Nabídka z naší vinotéky
15. června 2017

Bordeaux
Bezpochyby nejznámější vinařská oblast na světě, na jejímž území se nachází většina z nejslavnějších a
nejuznávanějších červených vín. Proti svému největšímu rivalu, Burgundsku, disponuje Bordeaux podstatně
větší rozlohou vinic a výhodnější geografickou polohou pro mezinárodní obchod. Vedle špičkových vín
vyráběných pro dlouhodobé uložení do sklepa má většina běžné produkce povahu vín pro rychlejší spotřebu.
Suchá bílá vína jsou v menšině a obvykle nedosahují výraznějších kvalit. Pravý opak ovšem platí o sladkých
botrytických vínech, jimž kraluje oblast Sauternes.
Většina vinic spadá pod určité konkrétní „château“, jímž může být jak skutečný zámek, tak obyčejné
hospodářské stavení. Takovýchto usedlostí je v Bordeaux kolem 8.000, z nichž „alokovaných = prodávaných
formou futures, en primeur“ je cca 300.
Vinařská oblast Bordeaux se rozkládá na jihozápadě Francie u pobřeží Atlantického oceánu. Táhne se podél ústí
řeky Gironde (jež je vlastně soutokem řek Garonne a Dordogne) a pokračuje širokým vějířem okolo samotného
Bordeaux, ležícího uprostřed celé oblasti.
Historie pěstování vinné révy v Bordeaux začíná v 1. stol. n.l. v okolí městečka St. Emilion, ale jinak tomu bylo v
oblasti dnešního Médocu, který zůstával až do 14. stol. neobyvatelnou bažinou. Teprve po zavedení
odvodňovacích kanálů se začalo toto území zemědělsky obdělávat, přičemž se záhy zjistilo, že zdejší
štěrkopískové půdy vytvářejí vynikající podmínky pro pěstování vinné révy.
Rozloha vinic: 113.000 ha
Odrůdy: Bílé – Sauvignon blanc, Sémillon, Muscadelle Červené – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc
Nejznámější a nejzajímavější apelace v Bordeaux
Pravý břeh („Rive droite“) - Pomerol, St. Emilion
Pomerol leží na planině („plateau“), která je v určitých místech protkána žílami železa a dalších kovů. Těm vděčí
mnohá zdejší vína za špičkovou kvalitu. Neexistuje žádná specifická klasifikace zdejších „crus“, která by
orientaci mezi průměrnými a špičkovými víny usnadnila. Nejslavnějším reprezentantem této apelace je
bezesporu slavné Château Petrus.
Saint-Émilion – vína zde podléhají nové klasifikaci každých 10 let. Poslední byla v roce 2012.
AOC Saint-Émilion Grand Cru
• Saint-Émilion Grand Cru Classé
• Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé
• Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé „B“
• Saint-Émilion Premier Grand Cru Classé „A“
Levý břeh („Rive gauche“) - Médoc, Haut-Médoc, St. Estèphe, Pauillac, St. Julien, Margaux, Pessac-Léognan,
Sauternes, Barsac
Klasifikace vín z roku 1855 v Médocu
Tato klasifikace přisoudila celkem 57 châteaux statut Grand Cru Classé (včetně Ch. Haut-Brion z Graves),
přičemž je podle kvality rozdělila do 5 kategorií. V důsledku rozdělení některých majetků je dnes těchto Grands
Crus 61 a jsou rozčleněna následovně:
Premiers (1.) Crus – 5 châteaux (Haut-Brion, Lafite, Latour, Mouton (od roku 1975), Margaux)
Seconds (2.) Crus – 14 châteaux
Troisièmes (3.) Crus – 14 châteaux
Quatrièmes (4.) Crus – 10 châteaux
Cinquièmes (5.) Crus – 18 châteaux
Navíc tato klasifikace vín z roku 1855 udělila nejlepším châteaux z oblasti Sauternes a Barsac statut Cru Classé,
přičemž je zároveň ještě rozdělila na 1. a 2. Cru Classé. V oblasti Barsacu je těchto châteaux 10, v Sauternes 16.

Červená vína z Bordeaux v ideální zralosti,
aneb poznejte krásu starých Bordeaux…
1982
Jaro bylo mírné, nasazení hroznů hojné, květ proběhl rychle, bez sprchání. Vše vypadá na ideální a výtečný rok,
ale zdání klame. Díky rostoucí poptávce ze zahraničí vinaři sklizeň nijak neregulovaly a hroznů bylo jednoduše
příliš. Bylo tedy důležité se v tomto roce zaměřit na vinaře, kteří provedli zelenou sklizeň a hrozny řádně
vytřídily, v takovém případě se jedná o skvělá vína!
1983
Réva se probudila se zpožděním a bylo třeba čekat do konce května, než přišlo hezké počasí, které zajistilo
květu skvělé podmínky. V létě bylo velmi sucho, ale na druhou stranu přišly i silné bouřky. To samozřejmě hrálo
do karet plísním, ale naštěstí se vrátilo slunečné a suché počasí, které tak sklizeň zachránilo
1985
Významný ročník, který je již připraven ke konzumaci, ale může klidně ještě zrát. Pro kvalitu ročníku 1985 bylo
rozhodující září, květenství se sice protáhlo, ale nic mimořádného révu neovlivnilo, netrpělivě se tedy čekalo,
jaký bude podzim a k radosti všech vinařů se vydařil. Září i říjen provázely slunečné dny, bylo sucho, hrozny
dosáhly vysoké koncentrace, a proto se nyní můžeme těšit z těchto krásných vín.
1986
Stejně jako v roce 1982 byla příroda štědrá, nepřinesla sprchání během květu a v červnu přišlo krásné počasí,
které vydrželo až do srpna a umožnilo tak révě dohnat zpoždění nabrané na jaře. Opět bylo velmi důležité
hrozny třídit a regulovat, u takových vín se setkáváme s krásnou barvou a vyváženým tělem.
1988
Významný ročník! Drsný, ale velmi stálý a s příslibem skvělé budoucnosti, takový je rok 1988. Jde o významný
rok, protože vína vzešla z hroznů perfektní kvality a zralosti. Přirozený stupeň a úžasná kyselost, bobule malé se
silnou slupkou a malým výnosem šťávy, což zajistilo skvělou koncentraci extraktu.
1989
A další významný rok! Štědrý a ovocný, během celého vegetativního cyklu byly teploty vyšší než obvykle.
Hrozny, tvořené malými koncentrovanými kuličkami, dosáhly skvělé zralosti. Byly plné slunce a cukru, se slabou
kyselostí, ale vyváženou fenolovou zralostí. Významný ročník, pokud jej člověk uměl správně uchopit. Kulatý,
komplexní, hebký, jemný, velmi svůdný od doby zušlechťování v sudu.
1990
Výjimečný ročník, prvotřídní! Zima byla málo výrazná a jaro přišlo rychle, čímž umožnilo brzké nasazení květu.
Léto bylo suché a teplé, což sice zpomalilo vegetativní růst, ale v srpnu přišel déšť a urychlil zrání. Hrozny byly
ve výborném stavu, bohaté na cukry ale přesto si zachovaly výraznou kyselinu. Vinobraní probíhalo za
chladnějšího počasí než v minulém roce a se sklizní se lépe pracovalo, výtěžnost byla vyšší než se očekávalo,
celkově mají vína vynikající kvalitu. Jejich barva je temná a nabízejí aroma příjemné komplexnosti
s dominantním malým červeným ovocem. V ústech jsou plná, velmi dlouhá, rozvíjejí svou královskou
vyrovnanost.

