Nabídka z naší vinotéky
• tichá vína
• šumivá vína
• destiláty
20. června 2017

MOUTON CADET SELECTION RYDER CUP
Blanc 2015
0,75L
Le rosé 2015 0,75 L
Rouge 2014 0,75 L

490,- Kč/ks + DPH
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

T i ch á v í n a - b í l á

Francie

Cadet d´Oc Sauvignon - Baron Philippe de Rothschild
Sauvignon blanc
Bílý Sauvignon potěší barvou světlého zlata, která hází stříbrné odlesky. Elegantní čerstvé a
jemné aroma má ovocný tón, který je pro tuto odrůdu typický. Chuť je živá, s citrusovým
charakterem a minerálním podtónem. Víno má dlouhou dochuť, na závěr zanechává v ústech
jistou charakteristickou "křupavost".
Cena bez DPH 180,- Kč

Cadet d´Oc Chardonnay - Baron Philippe de Rothschild
Chardonnay
Chardonnay má jiskrnou, světle žlutou barvu se zlatohnědými odlesky a vůni exotického
ovoce. Chuť je kulatá a bohatá, rozvíjí se do charakteristické příchuti broskví, ananasu a
manga. Je to víno s vyrovnaným a silným závěrem, ve kterém si můžeme dlouze vychutnat
všechny přednosti této vynikající odrůdy.
Cena bez DPH
180,- Kč

Mouton Cadet blanc
Baron Philippe de Rothschild
Sémillon, Sauvignon, Muscadelle
Mouton Cadet blanc je vyroben z vinných odrůd Sémillon, Sauvignon a Muscadelle v nejlepším
poměru a podle bohatých zkušeností rodinného sklepmistra. Světle žlutou barvu se zlatými
odlesky doprovází jemné aroma bílých květin a citrusů. Víno je suché, svěží, elegantní,
vyvážené a zakulacené. Může být velmi dobrým společníkem k obědu nebo večeři.
Cena bez DPH 350,- Kč

Réserve Mouton Cadet Graves blanc 2013
Baron Philippe de Rothschild
Semillon (50%), Sauvignon (40%) a Muscadelle (10%)
Skvělé svěží víno dosahující vyváženosti mezi chutí nerostů a ovoce způsobem, na jaký jsme
zvyklí u těch nejlepších hroznů z oblasti Graves. Bílé víno Mouton Cadet Réserve Graves , které
je skladbou odrůd Semillon (50%), Sauvignon (40%) a Muscadelle (10%), je plně vytříbené, má
bohatou chuť i vůni a příjemnost terroir, která především svědčí bílým hroznům.
Cena bez DPH 420,- 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

Référence Bernard Magrez Chardonnay
100 % Chardonnay
Smyslné a vyvážené víno z Languedocu. Živé, svěží a elegantní. S pěknou
dochutí. Skvěle doplní bílá masa, zeleninové pokrmy nebo plody moře.
Cena bez DPH 230,- Kč

Référence Bernard Magrez Sauvignon blanc
100 % Sauvignon blanc
Víno má intenzivní ovocné aroma, které pěkně odráží charakter terroir. Je
osobité, elegantní a svěží. Skvěle doprovodí bílá masa, zeleninové pokrmy
nebo plody moře.
Cena bez DPH 230,- Kč

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

Schoenheitz Muscat Classic 2011, 2012 - 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 200,- 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

Château Martinon blanc 2014 – 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

Sauvignon Les Fumées Blanches Francois Lurton 2013 - Languedoc
Sauvignon
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

CHABLIS
Petit Chablis 2014,
Domaine Chevallier
Rodinné vinařství vede od roku 1992 Claude Chevallier.
Jeho vína jsou kombinací intenzivního aroma, svěžesti a minerality.
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“ 2014,
Domaine Chevallier
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“ 2014,
Domaine Chevallier
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

CHABLIS

Chablis AOC 2014,
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. 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 400 Kč

Chablis 1er Cru „Troesmes“ 2014,
Denis et Isabelle Pommier
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

Pouilly Fumé „Mademoiselle de T“, Château de Tracy 2013
Château de Tracy je vinařství, které je právem považováno za legendu. Bylo založeno roku 1396
a dodnes je ve vlastnictví skotsko-francouzské šlechtické rodiny d´Estutt. Vína odtud jsou
taková, jaký je sám Hrabě Henry d´Estutt d´Assay. Aristokratická, uhlazená, plná elegance.
Mademoiselle de T je z mladších vinic, vyniká čistotou a osvěžujícím charakterem, také
představuje vynikající poměr cena/kvalita.
Svěží, elegantní, šťavnaté víno s dlouhou dochutí.
Odrůda: 100% Sauvignon Blanc
Cena bez DPH 480,- Kč

Pouilly-Fumé 2013, Château de Tracy
Šlechtická rodina D´Estutt D´Assay pečuje nepřetržitě o své vinice již od roku 1396. Kombinace
pazourkových půd s čistým křídovým vápencem dává tamním Sauvignonům minerální
charakter a schopnost dlouho vyzrávat. Vína se vinifikují v betonových tancích bez doteku
dřevěných sudů. Tracy 2013 má důrazný, ale jemný ušlechtilý projev šťavnatého ovoce,
především citrusů a broskví. Bílé půdy dávají osvěžující kyselinky, které se projeví v celé délce
polknutého vína. I když se Sauvignony z Pouilly nebo Sancerrre zpravidla pijí mladé, ten z Tracy
potřebuje alespoň dva roky zrání a zároveň nás může těšit i osm až deset let po sklizni.
Cena bez DPH 650,- Kč

Pouilly-Fumé „Cuvée Haute Densité“
Šlechtická rodina D´Estutt D´Assay pečuje nepřetržitě o své vinice již od roku 1396. Kombinace
pazourkových půd s čistým křídovým vápencem dává tamním Sauvignonům minerální
charakter a schopnost dlouho vyzrávat. Haute Densité (vysoká hustota) je experimentální
vinice, kde je hustota osázení 13 000 jedinců révy na hektar. Přirozený boj o prostor nutí révu
zakořenit do větší hloubky, jediného směru, kde je dostatek místa. Vinice leží na písčitém
podloží s vysokým obsahem pazourku, víno vyzrává v dubových sudech a má extra dlouhý
potenciál zrání. Množství lahví je velmi limitované, vyrobí se jen v dobrém ročníku a jen
necelých 3 000 kusů.
Cena bez DPH 1.670,- Kč

