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Portská vína
Quinta do Infantado Portské víno Mini ve dřevěném boxu, 5x0,05 L
Tato sada obsahuje pět různých druhů portských vín z vinařství Quinta do
INFANTADO. Ruby, Dry White, Tawny, Special Reserve a Reserve D. Margarida.
Jedná se o malé rodinné vinařství s roční produkcí pouhých 110.000 lahví. S touto
sadou se můžete přesvědčit o vysoké kvalitě portského vína od menších výrobců
portského a porovnat tak různé druhy portského vína najednou.
Cena bez DPH ,- Kč

Portské Valriz suché 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 sladké bílé - Coimbra de Mattos
Malvasia Fina, Gouveio (Verdelho), Rabigato, Síria
Světlá slámově zlatá barva. Známky stárnutí v kaštanových sudech, komplexní
vůně, lehké náznaky vanilky a sušeného ovoce. Sametové v ústech s dobrou
rovnováhou mezi strukturou a svěžestí vína. Perzistující, s tóny lískových oříšků a
mandlí.
3 roky zrání ve velkých sudech z kaštanového dřeva.
Cena bez DPH 220,- Kč

Portské Valriz Ruby - 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

Portské Valriz Tawny - Coimbra de Mattos
Tinta Amarela, Tinta Roriz, Touriga Franca
Červenozlatavá barva. Vůně vanilky a koření s jemným kari. Známky zrání v
sudech z kaštanového dřeva, zaoblená struktura. Víno dlouho perzistující v
ústech, výrazné chuti se stopami vanilky a sušeného ovoce.Zrání 5 let 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.

Destiláty
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-de-vie 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 11.390,- Kč

Hennessy X.O Giftbox 40% 70cl.
Kompozice 100 eaux-de-vie, starých i třicet let.Původní X.O – uspořádaný, jemný a
zároveň bohatý,s charakteristickým aroma dubu a jemně květinovou vůní.Vynikající s
kostkou ledu „X.O on the rock“.
Cena bez DPH
3.680,- Kč

Hennessy X.O 40% 70cl. + Exclusive Flask
Limitovaná edice koňaku Hennessy X.O s prestižní Exclusive Flask
Cena bez DPH
3.800,- Kč

Hennessy X.O Giftbox Exclusive Collection VII by Tom Dixon 40% 70cl.
Limitovaná edice oblíbeného Hennessy X.O. Velmi omezené množství skladem
Cena bez DPH 4.290,- Kč
Hennessy Very Special Limited Edition by Ryan McGinness 40% 70cl.
Speciální edice Hennessy Very Special od Ryana McGinnessa představuje pokračování
úspěšné ságy o značce Hennessy a moderním umením, která započala již v roce 2012. Ryan
McGinness je Americký kreslíř, malíř a sochař, který úspěšně vystavoval po celém světe. Pro
Hennessy vytvořil láhev hrající světlem a barvami. Design je inspirovaný symboly vína
a vinné révy, které jsou natištěné fluorescentní barvou a ve tmě září.
Cena bez DPH
640,- Kč

Hennessy Very Special Giftbox 40% 70cl.
Komponován ze 40 eaux-de-vie stáří až osmi let. Very Special je vyvážený a živý v chuti, s
charakteristickým aroma dubu s tónem lískového oříšku.Dostupný také jako holá
lahev.Vynikající v koktejlech se zázvorovou limonádou nebo jablečným džusem.
Cena bez DPH
640,- Kč

Hennessy Fine de Cognac Giftbox 40% 70cl.
Komponován ze 60 eaux-de-vie stáří až 7 let, které zrajíve starých sudech, a tak si
uchovávají původní ovocno-květinový charakter. Nový blend, nyní ještě jemnější a
delikátnější, se krásně projeví při různých způsobech konzumace: na ledu, ředěný vodou
nebo míchaný s čajem nebo v koktejlech
Cena bez DPH
870,- Kč

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

0,7l

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

Brandy Španělsko
Brandy de Jerez je slavnou a pravděpodobně nejstarší vinnou pálenkou v Evropě.Víno z odrůd Airen
a Palomino pro výrobu brandy pochází z vybraných oblastí.Skvělý digestiv,který se vyrovná
nejslavnějším francouzským brandy.S jemným doutníkem je opravdovým požitkem.