1995
Tento ročník můžeme označit za příjemné překvapení: hedvábná barva, komplexní aroma. V září nebylo takové
počasí, v jaké jsme doufali, přesto vína dosáhla vysokých kvalit. Mají obecně dobrou kvalitu s výraznou barvou a
výraznou ovocnou chutí. Hrozny bylo třeba opravdu řádně vytřídit, ale úspěch ročníku za to stál! Vína mají
gurmánské tělo, zkrášlené velmi krásnou přírodní kyselostí a pevným tělem.
1996
V roce 1996 jsme zaznamenali výjimečnou kvalitu spolu s kvantitou, neobvyklý jev. Až do května bylo velmi
sucho, ale na konci května přišly srážky a umožnily révě nabrat sílu, květ proběhl bez problémů a dával naděje
na jednotnou zralost hroznů. Hrozny dobře dozrály, všechny stopy plísně zmizely, ale byly poznamenané
suchem v létě a proto bylo důležité správné vytřízení nedozrálých bobulí. Červená vína mají velmi krásnou
barvu, jsou svěží, s dobrou strukturou a příjemnou kyselostí.
2000 *** ročník milénia
vína jsou velmi významná symbolicky i v chuti, jsou pevná a mají co nabídnout.
2001** potenciál
v tomto roce se urodila vína bohatá na kyseliny, s koncentrovaným tělem. Vinifikace probíhala pomalu a dávala
příslib krásné budoucnosti, kterou teď můžete ocenit.
2002* obdivuhodný
vína z tohoto ročníku dělají čest vinicím, ze kterých pocházejí. Navzdory nepříznivému počasí se jedná o bohatá,
tělnatá vína se sametovou strukturou a výraznou délkou.
2003** ročník ohně
v tomto roce jsme po celém světě zaznamenali velmi vysoké teploty, zejména ti vinaři, kteří obdělávali půdu
v pravý okamžik, vytvořili výjimečná vína!
2004** klasický ročník
po extrémním roce 2003 přichází velmi klasický ročník, slibný a příjemný, réva se vrací k obvyklým cyklům a tak
čeká vinaře ta největší zkouška ve sklepě. V tomto roce byla velmi důležitá „až“ samotná vinifikace ke které
každý přistoupil s patřičným respektem.
2005*** výjimečný
aneb všechny podmínky se spojili v tento rok, který má dlouhá léta před sebou, aby ukázal své obrovské
možnosti. Úžasná stálost, vynikající jemnost, jemná viskozita, vysněná textura, živost, mimořádná délka… to je
sen každého vinaře či milovníka vín.
2006** významný ročník
velmi komplexní, elegantní, právě se dostává na vrchol….

Château Beaumont
Cru Bourgeois, Haut-Médoc
Château Beaumont leží mezi Margaux a St.Julien a patří k němu
105 ha vinic v jediném celku. Zámek byl postaven v r. 1854 v
mansardovém stylu a od té doby se zde vystřídalo 12 majitelů:
vznešený Bretonec, ministr z Hondurasu, pařížský průmyslník,
caracasský podplukovník, senátor Venezuely a další.
Od konce minulého století jsou vína Ch. Beaumont klasifikována
mezi nejlepšími crus bourgeois z Médocu, o čemž svědčí i 10
zlatých medailí 1882-1907. Dnes patří Château Beaumont skupině
Grands Millésimes de France (GMF-Suntory-Ethias). Od roku
2004 bylo zařazeno do projektu "Terra Vitis" a smí také oficiálně
používat víno pocházející z Agriculture Raisonnée (rozumného
zemědělství), což dokládá jeho aktivní začlenění mezi vinařství
respektující životní prostředí a lidské zdraví.
2012

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Belgrave
5éme Grand Cru Classé, Haut-Médoc
Ch. Belgrave nemohlo byt v klasifikaci roku 1855 opomenuto
zejména pro své podloží, které tvoří tři velmi hluboké
vrstvy štěrků s výživnými naplaveninami. V hroznech je tedy
patrná mimořádná komplexita a ušlechtilý charakter.
Vinařství je od roku 1979 vlastnictvím rodiny Dourthe, jeho další
specifickou vlastnosti jsou vinice v jednom uceleném
bloku, který odděluje od apelace St. Julien pouze malý potůček.
Původně to byl malý lovecký zámeček. Rodina Dourthe
zde investovala nemalé finanční prostředky a z loveckého
zámečku se postupně stalo panství s moderními sklepy
a udržovanými vinicemi. V plánu je i nadále postupně vyřazovat
odrůdu Cabernet Franc, která pro levý břeh není až tak
vhodná, a nahrazovat ji odrůdou Merlot a v menším podílu
odrůdou Petit Verdot.
2004