Pouilly-Fumé „Cuvée 101 Rangs“
Šlechtická rodina D´Estutt D´Assay pečuje nepřetržitě o své vinice již od roku 1396. Kombinace
pazourkových půd s čistým křídovým vápencem dává tamním Sauvignonům minerální
charakter a schopnost dlouho vyzrávat. 101 Rangs (101 řádků) je experimentální vinice, kde je
hustota osázení 13 000 jedinců révy na hektar. Přirozený boj o prostor nutí révu zakořenit do
větší hloubky, jediného směru, kde je dostatek místa. Vinice leží na čistě vápencovém podloží
které dává pevné kyseliny a minerální strukturu, víno vyzrává v dubových sudech a má extra
dlouhý potenciál zrání. Množství lahví je velmi limitované, vyrobí se jen v dobrém ročníku a jen
necelých 3 000 kusů.
Cena bez DPH 1.840,- Kč

Chablis 1er Cru La Forêt
Malé, sedmihektarové vinařství v srdci apelace Chablis je vedeno skromným a precizním
Jeanem-Claudem Bessinem. Na vinicích se hrozny pěstují bez použití chemických hnojiv a
herbicidů, ve sklepě jsou tradiční dřevěné sudy používány velmi citlivě. La Forêt je spodní část
vinohradu Mont Mains, ležícího na levém břehu říčky Serein, přímo proti vinicím Grand Cru. Je
orientována na jihovýchod a svah je velmi příkrý, což umožňuje celodenní osvit sluncem. Čistý
jurský vápenec dodává tomuto Chardonnay strukturu a kyseliny a předurčuje ho k delšímu
zrání ve sklepě. La Forêt nejlépe vynikne v široké burgundské sklence a hodí se k platýzovitým
rybám, humrovi a korýšům obecně.
Cena bez DPH 790,- Kč

Chablis 1er Cru La Fourchaume
Malé, sedmihektarové vinařství v srdci apelace Chablis je vedeno skromným a precizním
Jeanem-Claudem Bessinem. Na vinicích se hrozny pěstují bez použití chemických hnojiv a
herbicidů, ve sklepě jsou tradiční dřevěné sudy používány velmi citlivě. La Fourchaume je svah
navazující na levou stranu vinic Grand Cru a část, která patří rodině Bessin má až 90let staré
keře. Dává komplexní a jemná vína s velkým potenciálem ke zrání, která svou pravou krásu
ukáží až tak 5 až 6 let po sklizni. La Fourchaume vynikne nejlépe v kulaté burgundské sklence a
s nějakým ušlechtilým pokrmem z mořských nebo sladkovodních ryb.
Cena bez DPH 790,- Kč

Chablis Grand Cru Valmur
Malé, sedmihektarové vinařství v srdci apelace Chablis je vedeno skromným a precizním
Jeanem-Claudem Bessinem. Na vinicích se hrozny pěstují bez použití chemických hnojiv a
herbicidů, ve sklepě jsou tradiční dřevěné sudy používány velmi citlivě. Valmur, jedno ze sedmi
Grand cru v Chablis dává jemná vína s květinovými a jódovými tóny, přičemž Bessinova parcela
má keře staré 70 let. Je nezbytné toto víno uložit do sklepa a nechat rozvinout jeho komplexní
styl nejméně po 6-7 let od ročníku sklizně. Víno je vhodné k dekantaci a je nezbytné ho
vychutnávat z balonovitých burgundských sklenic. Bude skvělé k drůbeži na smetaně s černými
lanýži nebo k langustě či jiným korýšům.
Cena bez DPH 1.200,- Kč

Sancerre Blanc, Lucien Crochet 2013
Gilles Crochet, syn dnes již penzionovaného Luciena Crocheta, si své mimořádné vinařské
renomé plně zasluhuje. Jeho vína jsou přesně taková, jaký má být špičkový Sancerre. Minerální,
šťavnatý, s dobře vyjádřenou „rodovou“ lahodností odrůdy Sauvignon Blanc.
Krásný, minerální Sancerre s osvěžujícím charakterem. Etalon odrůdy Sauvignon Blanc.
Odrůda: 100% Sauvignon Blanc
Cena bez DPH 480,- Kč

Sancerre Blanc Le Chéne Marchand
Rodinné vinařství spravuje 38ha vinic v obci Bué, v apelaci Sancerre. Díky rozmanitému
geologickému složení půd v Bué, se kromě obvyklé odrůdy Sauvignon blanc mohou Crochetovi
věnovat i odrůdě Pinot Noir, tedy vínům růžovým a červeným. Sancerre Le Chéne, 100%
Sauvignon blanc je vinifikován bez použití sudů, je velmi čerstvý, s osvěžujícími kyselinkami,
s chutí a vůní citrusů, lučních květů a pylu. Hrozny pocházejí z nejlepší vinice ve vesnici Bué,
z vinice Le Chéne Marchand, která se vyznačuje křídovým podložím se vrstvami jílu. Víno má
výborný potenciál ke zrání v lahvi, nejlépe chutná až tři a více roků po sklizni. Bude skvělým
společníkem platýsovitých ryb s máslem a citronem, jako je kambala, mořský jazyk a halibut.
Cena bez DPH 690,- Kč