Brandy Torres 15 Years Old
Brandy Torres 15 Years Old bylo vyrobeno na počest Miguela Torrese Carbó, který
znovu postavil vinařství zničené při Španělské občanské válce v roce 1939. Zraje v
dubových sudech až do doby, kdy získá své vznešené, hluboké aroma a nádhernou
hladkost, která tvoří základ jeho nesrovnatelného charakteru. Jeho konzumace je
opravdovým potěšením pro všechny smysly. Ideální je čisté, s ledem či kapkou
vody, ale také se zázvorovou limonádou nebo v koktejlech.
Cena bez DPH
580 ,-Kč

Brandy Torres 20 YO Hors D´Age 0,7l v dárkovém boxu
Toto brandy je symbolem starodávné tradice vinařství Torres. Vyrábí se dvojitou
destilací vybraných vín z odrůd Parellada a Ugni Blanc v měděných kotlích. Z
výsledného destilátu se pečlivě vybírají ty nejlepší a nejaromatičtější části, které se
pak nechají zrát v sudech z limousinského dubu. Výsledné brandy má hluboké a
teplé aroma sušeného ovoce a ořechů. Kulatá, intenzivně jemná a šťavnatá chuť s
dlouhou dochutí.
Cena bez DPH
960,-Kč

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 Quinta Ruban 46% 70cl.
„Ruban“ je keltský výraz pro rubín. Zraje deset let v sudech po bourbonu a pak další dva
roky v sudech po portu. Na patře pocit jemného dotyku sametu, na jazyku ustupuje chuti
vlašského ořechu v hořké čokoládě a vůni citronové Turkish Delight. 46%, nefiltrovaná.
Cena bez DPH
1.120,- 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
1.040,- Kč

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
800,- Kč

Glenmorangie Nectar d'Or 46% 70cl.
„Ór“ je keltským výrazem pro zlato. Po deseti letech zrání v sudech po bourbonu dozrává
ještě dva roky v sudech po sauterne. Sametová, rozpouštějící se konzistence citronového
dortu zanechávající v ústech pikantní citrusovou chuť limetky. 46%, nefiltrovaná.
Cena bez DPH
1.280,- 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
2.070,- Kč

Glenmorangie 25YO Malt Giftbox 43% 70cl.
Vzduchem se line vůně sadů, plných dozrávajících třešní a švestek, ostružinových keřů a
spojuje se s bohatostí čokolády a kávy spolu s čistotou vůně čerstvé, zelené máty. Chuť je silná
a plná aromatických látek zpočátku povzbuzuje, pak se vznáší a jemně obaluje patro. Začíná
explozí pocitu sladkého, lesního ovoce, pak náhle na jazyku přechází do aroma červeného
rybízu a ostružin, které postupně nahrazuje nasládlá svěžest mátového bonbónu, ochlazující
patro. 43%, nefiltrovaná.
Cena bez DPH
7.290,- Kč

Glenmorangie Signet Scotch Malt Whisky Giftbox 46% 70cl.
Průlomová inovace ve světě single malt whisky.Tento blend nejstarších a nejvíce raritních
whisky vzniká díky unikátnímu výrobnímu procesu založenému na vzácném čokoládovém
ječmenu Cadboll a praženém sladu. Signet je sametová exploze skutečně výrazných a
hlubokých tónů hořké čokolády, silné moka kávy a pikantního koření. Nefiltrovaná.
Cena bez DPH
3.480,- Kč