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Cantemerle
5ème Grand Cru Classé, Haut-Médoc
Tento zámek produkuje vína z podloží s jemnými a velmi
hlubokými štěrky z obcí Macau a Ludon. Podloží i podnebí je zde
rozmanité, a proto i ve vínech naleznete jak komplexní, tak
vyrovnanou a rafinovanou chuť.
Zámek má dlouhou historii, vlastnila jej rodina Villeneuve (15761892), poté Dubos (1892-1980) a v roce 1981 se vlastníkem stala
skupina SMABTP (významná francouzská pojišťovna). Bohatá
historie není spjatá pouze se samotným zámkem, ale také s
překrásnou zahradou, která jej obklopuje. Kuriózní situaci na
zámku zažili v roce 1855, tedy při klasifikaci vín z Bordeaux.
Tehdy se omylem na Ch. Cantemerle zapomnělo, a tak o rok
později došlo k jedné ze dvou jediných změn v klasifikaci, v roce
1856 obdrželo páté Cru Classé.
2004
2009

0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Sociando-Mallet
Cru Bourgeois, Haut – Médoc
Toto vinařství se nachází na levém břehu vinařské oblasti
Bordeaux, na území obce Saint-Seurin-de-Cadourne severně od
Saint-Estèphe. Vína zdejší produkce dosahují mimořádných
kvalit, i když nesou označení „pouze“ Cru Bourgeois (v
posledních ročnících nenese žádnou klasifikaci). Bývalí majitelé
byli totiž proti zařazení château do klasifikace v roce 1855. Dnes
ho degustátoři řadí často na úroveň 2ème Grand Cru Classé.
První zmínky o vinařství pocházejí z roku 1633, kdy se zde usadil
baskický šlechtic jménem Sièvre Sociando a začal vysazovat révu
na jedněch z nejlepších parcel zdejšího kraje.
V posledních letech prošlo vinařství mnohými změnami,
investovalo se do obnovy sklepů, vinic, zázemí i samotného
zámku.
Vína ze Château Sociando-Mallet mají klasický styl a strukturu
médockých vín.
1986
1988
1988
1995
1996
2003
2006

0,75 L
0,75 L
1,5 L
0,75 L
0,75 L
0,75 L
0,75L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Chasse-Spleen
Cru Bourgeois, Médoc-Moulis
Château Chasse-Spleen je vinařství nacházející se v Moulis-enMédoc, severozápadně od Margaux.
V překladu znamená Chasse-Spleen “zahnat chmury“. Na zámku
totiž nějakou dobu pobýval i známý básník Charles Baudelaire,
autor básně Spleen. Château Chasse-Spleen je považováno za
nejlepší víno z Moulis, které by se mohlo řadit mezi Cru Classé.
První zmínky o něm jsou už z roku 1560. Původně se jednalo o
velké panství Grand-Poujeaux, které muselo být rozděleno
dědickým právem na tři části - Chasse-Spleen, Maucaillou a
Poujeaux-Theil.
Produkují se zde celkem tři vína. Díky této strategii se do prvního
vína dostanou opravdu jen ty nejlepší hrozny a víno je krásně
plné, vyrovnané, ovocné, dokreslené ušlechtilými taniny,
jednoduše přátelské.
1990
1995
1996
2000
2006

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Poujeaux
Cru Bourgeois, Médoc-Moulis
Toto vinařství je jedno z nejuznávanějších v Moulis a sousedí s
další hvězdou apelace se Château Chasse-Spleen. Od středověku
patřilo panství k Latour Saint-Mambert, budoucímu Château
Latour. První víno se zde však začalo dělat až během XIX. století
a usedlost tím získala svou nezávislost. O opravdovém rozkvětu
vinařství se ale dá hovořit až od poloviny XX. století, kdy je získal
Jean Theil. Château Poujeaux se velmi rychle stalo mezi znalci
vyhledávaným vínem.
Oblíbil si ho například Georges Pompidou a bylo tedy velmi často
servírováno v Elysejském paláci. Začátkem roku 2008 je koupil
Philippe Cuvelier, majitel Clos Fourtet ze Saint-Emilionu. Ten
započal jeho novou éru. Společně se svým synem, Nicolasem
Thienpontem, Stéphanem Dérenoncourtem a Christophem
Labennem vytvořili kompaktní tým, který se stará o jeho chod.
Asi největší předností vinařství jsou vinice vysázené v jednom
bloku. Díky homogenitě vinic jsou vína obdivuhodně vyrovnaná a
harmonická, mají velký potenciál a osobitý charakter.
1982
2000
2004
2005
2006

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Cos d´Estournel
2éme Grand Cru Classé, Saint-Estéphe
Château Cos d´Estournel, sousedící s vinicemi Château Lafite
Rothschild, je již řadu let mimořádně bohaté a přitažlivé víno
plné chuti a vůně, vysoké třídy a vynikající úrovně. Má hladkou
hroznovou chuť a exkluzivní jemnost, čímž se řadí rozhodně na
první místo mezi víny ze Saint-Estèphe.
Château Cos d´Estournel není zámek v pravém slova smyslu, ale
spíše účelově postavená budova pro účely výroby vína. Na
fotografii zobrazené neobvyklé průčelí má obrovskou
vyřezávanou bránu z dubového dřeva, která kdysi zdobila palác
sultána ze Zanzibaru.
Část vína kvasí v nerezových tancích, ale všechna poté vyzrávají
v dubových sudech – většinou nových.
1983
1996
2004

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Lafon-Rochet
4éme Grand Cru Classé, Saint-Estéphe
Počátky této velmi staré domény sahají do poloviny XVI. století,
rodina Lafon se o něj starala více jak dvě století, a to
i navzdory revoluci v roce 1789 a až do konečné klasifikace v roce
1855.
Lafon-Rochet patří do onoho uzavřeného klubu zámků Grand
Cru Classé z Medocu, z kterých pouhých pět spadá do apelace
Saint-Estéphe. Ideálně situované, mezi Cos d´Estournel a Lafite
Rothschild, Lafon-Rochet má opravdu slavné sousedy.
Snadno tedy pochopíte, jak výjimečné musí být zdejší terroir,
unikátní a kouzelné. Je tomu více jak 40 let, kdy Guy Tesseron
známý především kvalitou svých koňaků, usoudil, že je nezbytné
strhnout všechny budovy a postavit na jejich místě zcela nové
sklepy a také, což je v Bordelais unikátní, nový zámek na
základech bývalého kláštera z XVII. století.
Lafon-Rochet díky této péči každým rokem produkuje velká vína
z apelace Saint-Estéphe známé ve Francii i po celém světě.