Sancerre Cuvée Prestige blanc
Rodinné vinařství spravuje 38ha vinic v obci Bué, v apelaci Sancerre. Díky rozmanitému
geologickému složení půd v Bué, se kromě obvyklé odrůdy Sauvignon blanc mohou Crochetovi
věnovat i odrůdě Pinot Noir, tedy vínům růžovým a červeným. Prestige se vinifikuje jen ve
vynikajícím ročníku, tedy asi 4 x, maximálně 5 x za dekádu. Tento k dlouhému zrání určený
Sauvignon blanc je opulentní, viskózní s výraznou minerální strukturou a přitom je jemný a
elegantní. V dobrých podmínkách nemá problém zrát 15 až 20 let. Výborně bude doprovázet
humra nebo jiné korýše, mušle Svatého Jakuba nebo drůbež ve smetanové omáčce s houbami
či černými lanýži.
Cena bez DPH 1.220,- Kč

Domaine Tinel-Blondelet
Pouilly-Fumé a Sancerre jsou považována za nejlepší vína odrůdy Sauvignon na
světě. Vína paní Annick Tinel jsou ukázková a velmi často jsou citována v průvodcích
francouzskými a světovými víny. Paní Annick dělá na vinařství více jak třicet let a jak
sama říká, v době kdy studovala v Beaune byly v ročníku z 32 posluchačů pouze 4
dívky. Sama vinařství vede od roku 1994. Musela je převzít ze dne na den. První rok
byl pro ni opravdu těžký, pak se ale vše zlomilo a vinařství podle svých slov doslova
a do písmene propadla. Dělá vína příjemně svěží, minerální, s elegantní strukturou,
ve kterých se postupně rozvíjí ovocné aroma především citrusových plodů,
dokreslené tóny bílých květů.

Sancerre – Domaine Tinel Blondelet
Cena bez DPH 420,- Kč

Pouilly Fumé – Domaine Tinel Blondelet
Cena bez DPH 490,- Kč

Saint-Romain, Domaine Matrot
Saint Romain, je malá, nejvýše položená vesnička v Côte de Beaune. Vinohrad leží
v nadmořské výšce, která se pohybuje od 290 m u Auxey-Duresses po 430 m v SaintRomain-le-Haut. Víno má světlou barvu se zelenkavými odlesky. Ve vůni a v chuti se často
objevují tóny bílých květů a žlutomasého ovoce, například mirabelek. Celkový dojem
uzavírá elegantní mineralita. Víno se pije mladé a hodí se ke chřestu, mořským plodům,
hlavně slávkám a srdcovkám. Moc dobře doprovodí středomořskou kuchyni.
Cena bez DPH 720,- Kč

Pouilly Fuissé – Georges Duboeuf
Pouilly Fuissé se také říká šperk Maconnais a je plnohodnotným konkurentem velkých
Burgundských bílých vín. Je krásným příkladem plného a kulatého vína, které zrálo na sudu
s vůní bílých květů a mandlovým aroma. V chuti převažují sušené ovoce s jemným
nádechem fíků.
Cena bez DPH 520,- Kč

Saint-Aubin 1er Cru Clos du Meix, Domaine Hubert Lamy, AOC Saint-Aubin
Vinice, na kterých se rodí toto Chardonnay, se nacházejí hned vedle vesnice ChassagneMontrachet a ve víně se hezky zdejší terroir prolíná. Živá kyselinka a tóny verveny spolu
s jitrocelovým nádechem jsou opravdu poutavé. Vinice mají v průměru stáří deseti let,
proto jsou vína velice šťavnatá a měkká v textuře. Postupně se víno rozvíjí do mandlových
tónů a neztrácí na své svěžesti a jemnosti. Toto víno si můžeme vychutnat již teď, nebo do
pěti let a výborně doprovodí ryby – i pikantnějších úprav, nebo sushi.
Cena bez DPH 1.080,- Kč

Meursault – Butterfield Wine
Pokud hledáte mladé nadějné vinařství, jste na správné adrese. David Butterfield přišel do
Burgundska už před pár lety a dalo by se říci, že náhodou. Jak už to ale v životě bývá, není
náhody. Jak sám říká, najednou byl doma. Vystudoval zde vinařství a vinohradnictví a po
několikaletých zkušenostech u známých vinařů si založil vlastní vinařství. Jeho vína nejsou
komplikovaná, ale ukázkově odráží své terroir a jsou příkladnými představiteli svých
apelací. Jsou šťavnatá, vyvážená a přátelská, stejně jako David. Snaží se jít tradiční cestou a
rok od roku je vidět jeho vývoj. Určitě je to vinař hodný pozornosti.
Cena bez DPH 1.200,- Kč

Henri Bourgeois - Chavignol
Vinařství Henri Bourgeois sídlí ve vesnici Chavignol v srdci Sancerre. Z původních 2
ha v roce 1950 se toto rodinné panství rozrostlo až na dnešních 65 ha těch
nejlepších, pečlivě vybíraných vinic rozprostírajících se v apelacích Sancerre a
Pouilly Fumé. Tradice předávaná z otce na syna již po 10 generací bdí nad
respektem k terroiru, metodami pěstování i vinifikace, s přispěním nejnovějších
technologií.
Henri Bourgeois nabízí skutečně působivou kolekci AOC Sancerre a Pouilly
Fumé, doplněných o další loirské apelace a také vína ze svých novozélandských
vinic. Široká nabídka je výsledkem spojení pestré mozaiky půdních podloží a
různorodosti výrobních postupů – v souladu s charakterem vína jsou voleny různé
metody a trvání fermentace, zrání i stáčení do lahví. Půdní „portfolio“ Henri
Bourgeois čítá kromě jílo-vápenitých půd také ceněné pazourkové (silex) nebo
unikátní podloží z období Kimmeridgian – tedy terroir stojící i za věhlasem nedaleké
oblasti Chablis. Vinařství patří celá polovina legendární vinice Mont Damné, velmi
strmého svahu přímo u vinařství, který je ceněn (právě pro svůj unikátní
Kimmeridgeský terroir) a osázen již od středověku a vzhledem ke svému sklonu
vylučuje použití techniky a je tedy zcela odkázán na ruční práci; odtud i jeho jméno
znamenající „proklatý kopec“ ! Využívajíc přirozeně kopcovitý charakter vesnice
Chavignol, Bourgeois vyrábí svá vína v plně gravitačním vinařství, které umožnuje
vyhnout se při vinifikaci přečerpávání, a uchovává tak v maximální možné míře
delikátní aromatiku jejich špičkových Sauvignonů. Jejich autenticita a vyváženost je
každoročně oceňována na soutěžích i vinařskými průvodci.
Sancerre Les Baronnes Henri Bourgeois 2014
Terroir Terres Blanches - křído-vápenitý a jílovitý
Aromatický Sauvignon z oblasti, kde je tato odrůda nejvyhlášenější – okolí městečka
Sancerre v malebného údolí Loiry. Intenzivní buket exotického ovoce, citrusů a
trávy, v ústech je příjemně plné a ovocné, s výraznou kyselinkou a šťavnatostí a
dotekem minerality – opravdu radostné víno k rybám, mořským plodům a kozím
sýrům.
Cena bez DPH 550,- Kč