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

Fassbind Eau-de-Vie Williams du Valais (0,70 l, 40 % alk.)
Tento destilát je vyráběn z vyzrálých zlatožlutých hrušek, které své plné a syté
aroma získaly v oblasti Wallis a byly ručně sklízeny. Po tradiční destilaci destilát
dále vyzrával ve skleněných nádobách po dobu 6 měsíců.
Lze dodat i pálenku z višní, švestek, mirabelek, malin
Cena bez DPH
1.100,- Kč

Fassbind Brut de Fut Williams Poires du Valais (0,70 l, 53,2 % alk.)
Tento vzácný destilát z hrušek odrůdy Williams ze švýcarského regionu Wallis zrál
v soudcích z hruškového dřeva po dobou nejméně 12 měsíců. Díky tomuto
postupu získal svou velmi jemnou a příjemnou vůni dřeva a také svou poměrně
světlou barvu. Také proto se tento destilát krásně hodí k doutníku.
Lze dodat i pálenku z třešní, švestek, jablek
Cena bez DPH
1.500,- Kč

Fassbind Honig Chruter Selection (0,70 l, 30 % alk.)
Jemný destilát s medem a bylinkami je vyroben podle tajného tradičního receptu
rodiny Fassbind.
Cena bez DPH
590,- Kč

Fassbind Vieille Poire (0,70 l, 40 % alk.)
Jemný destilát ze zcela zralého ovoce, který po celá léta dále vyzrával v dubovém
sudu a jež byl vyroben podle tradičního domácího receptu rodiny Fassbind.
Vyznačuje se svou harmonickou, dokonalou, lehce nasládlou chutí. Má zářivou
zlatavou barvu, ovocnou vůni po hruškách odrůdy William s příjemným nádechem
vůně dubového dřeva.
Lze dodat i pálenku z meruněk, švestek, jablek a třešní
Cena bez DPH
1.080,- Kč

Fassbind Vieille Poire - dřevěná kazeta + 2 sklenky (0,70 l, 40 % alk.)
Jemný destilát ze zcela zralého ovoce, který po celá léta dále vyzrával v dubovém
sudu a jež byl vyroben podle tradičního domácího receptu rodiny Fassbind.
Vyznačuje se svou harmonickou, dokonalou, lehce nasládlou chutí. Má zářivou
zlatavou barvu, ovocnou vůni po hruškách odrůdy William s příjemným nádechem
vůně dubového dřeva. Množství
Lze dodat i pálenku z meruněk, švestek, jablek a třešní
Cena bez DPH
1.400,- Kč

Marolo Grappa dedicata al Padre Riserva 2001 (v dřevěné kazetě) stařená
Tuto skvělou grappu udělal Paolo Marolo svému otci, za jeho
celoživotní práci. Stala se tak příkladným dárkem, našim otcům. Je
ročníková, stařená v dubových soudcích. Má zlatou barvu, úžasně
jemnou chuť a vůni. Je jemně hřejivá a velice komplexní. Je balená do
elegantní dřevěné kazety.
Cena bez DPH
1.900,- Kč

Grappa di Barbera (v litografické krabičce) - klasická
Pálená z matolin hroznů odrůdy Barbera. Čirá barva s živou a jemnou
vůní. Má suchou jemnou chuť s dlouhým a jemným závěrem. Je
vyvážená.
Cena bez DPH
920,- Kč

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

BARON HILDPRANDT
Když baron František Hildprandt zakládal v roce 1885 zámeckou palírnu přímo
naproti svému vodnímu zámku v Blatné, jistě netušil, že následujících víc než sto
let jeho rod vyžene z Čech až do Etiopie a složitou cestou zase zpět. Dnes už
opět zámecká palírna dává slávu ovocným destilátům, v nichž se při staření v
dubových sudech setkává výjimečná jakost jihočeského ovoce s jedinečnou
rodinnou tradicí. Výsledkem je čistě přírodní specialita s rafinovanou ovocnou
chutí i vůní a aristokraticky jemným charakterem.
Specialita z kvalitního ovoce z jižních Čech se vyrábí v historické palírně v Blatné
pod dohledem mistra destilatéra Václava Šitnera. Inspirací pro jeho vznik je
původní receptura z dob založení lihovaru Františkem Hildprandtem. Destilát
vyzrával v dubových sudech po dobu minimálně 1 roku. Vyznačuje se
harmonickou, ovocnou a lehce nasládlou chutí.