2005

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Ormes de Pez
Cru Bourgeois, Saint-Estéphe
Pez získalo své jméno spojením la paix (mír), což je
starofrancouzský název stávající vesničky Pez, kde se dříve hojně
vyskytovaly staré jilmy (ormes), dnes již vymizelé, tedy Ormes de
Pez. Jeho historie sahá do XVIII. století. Marie Cazes, narozena v
roce 1880, si vzala majitele vinařství na konci XIX. století. Když
ovdověla, převzala řízení, což bylo tenkrát celkem vzácné. Tato
rodinná doména byla odkoupena jejím bratrem JeanemCharlesem, vlastníkem zámku Lynch Bages v Pauillacu, těsně
před 2. světovou válkou.
Dvě principální vinice jsou situovány na každé straně vesničky
Pez, nabízejí terroir které je charakteristické svou homogenitou
a vysokou regularitou produkce. Zámek tak jako mnoho dalších
prošel různými rekonstrukcemi a investicemi. Při té nejdůležitější
v roce 1980 byly zrenovovány sklepy. Rodina pokládá za
nejdůležitější otevřít zámek milovníkům zdejších vín. Nabízí jim
ubytování a sdílí s nimi ve stínu jilmů z Paix umění žít a umění
vína.
1986
1989
1989
1995
1996
2000
2006
2006
2013

1,5L
0,75 L
1,5 L
0,75 L
0,75 L
0,75 L
0,75 L
1,5 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Montrose
2éme Grand Cru Classé, Saint-Estéphe
V roce 1855 si toto château suverénně došlo pro statut 2ème
Grand Cru Classé. Jen stěží lze uvěřit, že ještě čtyřicet let předtím
se na tomto místě nerozkládalo nic jiného, než lesy, křoviny a
vřesoviště. Zarostlé území dnešního Ch. Montrose bylo na konci
18. století součástí rozlehlého panství Ch. Calon-Ségur. Po
prohraném soudním sporu přešlo v roce 1778 z rukou Alexandra
de Ségur do majetku E.-T. Dumoulina. Ten se mimochodem po
dalších dvaceti letech stal i majitelem samotného Ch. CalonSégur. Následujícími majiteli se na více jak sto let stala rodina
Charmolüe, od nichž ji v roce 2006 koupili bratři Bouyguesové
(též majitelé Ch. Tronquoy-Lalande).
Ti pokračují v nákladné a rozsáhlé renovaci Montrose, která
začala v roce 2000. Jako technického ředitele se jim podařilo
získat Jeana Delmase, někdejšího šéfa na Ch. Haut Brion. Skvělá
parcela vinic Montrose tvoří jeden blok shlížející na ústí Gironde.
Půda je v těchto místech štěrková s příměsí železitých písků.
Víno z Montrose patří bezesporu mezi bordeauxskou elitu. V
minulosti vynikalo vždy silnou tanickou strukturou, která může
vyvolávat ve střednědobém horizontu rozporuplné reakce,
avšak umožňuje vínu dožít se velmi vysokého věku ve skvělé
kondici.
1996
2004
2005
2013

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

La Dame de Montrose – 2. víno Ch. Montrose
2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Phélan Ségur
Saint-Estéphe
Na počátku 19. století byla oblast Bordeaux významnou
základnou obchodu mezi Anglií a Francií a mnoho anglických a
irských obchodníků se zde postupně usadilo. Aby pronikli do
velmi úzkých vazeb zdejších obchodníků s víny, velmi často se
museli do rodin přiženit. To byl i případ irského obchodníka
Bernarda Phelana, dalo by se říci, zakladatele Château Phélan
Ségur.
Château Phélan Ségur vzniklo spojením Clos de Garramey a
Domaine Ségur de Cabanac. Název Château Phélan Ségur začal
používat až jeho syn Franck Phélan, po němž je dnes
pojmenováno druhé víno. Ten také nechal vystavět na svoji dobu
unikátní a moderní zámeček, v jehož komplexu propojil obytnou
část s technickým zázemím, což bylo v té době značně výstřední.
Château Phélan Ségur má v současné době 90 ha vinic ve
východní části apelace Saint-Estèphe. Parcely se mírně svažují
k ústí Girondy. Zdejší štěrkovité půdy se od ostatních v Médocu
přeci liší. Jsou zde vrstvy vápence, pozůstatek z období, kdy byla
tato část zaplavena mořem. Někdy je tento vápenec označován
jako „vápenec ze Saint-Estèphe“, čímž se zdůrazňuje jeho
výjimečnost.
2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Clerc Milon
5éme Grand Cru Classé, Pauillac
Chateau Clerc Milon je vinařství z portfolia rodiny baronky
Philippine de Rothschild. Jeho historie se ničím neodlišuje od
ostatních medockých chateaux. Během Velké francouzské
revoluce
byl veškery majetek původním majitelům zkonfiskován a prodán
ve veřejné dražbě. Koupil ho Jean-Baptiste Clerc, který zde
začátkem 19. století vybudoval vinařství a jeho usilí bylo v roce
1855 oceněno zařazením vinařství mezi 5éme Cru Classe. Po něm
se zde vystřídalo nemálo majitelů, bohužel s nemoc příznivým
vlivem na jeho rozvoj. V roce 1970 je koupil Baron Philippe de
Rothschild. Vycítil jeho slibný potenciál a postupně je kompletně
zrenovoval. Dnes patří se svým poměrem kvalita – cena mezi
nejzajímavější vína Pauillacu.
Vinice leží v severozápadní části apelace Pauillac mezi Chateau
Mouton Rothschild a Chateau Lafite Rothschild a plně profitují
z této skvělé polohy. Vinice mají mírný sklon směrem k Girondě,
který společně se štěrkovými půdami je skvělou přírodní drenáži.
Zároveň blízkost řeky minimalizuje rizika krupobití a během léta
přináši mírnější klima. Průměrné stáří vinic je dnes 52 let a patří
mezi jedno z nejvyšších v Pauillacu. I hustota osázení je vysoká –
10.000 hlav/ha.
2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château d´Armailhac
5éme Grand Cru Classé, Pauillac
Páté Cru Classé z roku 1855, Château d´Armailhac, soused
slavného Mouton-Rothschild, čítá 69 hektarů vinic v apelaci
Pauillac, osázené typickými odrůdami tohoto regionu:
Cabernetem Sauvignon, Merlotem, Cabernetem franc a Petit
Verdotem. Vína jsou školena na dubových sudech, což jim dává
finesu a eleganci, sílu a taniny velkých Pauillaců. Známé je
především díky kvalitě svých vín.
Doména se rozvíjela postupem století a inovace zde probíhaly
tak jako na ostatních château: modernizovaly se sklepy, užitkové
prostory i samotný zámek. V roce 1933 Baron Philippe de
Rothschild koupil toto cru proslulé nejen vinicemi, ale i
překrásným parkem, jedním z nejkrásnějších v celém Médocu.
Baron Philippe zámek několikrát přejmenoval. Château Mouton
d´Armailhac v letech 1956 až 1989, postupně Château Mouton
Baron Philippe. V roce 1989 baronka Philippine de Rothschild
vrátila zámku identitu původním jménem Château d´Armailhac.
2011
2013