Itálie
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Španělsko
TORRES Mas Rabell white – ročník 2014
Garnacha blanca, Parellada
Víno krásné světle zlaté barvy. Jemné tóny ovoce – grep, jablko, s jemnými tóny
divokých bylin (fenykl). Chuť je hedvábná suchá a elegantní. Krásně křupavé,
osvěžující víno a jemnou kyselinkou.
Cena bez DPH 180,- Kč

Sangre de Toro white - Miguel TORRES
Parellada, Garnacha Blanca
Bílé Sangre de Toro má ovocnou vůni s náznaky jablek a ananasu. Víno má hladkou,
vyváženou chuť s jemně kyselým dozvukem. Může sloužit jako aperitiv či vhodně
doplňuje mořské plody a ryby.
Cena bez DPH 230,- Kč

Vina Esmeralda Noble vine - Miguel TORRES
Gewürtztraminer, Muscat d'alexandrie
Víno krásné, čisté a jiskrné s nádechem nazlátlé žluté barvy. Je sceleno ze dvou
skvělých odrůd (Gewürtztraminer;Muscat d'Alexandrie;), které mu dodávají bohatou
vůni banánů, růží a levandule s jemným nádechem koření. Má excelentně přitažlivou
dlouhou polosuchou dochuť s lehkým závanem květů pomerančovníku a jasmínu.
Cena bez DPH 300,- Kč

Gran Vina Sol – Chardonnay - Miguel TORRES
Chardonnay
Víno s jiskrnou, jemně zlatožlutou barvou s nazelenalými odlesky. Má bohatou vůni a
chuť plnou exotických plodů, melounu, toastu a příjemných kyselinek. Krásná, svěží
dlouhá a vyvážená suchost, přináší nádherný zážitek vůní a chutí v závěru s jemnými
stopami čerstvého másla a vanilky.
Cena bez DPH 390,- Kč

Fransola - Miguel TORRES
Sauvignon blanc
Víno živé, jiskřivě nazlátlé barvy typické pro odrůdu Sauvignon Blanc. Má intenzivní
vůni a chuť po citrusových plodech s celou škálou květinových podtónů. Je smyslně
svěží, suché a jemné s harmonicky vyrovnanou kyselinkou s příjemně ovocným
chuťovým závěrem.
Cena bez DPH 750,- Kč

Argentína
Trivento Tribu Chardonnay - 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 - 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
Trivento Golden Reserve Chardonnay - Trivento Bodegas y Vinedos
Chardonnay
Zářivě žlutá barva se zelenkavými odlesky. Čerstvá vůně tropického ovoce, náznaky
muškátového oříšku a kokosu po zrání na sudu. V chuti plné, svěží a ovocné s
minerální kyselinou.
Cena bez DPH
630,- Kč

TRIVENTO RESERVA CHARDONNAY 2014 - Trivento Bodegas y Vinedos
Chardonnay
Nádherné odrůdové víno Chardonnay z Mendozy z oblast Luján de Cuyo a Maipú
zaujme zářivě žlutou barvou se zelenkavými odlesky. Čerstvá vůně tropického
ovoce, náznaky muškátového oříšku a kokosu po zrání na sudu. V chuti plné,
svěží a ovocné s minerální kyselinou.
Cena bez DPH
360,- Kč

Chile
TOCORNAL SAUVIGNON BLANC CONO SUR
Sauvignon blanc
Barva je čistá, průzračná se zeleným okrajem. Aroma je intenzivní, svěží, s
ovocnými tóny angreštu. Chuť je šťavnatá, plnější, s vyváženou kyselinkou.
Cena bez DPH 150,- Kč

Varietal Chardonnay - Cono Sur
Chardonnay
Toto Chardonnay s jemnou zlatavou barvou a citrusovým buketem je
doprovázeno výtečnou ovocnou chutí bílých broskví a jemnou minerální dochutí.
Je naprosto výtečné k bílému mas, k těstovinám s krémovými omáčkami nebo ke
grilovaným mořským plodům.
Cena bez DPH 220,- Kč

Mapu Sauvignon Blanc – Chardonnay - Baron Philippe de Rothschild
Chardonnay, Sauvignon blanc
Z Valle Curicó z vinohradu Rio Claro přichází nádherné cuvée. Víno má zářivě
čistou slámově žlutou barvu se zelenkavými odstíny. Nabízí bohatý a svěží
ovocný buket , v němž lze nalézt aroma manga,meruněk, kokosu, melounů a
lískových oříšků s podtóny vůní opečeného chleba, másla a medu. Má příjemnou
suchost, jemnost, nádhernou a svěží kyselinku spojenou s širokou ovocnou chutí,
která v závěru přináší příjemně okouzlující a lahodnou dochuť čerstvého másla a
vanilky.
Cena bez DPH 240,- Kč

SANTA DIGNA Sauvignon Blanc - Miguel TORRES
Sauvignon blanc
Tento Sauvignon Blanc přitahuje pohledy svou typicky světle žlutou barvou se
zelenkavým nádechem. V bohatém buketu nás okouzlí komplexní aroma s tóny
květin, tropického ovoce, jablek, angreštu a jasmínu. Víno je suché, svěží, jemné a
noblesní. Vyrovnaná kyselinka zajistí příjemný a lahodný závěr.
Cena bez DPH 300,- Kč

