH 570,- Kč
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Destiláty
Hennessy V.S 40% Gift box
Hennessy V.S. (Very Special) je směsí 40 ,,eaux-de-vie” ze čtyř
pěstitelských oblastí v Cognacu. Hennessy V.S. má krásně jasnou
zlatavou barvu. Silný buket je dominován dubovými tóny, které
následně odeznívají a odhalují delikátní vůni lískových ořechů.
Hennessy V.S. kombinuje sladkost červeného bobulového ovoce s
náznakem vanilky, která setrvává na patře.
Cena bez DPH
70cl
730,- Kč

Hennessy V.S 40% EOY 2018
Cena bez DPH

70cl

730,- Kč

Hennessy V.S 40% by Felipe Pantone
Cena bez DPH
70cl

730,- Kč

Hennessy VSOP 40% Giftbox
Dopřejte si velmi kvalitní koňak s vůní medu a lehkým nádechem
koření.
Hennessy VSOP zraje přibližně 10 let.
Cena bez DPH

1.050,- Kč

Hennessy X.O Gift Box 40% 70cl.
Láhev Hennessy X.O 70 cl v gift boxu. Hennessy X.O je silný,
harmonický a elegantní koňak. Výrazně maskulinní a štědrý díky
svým kořenitým tónům s velmi strukturovanými odstíny, ve kterých
převažují bohatá aroma dubu a černého pepře.
Koňak Hennessy X.O („extra old“) byl prvně vytvořen v roce 1870.
Komponován ze 100 eaux-de-vie strarých nejméně 10 let.
Cena bez DPH
3.800,- Kč

Hennessy H250 Giftbox 40% 100cl.
Při příležitosti 250. výročí stvořilo Hennessy nový koňak. Ta nejlepší
eau-de-vie byla speciálně vybrána pro jejich schopnost dosáhnout
delikátní harmonii mezi silou, svěžestí a elegancí. Nejmladší eau-devie obsažená v tomto specálním koňaku zrála minimálně 15 let v
mladších sudech. Pouze 250 sudů, po 250 litrech, bylo uloženo v
sklepích na brehu řeky Charente, aby umožnilo světu společně
oslavit toto krásné vyročí domu Hennessy.
Cena bez DPH 13.390,- Kč
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Rumy Zacapa Centenario jsou v Guatemale vyráběny destilací z fermentovaného čistého
panenského sirupu cukrové třtiny. Zrají systémem solera v nadmořské výšce 2333 metrů v
sudech z bílého dubu, ve kterých zrál dříve bourbon, Sherry Pedro Ximenez, ale také
portské, koňak nebo tokajské víno.

RON ZACAPA SOLERA 23
Ron Zacapa Solera 23 je vyráběn z těch nejpečlivěji vybíraných rumů o
průměrném stáří 23 let, které jsou následně blendovány po dobu minimálně
jednoho roku. Tento rum je odborníky všeobecně pokládán za „Best in the
World“.
Cena bez DPH
1.260,- Kč

RON ZACAPA CENTENARIO X.O
Ron Zacapa Centenario X.O. je vyráběn z těch nejpečlivěji vybíraných rumů
průměrném stáří 23 let, které jsou dále na dva roky ukládány do sudů z
francouzského dubu, ve kterých byl dříve uložen koňak. Tento rum je
následně blendován po dobu minimálně jednoho roku, aby bylo dosaženo
perfektní rovnováhy ve složení vůně a chuti.
Cena bez DPH
2.430,- Kč

72

La Blanche de Chr. Drouin 0,7l 40%
Cena bez DPH

650,- Kč

Le Gin Blanc 42% Christian Drouin
Vyrábí se destilací jablečného moštu ve třech malých normandských měděných
destilačních přístrojích a destilací jalovce a sedmi dalších aromatických rostlin
typických pro oblast Calvados. Proces destilace probíhá odděleně a teprve poté se
destiláty mísí v unikátních poměrech. Takto vznikne každoročně limitovaná edice
2.850 lahví.
Cena bez DPH
720,- Kč

Calvados Hors d´Age 42%
Tento speciální calvados se vyrábí z moštu jablek, sklizených na přesně
vymezeném teritoriu na hranici tří departmentů. Mošt (cidre) prochází dvojitou
destilací, několika filtracemi a více než patnáctiletým zráním v dubových sudech.
Calvados Hors d´Age má jiskřivou jantarovou barvu a komplexní vyrovnaný buket
ovocných a jablečných vůní s tóny dřeva a koření. Díky své jedinečné kvalitě se
může calvados Hors d´ Age pochlubit celou řadou medailí a ocenění.
Cena bez DPH
2.460,- Kč

Calvados Millesime 42% 1976 0,7l
Calvados Millésime vznikl spojením několika destilátů z jednoho ročníku, proto je
každý zcela jedinečný. Je nádherné jiskřivé barvy, příjemná vůně jablek a koření v
doprovodu tónů dubových sudů zvyšuje jeho atraktivitu. Jedná se o vznešený a
komplexní calvados, který potěší každého labužníka jemným a smyslným
sametovým závěrem, s dochutí jablek a mandlí. Optimální teplota pro servírování
je 8° C - 12° C.
Cena bez DPH
6.440,- Kč