0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Duhart-Milon
4éme Grand Cru Classé, Pauillac
První víno z Château Duhart Milon bývá často označováno jako
velmi klasické a čisté víno apelace Pauillac, představuje
vznešenou a velmi jemnou strukturu. Zároveň jsou vína velmi
hluboká s dlouhou perzistencí, což je typické právě pro vína z
Pauillacu. Na začátku XVIII. století pod vlivem šlechtické rodiny
Lafite se komuna Pauillac pokrývá postupně vinicemi. Vína z
Milon byla využívána jako renta šlechtice z Lafite. Bylo to vlastně
„druhé víno“ z Château Lafite, které už tenkrát poukazovalo na
výjimečnost zdejšího terroir.
V roce 1815 makléř Guillaume Lawton hovoří o Mandavy-Milon z
údolí Milon jako o čtvrtém Cru z Pauillacu. Mezi léty 1830 a 1840
těží rodina Castéja z věhlasu a úspěchu rodiny Mandavy, stejně
tak jako vdovy Duhartové (14 ha) a vinice, které vlastní (40 ha),
nazývají Duhart-Milon. Rodina Castéja neboli „piráti z Duhart“
zůstává v Pauillacu ještě po klasifikaci v roce 1855, kdy si víno
získalo prestižní zařazení mezi čtvrtá Grand Cru Classé. Z
Pauillacu je dokonce jediné v této kategorii. Vinařský dům, který
se nacházel až do let 1950 na okraji Pauillacu, inspiroval
současnou etiketu Ch. Duhart Milon.
V roce 1962 vinařství odkupuje rodina Rothschild a stará se o
konstantní kvalitu vín.
1995

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Haut-Batailley
5éme Grand Cru Classé, Pauillac
Château Haut-Batailley patří mezi dalších osmnáct vín kategorie
5ème Grand Cru Classé, tento zámek vlastní rodina Borie, která
spravuje také Ch. Grand-Puy-Lacoste a Ducru Beaucaillou.
Vinařství bylo součástí Ch. Batailley, než ho koupili bratři
François a Marcel Borie v roce 1932 a rozdělili jej na dvě části
(zejména kvůli složitému dědickému právu ve Francii).
François Borie k zámku přikoupil vinice od Ch. Duhart Milon a
spravoval vinařství až do své smrti, po té jej převzala jeho dcera
Françoise de Brest-Borie spolu s bratrem Jeanem-Eugènem
Borie. V rodinné tradici pokračuje jeho syn François-Xavier Borie.
S pomocí své dcery Emeline se starají o Ch. Haut-Batailley,
menšího souseda Ch. Batailley, a také o další velké víno Ch.
Grand-Puy-Lacoste.
2005
2006
2007
2008

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Lynch-Bages
5éme Grand Cru Classé, Pauillac
Château Lynch-Bages je jakousi pomyslnou vstupní branou do
apelace Pauillac. Jeho vinice jsou vysázené na planině Bages a
jsou jednou z nejkrásnějších štěrkových parcel apelace. Kdysi
majetek slavné irské rodiny Lynch v roce 1934 odkoupil JeanCharles Cazes. Jeho potomci André, Jean-Michel, Sylvie a JeanCharles Cazes velmi pozitivně přispěli k pokračování tradice a
starají se dál o toto víno hodné své klasifikace z roku 1855.
V roce 1980 na zámku proběhla pod vedením Jean-Michela
Cazes modernizace.Jedním z jejích hlavních cílů bylo zachovat
původní sklepy z XIX. století, které jsou svědky prestižního
začlenění domény mezi Grand Cru Classé. Jean-Michel byl a je
přesvědčený že Lynch-Bages patří ke kulturnímu dědictví a proto
nechal znovu vystavět vesničku Bages v čele s michelinovou
restaurací a hotelem Château Cordeillan Bages, královstvím
šéfkuchaře Jean-Luca Roche. Od roku 2001 postupně předává
otěže svému synu Jean-Charlesovi. Vína z Lynch-Bages jsou
důkazem jeho velkorysosti a štědrosti. Přáním celé rodiny Cazes
je přivítat v Bages všechny milovníky svých vín a vín z Pauillacu a
jednoduše se s nimi podělit o vášeň, která je zde patrná na
každém kroku.
1996
2004
2013

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Mouton-Rothschild
1er Grand Cru Classé, Pauillac
Když baron Nathaniel de Rothschild zakoupil v roce 1853
severozápadně od Pauillacu usedlost Mouton, získal tím 25 m
vysoký pahorek vystupující nad médockou krajinu, jehož
vynikající štěrkovitá půda skýtá skvělé terroir pro odrůdu
Cabernet Sauvignon. Na jeho svazích pozvolna klesajících k ústí
řeky Garonny se tedy pěstuje zejména hlavní bordeauxská
odrůda Cabernet Sauvignon.
Rozloha zdejších vinic činí 203 akrů a složení odrůd vinné révy je
následující: Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet franc a Petit
Verdot. Víno kvasí v dubových sudech a poté zraje v nových
sudech z francouzského dubu. Celková roční produkce vinařství
činí 33 000 kartonů.
Podnik dnes řídí dcera barona Philippa, baronka Philippine de
Rothschild. Je to energická žena, která opustila pařížský
divadelní svět, aby se stejným zápalem pokračovala v otcově
díle.
Víno Mouton Rothschild je bohaté, hutné a opulentní a na jazyku
nevídaně hedvábné. Jeho výrazný odrůdový charakter podtrhují
jemné třísloviny. Díky vysokému procentu odrůdy Cabernet
Sauvignon je značně dlouhověké.
Chateau Mouton Rothschild rouge