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-Saar-Ruwer
Dr.L.Riesling Qualitatswein trocken 2015, Weingut Dr. Loosem
Riesling Blauschiefer 2014, Weingut Dr. Loosem
Riesling Ürziger Würzgarten Kabinett 2013 Weingut Dr. Loosen

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

Weingut Forstmeister Geltz-Zilliken
Vinařství založil před více než 100 lety lesník pruského krále Geltz Zilliken a v současné
době je majitelem jeho pravnuk Hans-Joachim Zilliken. Vinařství vlastní jeden z nejlépe
vedených archivů, jaký lzde dnes nalézt. Doménou vinařství Geltz-Zilliken jsou
elegantní polosuchá vína, jako je např. Zilliken Riesling Butterfly nebo Saarburger
Rausch Riesling Kabinett a ledová vína. Hans-Joachim Zilliken každý rok pečlivě
udržuje nízký výnos, aby zachoval maximální potenciál svých vinic. Hrozny téže vinice
jsou sbírány postupně podle stupně zralosti. Vína jsou tvořena pomalým kvašením bez
použití syntetických kvasinek ve starých dubových sudech. Vinař je zakládajícím
členem organizace VDP a jedním ze spolutvůrců velmi přísných nároků na kvalitu, na
kterou tato organizace dohlíží u všech svých členů. Vinařství obhospodařuje asi 10 ha
vinic odrůdy Ryzlink rýnský. Roční produkce nepřesahuje 50 000 lahví.
Riesling Saarburger Kabinett 2012 Weingut Zilliken

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
Riensling Tonschiefer 2012, Weingut Donnhoff

550,- Kč+DPH

Austrálie

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

540,- Kč

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

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

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

Quinta da Lixa 2012 – verde bilé
Loureiro, Trajadura, Alvarinho
Obsah alkoholu: 11,5%
Víno Quinta da Lixa je vyráběno z nejušlechtilejších odrůd kraje Vinho Verde.
Aroma je ovocné, s tóny tropického ovoce a květin. Chuť je intenzivní a komplexní.
Ideální s rybími pokrmy, mořskými plody, italskou kuchyní nebo lehkými masy.
Podávat při teplotě 10 až 12 ° C.
Cena bez DPH 190,- Kč

Quinta da Lixa Alvarinho pouco comum 2012 – verde bilé
Alvarinho
Obsah alkoholu: 12,5%
Toto víno je vyrobeno z nejušlechtilejší a nejznámější portugalské odrůdy, v roce
výjimečné kvality. Vůně je intenzivní a velmi atraktivní, s květinovými a ovocným
tóny a náznaky limonády. Má dlouhé doznívání.
Cena bez DPH 350,- Kč

T i ch á v í n a - r ů ž o v á
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

Reference Bernard Magrez Grenache
100 % Grenache
Krásně ovocné a svěží víno lososově růžové barvy. V chuti je elegantní a
hodí se jako aperitiv nebo pěkně doplní grilované ryby a masa nebo svěží
saláty.
Cena bez DPH 230,- Kč

Sangre de Toro 2009 rosé - Miguel TORRES
Cariňena, Garnacha
Víno jahodově růžové barvy s jasnou výraznou chutí a vůní zralých jahod a
třešní, s jemným podtónem nerostných surovin. Růžové Sangre de Toro
má vyváženou kyselinku a vhodně doplňuje španělské tapas, uzené maso
či kuře.
Cena bez DPH 230,- Kč

Mas Rabell rosé - Miguel TORRES
Cariňena, Tempranillo, Syrah
Víno se prezentuje třešňově růžovou barvou. Potřebná vyzrálost hroznů
mu dodává bohaté, lehce kořeněné a intenzivní aroma šeříku a červeného
rybízu. Kulatá chuť s tóny kokosového ořechu.
Příjemné, suché a ovocné víno s dobrou texturou, které překvapí svou
univerzálností – je vhodné pro samotné popíjení, ale dobře se kombinuje i
s různými pokrmy.
Cena bez DPH 180,- Kč

Montej Rosé, Chiaretto dell Monferrato, DOC - oblast Piemonte, Monferrato,
Gavi
Barbera, Dolcetto
U městečka Gavi v Piemonte, založila rodina Moccagatta vinařství VILLA
SPARINA, které se rozkládá na 100 hektarech. Největší část vinic na kopcích
Monterotonda je osázeno odrůdou Cortese, zatímco vinice v údolí Cassinelle,
jsou osázeny Dolcettem a Barberou.
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

Le Rosé de Mouton Cadet - Edition Cannes 2014
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Baron Philippe de Rothschild
Víno jiskrné lososové barvy s bohatým ovocným buketem (červený rybíz, maliny,
třešně). V chuti je svěží, se stopami zralého červeného ovoce, příjemně
vyvážené, s rafinovanými taniny a dlouhým a hebkým závěrem.
Cena bez DPH 390,- 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

Tavel 2013 – La Dame Rousse
Grenache a 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

Tavel rosé magnum, Prieuré de la Montezargues 1,5l v dárkové krabici
55% Grenache , 30% Cinsault , 13% Clairette a 2% jiné odrůdy (Syrah, Mourvèdre,
Carignan, Bourboulenc).
Tavel je vinařská oblast kolem města Tavel v dolním toku řeky Rhôny . Vinař: Guillaume
Dugat. Ruční sklizeň , bez použití chemických hnojiv. Zraje v tancích.Tělnaté a ovocité
rosé s jižním temperamentem a nižším obsahem kyselin. Hodí se k sushi, orientálním
jídlům, k uzeninám a masu.
Cena bez DPH 930,- Kč

T i ch á v í n a - č e r v e n á

Francie

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

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

COTES DU RHONE ROUGE MONT REDON 2011
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 310,- Kč