73

Calvados Millesime 42% 1986 0,7l
Tento calvados z roku 1986 vzniká scelením několika destilátů z jednoho
ročníku, proto je každý zcela jedinečný. Nádherná jiskřivá barva, příjemná vůně
jablek a koření v doprovodu tónů dubových sudů z...
Cena bez DPH
4.280,- Kč

Calvados Pomme Prisonniere 40% 90cl Carafe+fruit
Firemní specialita tzv. „uvězněné jablko “ je zajímavou atrakcí, u které si mnozí
lámou hlavu, jak se jablko do lahve dostalo. Je to veliká vzácnost - proto po
vypití calvadosu lahev rozbije a jablko sní jen málokdo. Skuteční milovníci
calvadosu láhev znovu doplní, aby tato hříčka přírody nezůstala dlouho na
suchu. Calvados má příjemně světlou, jantarovou barvu, bohatou chuť, vůni
jablek a ovoce s jemnými stopami mandlí a koření.
Cena bez DPH
2.460,- Kč

Likér Pommeau de Normandie 17%
Mošt pro Pommeau je vyroben ze třiceti druhů speciálních odrůd jablek vysoké
kvality. Destilací a filtrací vznikne čistá pálenka. Ta je odborně scelena s
jablečným moštem (cidrem) a výsledkem je výtečný likér z calvadosu, který
zráním v dubových sudech získal nádhernou smyslnost, svěžest a okouzlující
závěr zanechávající chuť zralých jablek. Servíruje se ve skleničkách ve tvaru
tulipánu.
Cena bez DPH
600,- Kč

Calvados Reserve de Fiefs Pays d´Auge 40%
Calvados Reserve de Fiefs vzniká scelením několika různě starých destilátů,
které zrály několik let v dubových sudech. Má zlatožlutou barvu a bohatou vůni
ovoce a květin ze závanem dřeva. V závěru je masivní a intenzivní, ale stále
převládá jablkové aroma.
Cena bez DPH
1.240,- Kč
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Calvados Sélection 40% 0,7l
Calvados Sélection se vyrábí z normandských jablek z departmentu
Domfrontais. Pěstuje se zde více než čtyřicet odrůd, které se mohou
pochlubit jablky sladkými, hořkými, hořkosladkými i kyselými.
Zvláštností je přidávání třiceti procent hruškové šťávy (perry), která
je vyrobena z vybraných zralých hrušek. Tento calvados nemusí
stárnout v dubových sudech, konzumuje se již velmi mladý a je
zajímavý svojí ovocnou vůní, světle jantarovou barvou a bohatým
rejstříkem ovocných vůní.
Cena bez DPH
690,- Kč

Armagnac Castarede VSOP giftbox
Podle legislativy by měl armaňak kategorie VSOP zrát minimálně 5
let, společnost Castarède však nechává tuto kvalitu zrát dvojnásobně
dlouhý čas, tj. 10 let.
Desetiletý armagnac získal ležením v sudech vůni i příchuť vonného
dřeva. V nádherném aroma hotového armagnacu můžeme najít tóny
ořechů, fialek, broskví a švestek. V ústech cítíme opojnou, lahodnou
hladkost a sametově hebkou chuť ovoce s příjemně dlouhým,
vanilkovým závěrem.
barva: ambrová z s bronzovým třpytem, vůně: ořechy, koření,
kakao, švestková dřeň, chuť: hedvábně hladká, dlouze vyvíjející
aroma
Cena bez DPH
1.290 ,-Kč
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Palírna byla založena v roce 1843, kdy ji nechal zaregistrovat William Mathieson z Talinu,
ale v místech, kde se nyní nachází palírna Glenmorangie, se vyráběl alkohol již od roku
1738. Překlad jména Glenmorangie zní Údolí klidu (nebo také Proláklina vedle
vody). Kotle umístěné v palírně jsou nejvyšší ve Skotsku (513cm) a jsou považovány za
významný zdroj chuti: při destilaci unikají páry alkoholu relativně dlouhou cestou a zbavují
se tak postupně nežádoucích příměsí. Tato palírna má velmi rozsáhlé portfolio produktů.
Je to hlavně díky tomu, že palírna nechává své produkty zrát nejdříve v sudech po
bourbonu a potom dozrávat v sudech po portském, sherry, madeiře a nebo jiných
produktech.