2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Mouton-Rothschild
1er Grand Cru Classé, Pauillac

Aile d´Argent Bordeaux AOC
Aile d`Argent Bordeaux Blanc je jediné bílé víno, které Château
Mouton Rothschild produkuje. Říká se mu také Bílé Château
Mouton Rothschild.
Víno má nádhernou světle zlatou barvu se zeleno-zlatými
odlesky. Charakteristickým aroma jsou citrusy, tráva a seno.Chuť
nabízí krásné tóny medu, tropického ovoce, drcených kamenů a
jemného dřeva, které dodává vínu velmi harmonický a vyvážený
závěr.

Aile d´Argent Bordeaux AOC blanc
Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle
2005
2006
2007

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Pichon-Longueville Baron
2éme Grand Cru Classé, Pauillac
Château Pichon Longueville Baron (také známý jako Pichon
Baron) leží ve vinařské oblasti Pauillac. Víno z Pichon Baron bylo
klasifikováno jako jedno z patnácti Deuxiemès Crus v původní
klasifikaci vín z Bordeaux roku 1855. Château Pichon Baron bylo
kdysi součástí většího panství, které spolu s Château Pichon
Comtesse de Lalande Longueville patřilo Pierrovi de Rauzan.
V roce 1850 byl majetek rozdělen do dvou současných vinařství
Pichon. V roce 1987 koupila vinařství francouzská pojišťovna
AXA, která okamžitě jmenovala Jean-Michela Cazes z Château
Lynch-Bages správcem.
Silné víno, velmi elegantní a robustní s ovocným aroma. Hrozny
se sklízejí a přebírají ručně, 20 až 30 dnů kvasí při kontrolované
teplotě v nerezových nádržích různých velikostí. Víno pak zraje v
dubových sudech. Toto víno má velký potenciál pro archivaci.
1996
2002
2005
2013

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande
2éme Grand Cru Classé, Pauillac
Jedno z nejlegendárnějších francouzských vín, jehož historii
rámuje ozvěna hned několika slavných bordeauxských jmen. Na
samém počátku se musíme vrátit až do roku 1694, kdy se dcera
Pierra des Mesures de Rauzan (jehož jméno nese dodnes Ch.
Rauzan-Ségla a Rauzan- Gassies) provdala za barona Jacquese
de Pichon de Longueville. Přibližně o sto padesát let později
rozděluje jeden z jeho následovníků, Joseph Pichon de
Longueville, majetek mezi své děti. Dvě pětiny putují ke dvěma
synům (dnešní Ch. Pichon Baron), tři pětiny ke třem dcerám, z
nichž se věkem prostřední Virginie postupem času stane jejich
správcem.
Již ale dlouho předtím Virginie sňatkem s hrabětem de Lalande
získává titul „comtesse“. V roce 1841 objednává Virginie stavbu
zámku, a to na pozemcích patřících sousednímu Château Latour.
Věnoval jí je jejich tehdejší majitel hrabě de Beaumont (po němž
má jméno populární cru bourgeois Ch. Beaumont), který u
komtesy rád a často pobýval. Paradoxní je, že Château Pichon
Comtesse bylo postaveno dříve, než samotné Ch. Latour, i než
dnešní Ch. Pichon Baron. Od dvacátých let 20. století vlastnila
château slavná rodina Miailhe, jejíž pokračovatelka Madame de
Lencquesaing o ně pečovala až do doby zcela nedávné. V roce
2007 se majitelem stal šampaňský dům Roederer (rodina
Rouzaud). Zámek má svou vlastní soukromou sbírku vín, sbírku
historických vinařských sklenic a galerijní prostory. V současné
době probíhá jejich rekonstrukce. Jako jeden z prvních byl zdejší
sklep v sedmdesátých letech vybaven nerezovými tanky s
termoregulací. Vinifikace je klasická, práce se sudy rovněž, číření
se děje šlehaným vaječným bílkem. Vinice Ch. Pichon Comtesse
se až na nepatrnou parcelu vedle château nacházejí na opačné
straně silnice za budovou Ch. Pichon Baron a trochu kuriózně
přesahují až do St. Julienu (11 hektarů).
1990
1995
2004
2005
2013

0,75 L
1,5 L
0,75 L
0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Pontet-Canet
5éme Grand Cru Classé, Pauillac
Historie tohoto château se datuje do počátků 18. století. V té
době J.-F. Pontet, královský sekretář pro oblast Médocu,
skupoval po malých částech jednotlivé parcely a postupně tak
prakticky vytvořil dnešní rozsah vinic Ch. Pontet-Canet. Ve
vlastnictví jeho rodiny zůstalo château po dalších 140 let. Nová
kapitola v dějinách Pontet-Canet začala v roce 1975, kdy se
majitelem stal Guy Tesseron, v té době již majitel jiného Grand
Cru Classé – Ch. Lafon-Rochet.
Od tohoto roku se datuje obrat k novým technologiím a způsobu
zpracování révy, jenž je standardem u všech významných vín
kategorie Grand Cru Classé. Výrazný kvalitativní posun nastal
zvláště v druhé polovině devadesátých let a v novém století dále
pokračoval. Na předcházející rozvoj totiž navázalo úsilí o
přechod na biodynamický, přírodní způsob hospodaření, který
byl úspěšně završen v roce 2008. Vinice se nacházejí v přímém
sousedství vinohradů Ch. Mouton-Rothschild a Ch. Armailhac.
Stále více se v nich využívají koně – dnes se s jejich pomocí
ošetřuje plocha 24 ha. Sklizeň je samozřejmě ruční, do malých
přepravek. Při prvotním zpracování je využíván gravitační
systém. Od příchodu Tesseronů (vinařská rodina z Cognacu) je
na výbornou kvalitu Ch. Pontet Canet poměrně velké spolehnutí,
jakkoli si potřebné změny vyžádaly svůj čas - ještě v osmdesátých
letech víno stále nedosahovalo svých skutečných možností. Na
Pauillac je zdejší víno nečekaně elegantní a rafinované. V
posledních letech je navíc patrný další vzestup, jež u některých
kritiků posunul Ch. Pontet-Canet až na úroveň vín kategorie 1er
Grand Cru Classé.
1990
1996