CICADA 2014 - DOMAINE CHANTE CIGALE - Rhone
80% Grenache, 20% Carignan
Skvělé základní víno usedlosti, kde Grenache zraje v nerezových nádobách
pro zachování svěžesti a šťavnatosti. Carignan leží na starých burgundských
sudech pro zjemnění taninů. Víno je ve finále nekomplikované, pěkně hebké,
ovocné a vyvážené. Ideální doprovod ke studeným masovým předkrmům,
čerstvým sýrům nebo jen tak na popíjení s přáteli.
Cena bez DPH 195,- Kč

REFERENCE BERNARD MAGREZ MERLOT
100% MERLOT
Ačkoliv pochází z oblasti Languedoc-Rousillon, je překvapivě jemné a
ovocné. Netradiční jsou rovněž použité odrůdy - Merlot nebo Cabernet
Sauvignon, typická spíše pro vína z Bordeaux.
.Cena bez DPH 230,- Kč

REFERENCE BERNARD MAGREZ CABERNET SAUVIGNON
100% CABERNET SAUVIGNON
Ačkoliv pochází z oblasti Languedoc-Rousillon, je překvapivě jemné a
ovocné. Netradiční jsou rovněž použité odrůdy - Merlot nebo Cabernet
Sauvignon, typická spíše pro vína z Bordeaux.
.Cena bez DPH 230,- Kč

BORDEAUX ROUGE BPHR 2011 - 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 340,- 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

CHÂTEAU HOSTENS – PICANT rouge 2010
Chateau Hostens Picant
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

Sancerre Cuvée Prestige Rouge
Rodinné vinařství spravuje 38ha vinic v obci Bué, v apelaci Sancerre. Díky
rozmanitému geologickému složení půd v Bué, se kromě obvyklé odrůdy Sauvignon
blanc mohou Crochetovi věnovat i odrůdě Pinot Noir, tedy vínům růžovým a
červeným. Prestige se vinifikuje jen ve vynikajícím ročníku, tedy asi 4 x, maximálně 5
x za dekádu. Pinot noir ze starých keřů je vinifikován na starých sudech a svou
jemností, strukturou a osobitým charakterem se neztratí ani mezi slavnějšími pinoty
z Burgundska. Potenciál zrání je mimořádný, víno se bude pozitivně vyvíjet i 15 až 20
let od data sklizně. Můžeme jím doprovodit holoubě, bažanta i jinou pernatou
zvěřinu, telecí na hříbkách či lanýžích a také silné a vyzrálé sýry.
Cena bez DPH 1.470,- Kč

Cadet d´Oc Merlot , Baron Philippe de Rothschild
Merlot
Víno s jiskřivě červenou barvou s purpurovými odlesky. V jeho elegantním aroma jsou zastoupeny
tóny velmi zralého ovoce ( borůvek, malin, švestek).Chuť je plná, harmonická, víno má všechny
přednosti odrůdy Merlot. Zaujmou sametové třísloviny a jemná příchuť třešní, silný závěr je kulatý a
harmonický. Doporučené harmonické spojení: s červenými masy, s pečenou drůbeží, s pernatou
zvěřinou, s tvrdými sýry
Cena bez DPH 190,- Kč

Cadet d´OC Cabernet Sauvignon, Baron Philippe de Rothschild
Cabernet Sauvignon
Nádherné víno z řady Cadet s jiskřivě červenou barvou s živými odlesky. Silná a vyrovnaná vůně
lesního ovoce a koření je provázena chutí zralého ovoce a lékořice, spojenou s výtečně
strukturovanými taniny. Víno je elegantní, vyrovnané a komplexní, s jemnou strukturou tříslovin a má
dlouhý a příjemný závěr. Doporučené harmonické spojení: s červenými masy s tmavými omáčkami, s
pečenou drůbeží , s pernatou a srstnatou zvěřinou,
s aromatickými sýry
Cena bez DPH 190,- Kč

Mouton Cadet rouge
Baron Philippe de Rothschild
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Mouton Cadet je víno s granátově červenou barvou s třešňovými záblesky. Pyšní se bohatou
ovocnou vůní s tóny ostružin, třešní malinového likéru a lékořice. Víno je sceleno ze tří odrud:
Cabernet Sauvignon mu dodává vyvážené třísloviny, Cabernet Franc přírodní zemitost a Merlot
hladkost a eleganci. Každého potěší velkolepý závěr s dlouhou dochutí v ústech.
Cena bez DPH 350,- Kč

Mouton Cadet rouge Vintage Edition 2013
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

Réserve Mouton Cadet MÉDOC Rouge 2013
Baron Philippe de Rothschild
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Pozoruhodně expresivní víno, silné a bohaté, odhalující koncentrovanou a plnou chuť, která je v
dokonalé rovnováze. Médoc, typicky pro tuto apelaci, kombinuje schopnost, strukturu a délku, po
níž vnímáme chuť. Víno, které je skladbou Cabernet Sauvignon (60%), emblematickou odrůdou
Medoc, Merlot (30%) a Cabernet Franc (10%), svědčí o dovedném smíchání a obratné rovnováze mezi
bohatou chutí a vůní a vyváženými tříslovinami.
Cena bez DPH 570,- Kč

Resérve Mouton Cadet Saint Emilion Rouge 2012
Baron Philippe de Rothschild
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon
Jemné a stylové víno, které odráží veškerou plnost, hladkost a hmotnot Merlotu vypěstovaného v
upředdnostňovaném terroir. Poměr odrůd ve víně Réserve Mouton Cadet Saint-Emilion zachovává
typickou charakteristiku označení: převažuje Merlot, jehož je ve skladbě 80%, zatímco o zbývajících
20% se rovným dílem dělí Cabernet Franc a Cabernet Sauvignon.
Cena bez DPH 590,- Kč

Réserve Mouton Cadet Graves Rouge
Baron Philippe de Rothschild
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
Vytříbené a vyzrálé červené víno plné chuti se složkou tvořenou nerosty s nádechem kouře, které plně
vyjadřuje příznačné charakteristiky své apelace. Skladba Cabernet Sauvignon (55%), Merlot (30%) a
Cabernet Franc (15%), odkrývá veškerou kultivovanost a kouzlo terroir, na níž bývá pěstována.
Cena bez DPH 590,- Kč