BARON HILDPRANDT
BARONKA JEMNÁ TRNKA 21%
Jemný švestkový destilát s trnkovým macerátem z jižních Čech. Díky pečlivé
práci mistra destilatéra pana Václava Šitnera bylo dosaženo mimořádné kvality.
Vyznačuje se harmonickou, ovocnou a nasládlou chutí. Ideální na ledu nebo s
jablkovým džusem a ledem.
Cena bez DPH
460,- Kč

BARON HILDPRANDT
HRUŠKOVICE 42,5%
Prvotřídní 42,5% hruškovice z ovoce z jižních Čech. Jednotlivé odrůdy hrušek
jsou pečlivě vybírány a míchány pro dosažení výjimečné a vyvážené chuti. Díky
unikátní 4-násobné destilaci je získán ultra jemný a čistý destilát, který zraje 1
rok ve smaltovaných tancích. Vychutnejte si jemnou a delikátní hruškovici od
zámecké palírny Blatná.
Cena bez DPH
520,- Kč
Také ve variantě Slivovice nebo Višňovice.

BARON HILDPRANDT
ZE ZRALÝCH HRUŠEK
Poctivý 40% destilát z prvotřídních hrušek z jižních Čech, který zrál
12 měsíců v dubových sudech. Díky pečlivé práci mistra destilatéra
pana Václava Šitnera bylo dosaženo mimořádné kvality. Vyznačuje
se harmonickou, ovocnou a lehce nasládlou chutí.
Cena bez DPH
590,- Kč
Také ve variantě Ze zralých švestek nebo Ze zralých malin.

BARON HILDPRANDT
BARONOVA DESTILOVANÁ TROJKA V DÁRKOVÉ KRABIČCE 42,5%
(3 X 0,70 L)
Originální dřevěná krabička s ovocnými destiláty Baron Hildprandt.
V balení naleznete 3 lahve Baron Hildprandt (1x hruškovici, 1x
slivovici, 1x višňovice). Je vytvořena na míru, skvěle padne a
obdarovaného potěšíte nejen lahvemi, ale i skvělým obalem.
Cena bez DPH
1.750,- Kč

BARON HILDPRANDT
BARONOVA TROJKA V DÁRKOVÉ KRABIČCE 40%
(3 X0,70 L)
Originální dřevěná krabička s ovocnými pálenkami Baron
Hildprandt. V balení naleznete 3 lahve Baron Hildprandt (1x ze
zralých hrušek, 1x ze zralých švestek, 1x ze zralých malin). Je
vytvořena na míru, skvěle padne a obdarovaného potěšíte nejen
lahvemi, ale i skvělým obalem. Doporučujeme.
Cena bez DPH
1.950,- Kč

BARON HILDPRANDT
HRUŠKOVICE 2000 LIMITOVANÁ EDICE
Ročníková hruškovice z ovoce z jižních Čech v dárkové krabičce. Ty
nejlepší věci existují většinou jen v omezeném množství. To je i
případ limitované edice Barona Hildprandta – ročníkových
ovocných destilátů z osobních zásob mistra destilatéra Václava
Šitnera. Jakmile se tyto soudky tekutého zlata vyprodají, už
nebudou. Z každého ročníku pro vás máme jen 558 lahví a zásoby
se rychle míjejí. Udělejte si radost stařenými ovocnými destiláty z
rukou mistra ze Zámecké palírny Blatná – Václava Šitnera.
Cena bez DPH
2.000,- Kč

Kontaktní údaje

Olga Broszová
obchodní oddělení
VINLAND - invest, a.s., Spálená 14, 110 00 Praha 1
tel.: +420 724 526 162, 271 724 504
e-mail: vinoteka@vinland.cz , www.vinland.cz
DIČ: CZ47115785