0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Grand-Puy-Lacoste
5éme Grand Cru Classé, Pauillac
Jméno Grand-Puy (puy je z latinského podium, vrchol) evokuje
mimořádnou polohu vinic, které se nacházejí na nejvýše
položené plošině celé apelace Pauillac, kde se majestátně tyčí
uprostřed vinic zámek Grand-Puy-Lacoste. Klasifikováno bylo až
v roce 1855, ale už na začátku XVI. století se château řadilo mezi
významná Grand Cru z Bordeaux.
Zámek patřil rodině poslanců, kteří měli velikou vášeň pro víno a
pro toto kouzelné terroir. Poté ho převzala rodina Lacoste, která
mu i dala konečné jméno. Po ní přišly ještě rodiny Saint-Guirons a
Saint-Legier. V roce 1930 se do zdejší historie zapisuje příchod
Raymonda Dupina, velmi originálního vlastníka plného života,
který se o zámek staral až do roku 1978. Jen něco málo před
svou smrtí vinařství postoupil rodině Borie. François-Xavier
Borie, momentální vlastník, do tohoto skvělého vinařství
významně investoval a neustále zvelebuje kvalitu vín z Château
Grand-Puy-Lacoste, které plně vyjadřuje plnost a smyslnost
terroir v Pauillacu.
2000
2002
2004
2005

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Haut-Bages-Liberal
Chateau Haut-Bages-Liberal je malé vinařství, které má 28 hektarů
vinic osázených odrůdami Cabernet Sauvignon (80%), Merlot (17%) a
Petit Verdot (3%). Průměrné stáří révy je 35 let.
Původ názvu "Haut-Bages" je vysvětlen tím, že statek se nachází na
kopcích Bages, "Liberal" je jméno rodiny, která zde sídlila v 18.
století. Obchodníci s vínem pocházející z této rodiny stáli za
úspěchem tohoto vinařství. Toto víno bylo klasifikováno jako
Cinquième Cru Classe v klasifikaci roku.
Chateau Haut-Bages-Liberal přežilo i špatné časy v první polovině 20.
století, kdy kraj pustošila phylloxera, dvě světové války a
ekonomická krize. V 60. letech 20. století se majitelem vinařství stala
společnost Societe Civile Charreules, která byla kontrolována
rodinou Cruse. Noví majitelé znovu vysadili některé vinice a
instalovali nová zařízení. V roce 1982 vinařství koupil Jacques
Merlaut, který byl již majitelem Chasse-Spleen.
Chateau Haut-Bages-Liberal
Víno s tmavě červenou barvou, velmi jemné chuti s náznaky
smetany. Víno s vůní třešní a malin. Hrozny se sklízí ručně. Kvašení
probíhá v nerezových nádržích při kontrolované teplotě tři a čtyři
týdny. Víno zrahe v dubových sudech (z nichž 40% je vždy nových).
Víno má velmi dobrý potenciál pro archivaci.
La Chapelle de Bages
Druhé víno vyráběné v Chateau Haut-Bages-Liberal.
2000
2006

0,75 L
0,75L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Beychevelle
4éme Grand Cru Classé, Saint Julien

Prestižní vinařství, které bylo po několik století zapomenuto.
Je několik teorií, jak Château Beychevelle získalo svůj název.
Pravděpodobně jde o francouzský překlad výrazu „stáhnout
plachty“ tedy „beche velle“. Historie tohoto château sahá až
ke starověkému vévodství Lamarque, součástí kterého bylo
„Bayssevelle“.
V roce 1661 vévoda d`Epernon umírá a část jeho majetku je
státem zabavena na pokrytí jeho dluhů. V roce 1674 získává
pozemek dnešního Beychevelle vévoda z Rendanu. V 17. a 18.
století změnil zámek mnohokrát svého majitele. V roce 1757
jsou zaznamenány první pokusy o výrobu vína – to za pomocí
3 lisů a 13 sudů. Zámek v té době vlastnil markýz FrancoisEtienne de Brassier. Po francouzské revoluci zámek opět často
měnil majitele a v roce 1825 ho získává Pierre- Francois
Guestier. V té době již mělo château 250 hektarů vinic. I on byl
však nucen v roce 1874 zámek prodat. V současné době je
château ve vlastnictví japonské společnosti Suntory. Elegance
zámku s jeho klasickou architekturou stylu Ludvíka XV., ho řadí
mezi drahokamy v koruně regionu Médoc.
Aktuální rozloha zámku je 250 hektarů, z nich je 90 ha osázeno
vinicemi. Vysázené jsou odrůdy Cabernet Sauvignon 62%,
Merlot 31%, Cabernet franc 5% a Petit Verdot 2%. Průměrné stáří
vinic je 25 let.
1990
2004
2005
2013

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Ducru-Beaucaillou
2éme Grand Cru Classé, Saint-Julien
Jen málo tradičních vinařských rodin dokázalo udržet své majetky
až do dnešního dne. Jednou z nich je rodina Borie, kde se dnes
bratři Jean-François a Xavier starají o vína a vinifikaci.
Beaucaillou znamená krásný kámen a to charakterizuje kamenitou
půdu château. Vinohrady jsou roztroušené po celé oblasti SaintJulienu a jsou vysázené ze 70 % Cabernetem Sauvignon a z 30%
Merlotem, přičemž průměrné stáří vinic je 38 let.
1988

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Především ve vynikajících ročnících patří k lídrům ze Saint-Julien, a
to platí i pro jejich druhé víno La Croix de Beaucaillou, které se zde
vyrábí od roku 1995.
2003