Mouton Cadet rouge Magnum 2013 1,5 L
Baron Philippe de Rothschild
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot,
Mouton Cadet je víno s gránátově červenou barvou s třešňovými záblesky. Pyšní se bohatou
ovocnou vůní s tóny ostružin, třešní malinového likéru a lékořice. Víno je sceleno ze tří odrud:
Cabernet Sauvignon mu dodává vyvážené třísloviny, Cabernet Franc přírodní zemitost a Merlot
hladkost a eleganci. Každého potěší velkolepý závěr s dlouhou dochutí v ústech.
Cena bez DPH 780,- Kč

Gérard Depardieu en Rousillon 2012 AOC Côtes de Rousillon
Syrah, Grenache noir, Carignan
Temná, až inkoustová barva. Vůně ovocná, lehce květinová - fialky, dotek
dřeva.
Chuť překvapivě hebká, ovocná. Dominují vyzrálé višně. Stopa černého
rybízu.
Hřejivá a silně ovocná dochuť.
Cena bez DPH 470,- Kč

Château Perenne Magrez 2012, Bernard Magrez, Blaye Côtes de
Bordeaux
91% Merlot, 9% Cabernet Sauvignon
Víno skvělého ročníku má sytě červenou barvu s fialovým okrajem a vyšší
viskozitu. Vůně prozrazuje mládí vína a je velmi ovocná. Rozeznáváme
tóny černého rybízu se stopou nového koření a badyánu. Chuť je středně
plná a ovocná s jemnými kořenovými podtóny.
Víno je v současné době ještě relativně mladé, ale díky vysoké ovocnosti
a vyzrálosti taninů je již nyní příjemné na pití. Nejlepší požitek ovšem
nabídne přibližně po pětiletém zrání . 85% vinic je situováno v okolí
Château, zbytek na parcelách obcí Genes Saint de Blaye a Saint Seurin
Cursac.
Doba zrání na sudech "barrique" je 9 měsíců.
Cena bez DPH 370,- Kč

Château Foucas-Borie, Listrac-Médoc 2010
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
Víno z vinařství Fourcas-Borie je klasickou bordeauxskou směsí odrůd Cabernet Sauvignon a Merlot
doplněných deseti procenty odrůdy Petit Verdot. Je ponecháno v dubových sudech po dobu 12ti
měsíců, přičemž asi polovina sudů se každý ročník obnovuje. Zrání v dubovém sudu je klíčové pro
harmonizaci vína, jeho tříslovinou strukturu a pro propojení odrůd. Ročník 2010 je považován za
skvělý, Fourcas-Borie se už dá dobře pít, nicméně uložení na několik let do sklepa mu rozhodně
prospěje. Víno před podáváním přelijte do karafy, nebo alespoň otevřete s předstihem. Bude vhodné
k hovězí pečeni, holubovi nebo zvěřinovému ragú.
Cena bez DPH 610,- Kč

Château La Croix, Saint - Estèphe 2011
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Cabernet Franc
Bordeaux z apelace Saint Estèphe v Médocu, s bohatým odrůdovým složením. 60% Cabernet
Sauvignon, 25% Merlot, 10%Petit Verdot a 5% Cabernet Franc. La Croix je druhým vínem z Cru
Bourgeois Château Le Crock. Ročník 2011 je připraven k pití, víno má střední tělo, jemné třísloviny
podpořené zráním v sudu a šťavnatý závěr. Ve vůni nabízí květiny a červené ovoce, v chuti je suché a
lehčí. Výborně bude doprovázet telecí pečeni, kohouta na víně, játra na roštu nebo vepřovou
panenku.
Cena bez DPH 610,- Kč

Château Le Crock, Saint Estéphe
Cabernet Sauvignon , Merlot, Cabernet Frank , Petit Verdot
Víno z odrůd Cabernet Sauvignon (55%), Merlot (30%), Cabernet Frank (10%) a Petit Verdot (5%)
z nejsevernější části Medoc, která se jmenuje Saint Estephe. Zraje v sudech po dobu 12 měsíců, z toho
1/3 sudů je vždy nových. Vinařství Chateau Le Crock je součástí renomovaného vinařství Chateau
Leoville Poyferré 2. cru classé St. Julien a vinifikace je pod dohledem stejného oenologa, což
v případě těchto vinařství je žena. Chateau Le Crock v sobě nezapře mohutnost Saint Estephe a
zároveň překvapí harmonickými tříslovinami. Víno má potenciál 5-15 let dle kvality ročníku a velmi
dobře se snoubí s černou zvěřinou a pokrmy z hovězího masa.
Cena bez DPH 1.040,- Kč

Château Moulin Riche, St. Julien 2010
Cabernet Sauvignon , Merlot, Petit Verdot
Víno z vinařství Chateau Leoville Poyferré 2. cru classé St Julien. Typické složení odrůd pro tuto část
Bordeaux s výraznou převahou odrůdy Cabernet Sauvignon, zbytek tvoří odrůda Merlot, v některých
ročnících se přidává do 7% odrůda Petit Verdot. Víno jemného ovocného buketu po drobném
červeném a černém ovoci s elegantními tříslovinami. Přestože potenciál archivace je 5-10 let dle
kvality ročníku, díky své jemnosti a eleganci je možné ho pít již 3 roky po sklizni. Vhodně doplní
pokrmy z pernaté zvěřiny a červeného masa i v lehčí úpravě.
Cena bez DPH 1.040,- Kč

Château Ferriere
Margaux
Chateau Ferriere je s osmi hektary v Médoc Cru Classé
nejmenší. Je uznáno jako vysoce kvalitní produkt a hodné
jeho kvalifikaci. Název pochází z rodiny lékařů Bordeaux,
jehož jeden člen byl starostou města. Byl v kanceláři i
během francouzské revoluce v teroiru a jeho pobyt ve
vězení byl mnohem delší, než tomu bylo na radnici. Tím
byla tato malá vinice na dlouhou dobu ve stínu velkých
jmen Margaux. Byl postupně považován za druhé víno
Prieuré Lichine a Lascombes. Majitelé Chasse –Spleen, kteří
smutně koukali, jak je tato oblast nedoceněná, koupili
nemovitost v roce 1988. Potenciál tam byl a nový tým je
investice.
2010
2011
2012

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

Ceny jsou uvedeny bez DPH .