Glenmorangie Original 10yo 40% 70cl.
Zrající plnou desítku let v sudech po bourbonu. Buket Glenmorangie je sadem zrajících
citronovníků, meruněk, jabloní, mandarinek a hrušek. Ucítit lze nádech vanilkové a
banánové zmrzliny s germaniem a divokou mátou. 40%, filtrovaná.
Cena bez DPH
890,- Kč

Glenmorangie Lasanta 43% 70cl.
Keltský výraz „Lasanta“ vyjadřuje „přátelství a vášeň“.Po deseti letech zrání v sudech po
bourbonu zraje další dva roky v sudech po sherry. Povzbuzuje chuťové smysly směsí
rozinek v čokoládě a medového plástu.
Cena bez DPH
1.100,- Kč

Glenmorangie 18YO Giftbox 43% 70cl.
První dojem je féerie lákavých vůní bohatého stolu podzimních dožínek. Bohatá,
pryskyřičná vůně ořechů v kombinaci s výrazným karamelem creme brulée se vyvíjí do
sametové pěny krémové vanilky. Vychutnejte si pestrou chuť datlí a fíků, umocněnou
nečekanou něhou vůně hořícího dřeva. 43%, nefiltrovaná.
Cena bez DPH
2.440,- Kč
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Tanqueray No.10 London Dry Gin 0,7 l
Prémiová verze původní značky. Při jeho výrobě se údajně
používají nikoli sušené, nýbrž čerstvé byliny a koření. Plní se do
moderně navržené láhve zcela odlišné od původního tvaru.
Současný mixolog si bez něj bar nedovede představit.
V chuti jalovec v doprovodu čerstvých citronů a zralých
pomerančů. Závěr v režii koriandru, jenž je vystřídán závojem
čerstvé pomerančové šťávy.
Cena bez DPH
940,- Kč

Vyzrálé rumy Diplomatico jsou vyráběny ve Venezuele společností
Destilerias Unidas a jsou pravidelně řazeny mezi nejlepší
jihoamerické rumy. Se svými sedmi starými měděnými destilačními
zařízeními (třemi kotlíkovými a čtyřmi kolonami) vyrábí tato
společnost vysoce kvalitní rumy po více než 45 let. Se svými rumy
nesporné kvality dosáhla společnost Destilerias Unidas četných
úspěchů ve Venezuele i za jejími hranicemi. Řadu rumů Diplomatico
stvořila dovednost mistrů destilačního procesu a šikovnost
zdejšího master blendera.

Diplomatico Reserva Exclusiva - dárkové balení TUBA
Diplomatico Reserva Exclusiva je blendem rumů vyrobených
výhradně na kotlíkových destilačních zařízeních a zrajících v
průměru 12 let. Je sladký, s ovocnou chutí, což je charakteristické
pro všechny rumy Diplomatico, avšak obsahuje ještě vyšší
koncentraci a intenzivnější chuť. Jedná se o výjimečný rum
určený k pomalému upíjení, který se stal hitem pro všechny
milovníky rumů od svého uvedení na trh před třemi lety. Držitel
ocenění „Best of Category“ v kategorii rumů zrajících 9–15 let –
International Rum Festival 2008, Ybor City, Tampa, Florida
Cena bez DPH

960,-Kč
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Russian Standard Vodka
Vodka Russian Standard je vyráběna na základě výsledků práce slavného
ruského vědce D. I. Mendělejeva z roku 1894. Tento otec periodické
tabulky chemických prvků předsedal carské vládní radě zodpovědné za
normu a recepturu pro výrobu kvalitní ruské vodky. Norma, známá pod
názvem Ruskij Standart, nařizovala používání kvalitní pšenice a
nejjemnější ledovcové vody, vícenásobnou destilaci a filtraci přes
dřevěné uhlí, aby byly odstraněny nečistoty, ale stanovila i 40 % jako
ideální objem alkoholu. Vodka Russian Standard byla poprvé uvedena na
trh v roce 1998 ruským magnátem Roustamem Tarikem a díky své
neobyčejné kvalitě se zanedlouho stala ve své vlasti základním
měřítkem pro všechny ruské vodky. V roce 2006 uvedl tento úspěšný
podnikatel do provozu nejmodernější destilerii na světě v ruském
Petrohradu. Součástí destilerie je i plnicí linka s kapacitou 22 500 lahví za
hodinu.

RUSSIAN STANDARD GOLD
Pečlivě vybírané výtažky kořenů léčivých rostlin zajišťují přidanou
hodnotu v síle a vitalitě, která dělá vodku Russian Standard Gold
výjimečnou vodkou, kterou si můžete vychutnávat s přáteli nebo
rodinou během celého roku.
Cena bez DPH
490,- Kč

RUSSIAN STANDARD IMPERIA
RUSSIAN STANDARD IMPERIA používá ultračistou ledovcovou vodu, je
osmkrát destilována a filtrována přes křišťálové filtry. Je mimořádně
čistým, sametově jemným destilátem, odrážejícím svůdnou dynamiku
moderního Ruska. Russian Standard Imperia zaujímá dnes v Rusku 1.
místo mezi luxusními vodkami. Jedná se o spojení dosud nepřekonané
kvality destilace a mimořádné chuti, jehož výsledkem je skutečný vzor
skvělé ruské vodky.
Cena bez DPH
860,- Kč
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