2.760,-Kč
2.520,- Kč
1.350,- Kč

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 .

560,-Kč
680,- Kč

Itálie
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Španělsko
Ontanon Crianza 2011 - 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 305,- Kč

IZADI Crianza 2012, 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 2007, 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 740,- Kč

Gran Coronas Reserva - Miguel TORRES
Cabernet Sauvignon
Víno má podmanivou tmavě červenou barvu, je komplexní a harmonické s chutí a vůní
černého rybízu, malin, fialek, sušených švestek a zralých třešní s podtóny vanilky, lékořice,
cedrového dřeva a tabáku. Má plný a zakulacený charakter, s příjemnou a vyrovnanou
hloubkou tříslovin a dlouhou dochutí na patře.
Cena bez DPH 430,- Kč

TORRES Mas Rabell red - Miguel TORRES
Cariňena, Garnacha
Tradiční Mas Rabell je víno které bylo vyrobeno výhradně pro rodinu Torres pro soukromou
restauraci, která se nachází v historické středověké usedlosti ležící uprostřed vinic.
Víno s tmavou karmínovou barvou. Má jasně rozpoznatelnou svůdnou vůni ovoce (ostružiny) a
koření. Jeho jemná kyselinka nabízejí sametovou chuť, s tóny jemné lékořice a lesních plodů. Víno je
krásně vyvážené.
Cena bez DPH 190,- Kč

Sangre de Toro - Miguel TORRES
Garnacha
Sangre de Toro neboli býčí krev zaujme temperamentní, temně rubínovou barvou s okrovým odleskem.
Spektrum chutí a vůní obsahuje maliny, ostružiny a borůvky s podtónem skořice a koření. Víno má
jemně vyrovnané třísloviny a příjemnou strukturu s dochutí lesního ovoce.
Cena bez DPH 230,- Kč

Soto de Torres Ibericos Crianza - Miguel TORRES
Tempranillo
Víno má tmavě červenou třešňovou barvu. V nose vykazuje známky lesních plodů (borůvky a
ostružiny). Na patře má hladké taniny s jemnou ovocnou dochutí. Toto víno je 12 měsíců v dubových
sudech a po dlouhou dobu v láhvi.
Cena bez DPH 290,- Kč

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

Nerola Rouge - Miguel TORRES
Monastrell, Syrah
Víno se sytou temně červenou barvou, které má krásný a silný buket zralých malin a třešní s náznaky
toastu, kávy a závanem koření. Je plné a robustní, zráním v lahvi získává sametovou eleganci a
vyrovnané a příjemné třísloviny. V závěru má víno okouzlující ovocnou vůni a jemné chuťové stopy
kávy a vanilky.
Cena bez DPH 430,- Kč

Argentína
Trivento Tribu Cab. Sauvignon - 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 - 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 - 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 - 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

Chile
HEMISFERIO CABERNET SAUVIGNON 2013 – MIGUEL TORRES
Cabernet Sauvignon
Tento Cabernet Sauvignon zaujme svou tmavě granátovou barvou s modravým odleskem. V
bohatém buketu nás okouzlí nejen aroma černého vyzrálého rybízu a ostružin, ale i zelená
paprika a čerstvě namletý zelený pepř.
Cena bez DPH
220,- Kč

Escudo Rojo - Baron Philippe de Rothschild
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Carmenere, Syrah
Cuvée Escudo Rojo je sceleno ze tří odrůd Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc mu propůjčují
uhlazenost, svěžest a třísloviny, odrůda Carmenere, která přispívá barvou a tělnatostí. Víno s
intenzivní temně hlubokou červenou barvou zaujme i bohatou vůní fialek, černého rybízu ,
ostružin a cedrového dřeva s minerálními podtóny.
Uhlazenost a eleganci získává stárnutím v dubových sudech a v závěru potěší plností a
nádhernou opojnou harmonií tónů mocca, čokolády a opečeného chleba.
Cena bez DPH
480,- Kč

Mapu Cabernet/ Carmenere - Baron Philippe de Rothschild
Cabernet Sauvignon, Carmenere
Cuvée má tmavě červenou barvu s fialovými odlesky, v paletě vůní lze nalézt tóny ostružin,
červeného ovoce, zelené papriky, koření a toastu se stopami pražené kávy a kakaa. Má
nádhernou strukturu, svěžest, osobitou tělnatost a podmanivou nabídku nasládlých tříslovin,
spojenou s harmonicky vyrovnaným závěrem ovocných chutí.
Cena bez DPH
240,- Kč

SANTA DIGNA Cabernet Sauvignon „ Reserve “ - Miguel TORRES
Cabernet Sauvignon
Cabernet Sauvignon ohromí tmavě rubínovou barvou s hnědavým nádechem, v jeho buketu
nalézáme švestky, černý rybíz, pepř a mátu v doprovodu tónů vanilky, oříšků a tabáku. Jeho
struktura je majestátní a elegantní, zráním získává příjemně vyrovnané a hladké třísloviny. V
ústech zanechává lahodný pocit svěžesti a ovocných chutí s dozvukem spáleného dřeva a
lékořice.
Cena bez DPH 370,- Kč

ORGANIC CABERNET SAUVIGNON/CARMENERE CONO SUR 2013
Cabernet Sauvignon, Carmenere
Tmavě červené víno s Colchagua Valley nabízí expresivní a velmi ovocný buket s tóny švestek,
jahod a suchých plodů. V chuti vinasse kombinují šťavnaté červené a černé lesní ovoce, které
jsou v ideální harmonii s jemnou tříslovinou. Závěr chuti přechází od čokoládových tónů k
tónům dubu a kouře.
Cena bez DPH
300,- Kč

Australie

Cloudy Bay Pinot Noir 75 cl.
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

720,- Kč
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