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Lagrange
3éme Grand Cru Classé, Saint –Julien
Od roku 1796 se píše dlouhá a bohatá historie Ch. Lagrange ,
kdy se Jean Valère Cabarrus stává císařským hrabětem a
ministrem financí Napoléona I. ve Španělsku. Právě on díky
početným koupím rozšiřoval zámek až do roku 1825. V roce
1855 bylo château klasifikováno jako třetí Grand Cru z Médocu.
Když v roce 1983 zámek získala společnost Suntory, japonský
lídr ve světě nápojů a lihovin, poskytla nezbytný kapitál k
pozoruhodné modernizaci. Prioritou jsou vinice, poté
modernizace a změny sklepů a zázemí pro vinifikaci.
Dnes se vinice Ch. Lagrange rozprostírají na 117 hektarech.
Vynaložené úsilí od roku 1980 pokračuje: přesné vedení vinic a
vinifikace jednotlivých parcel dávají každý rok vzniknout
elegantním a mohutným vínům dlouhého zrání.
Ch. Lagrange je také jedno z mála vinařství, které produkuje
také bílé víno, a to les Arums de Lagrange. Bruno Eynard a
celý jeho kolektiv vycházejí z respektu k terroir.
1988
2000
2002
2007
2013

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Léoville Las Cases
2éme Grand Cru Classé, Saint-Julien
Toto château je jedním z nejstarších vinařských domů v oblasti,
nachází se v Saint-Julien-Beychevelle, v Médocu. Pyšní se
prestižním oceněním 2ème Grand Cru Classé z roku 1855. Vinice
sousedí s Ch. Latour, rozděluje je pouze malý potůček Juillac. V
srdci domény se nachází mimořádná parcela Grand Clos, jedná se
o 50 hektarů vinic v jednom bloku s průměrným stářím révy 60
let, tato slavná parcela je obehnána ještě slavnější hradbou se
známým lvem, který figuruje i na etiketách vína.
Historie vinařství sahá do XIX. století, kdy bylo jedno z největších
v celém Médocu. Vinice Château Léoville Las Cases zabíraly
plochu od Ch. Beychevelle až po Ch. Latour v apelaci Pauillac.
Naneštěstí Velká francouzská revoluce všechno změnila, vinařství
se rozdělilo v letech 1826 až 1840 na tři panství, Ch. Léoville
Barton, Ch. Léoville Poyferré a Las Cases. Od XIX. století je zámek
ve vlastnictví rodiny Delon a momentálně je to pan Jean-Hubert
Delon, který vinařství obhospodařuje, stejně jako své další dva
zámky Ch. Nenin v Pomerolu a Ch. Potensac v Médocu.
V roce 1902 začalo vinařství s produkcí druhého vína Le Clos du
Marquis. Od roku 2007 je toto víno obchodováno jako
samostatná značka a druhým vínem Le Petit Lion du Marquis de
las Cases.
1995
1996
2004

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Léoville Poyferré
2éme Grand Cru Classé, Saint-Julien
Leoville Poyferré bylo založeno v roce 1840 a už v roce 1855
mu slavná klasifikace z roku 1855 přiřadila druhé Cru Classé.
Po katastrofické devastaci vinic révokazem byla rodina
Poyferré donucena zámek a vinařství prodat rodině Erlanger a
rodině Lalande, příbuzným rodině Lawton.
V roce 1920 rodina Cuvelier, už od devatenáctého století velmi
důležití negocianti ze severu Francie, přebírají vinařství. V roce
1979 jeden z členů rodiny, Didier, bere na svá bedra velký
závazek, a to dostat vinařství do peletonu těch nejlepších
Cru Classé. Během těchto let byla přijata velmi důležitá
opatření týkajici se technologii a vinic. Na Leoville Poyferré
kladou velky důraz na soulad s přírodou a na terroir a snaží se,
aby se do vína promítlo to nejlepši, co zdejší půdy a podloží
nabízí. Veškerý tento pokrok v inovaci a neúnavná péče dává
vzniknout opravdu velkým vínům, která najdete po celém
světě.
Vina jsou charakteristická výbornou rovnováhou, mimořádnou
finesou, elegancí a svou pozoruhodnou schopnosti zráni.

2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Margaux
1er Grand Cru Classé, Margaux
Zámek byl znám již ve 12. století pod názvem „la Mothe de
Margaux“ a v té době ještě na panství nebyla vysazena vinná
réva. V průběhu generací a staletí zručnost jedněch a inovace
druhých z obyčejného Chateau Margaux udělali výjimečné víno,
jaké známe dnes. Neodmyslitelnou osobností tohoto chateau je
André Mentzelopoulos. Žadný jiný majitel v jeho dlouhé historii
nesplnil tak důležitou úlohu v tak krátkém čase. Po studiích
literatury v Grenoblu odjel na Dálný východ do Barmy, Číny, Indie
a Pakistánu, kde významně zbohatl z obchodu s obilím.
Po návratu do Evropy se oženil s mladou Francouzkou a v roce
1958 získal společnost Felix Potin založenou v roce 1844, ke
které patřilo 80 obchodů se smíšeným zbožím. André vybudoval
z této společnosti významný moderní distribuční dům s 1600
prodejními místy a prestižními nemovitostmi v Paříži. V roce 1977
koupil André Chateau Margaux a ihned se do něj zamiloval. Díky
jeho úžasně bystrému intelektu a pracovitosti se Chateau
Margaux dostalo opět na první místo, které mu patří. André
Mentzelopoulos vizionářsky do nově nabytého vinařství
investoval v nepříznivé době, aniž by očekával okamžité
zhodnocení. Pod vedením enologa Emila Peynauda začal znovu
prodávat Pavillon Rouge, více selektovat hrozny, začal školit
víno v nových sudech a vinifikovat Pavillon blanc... V současné
době je v čele vinařství jeho dcera Corinne Mentzelopoulos.

Chateau Margaux
2013
0,75 L
Ch. Pavillon rouge du Ch. Margaux
2004
0,75 L
2013
0,75 L
Ceny jsou na vyžádání.

Château Palmer
3éme Grand Cru Classé, Margaux
Vinařství nese jméno anglického generál majora Charlese
Palmera, který je koupil jako usedlost Gascq v roce 1814. Tento
majitel se zasloužil o propagaci vína u zámožné britské
společnosti a dodnes je mezi Angličany velké množství milovníků
tohoto vína.
Současný zámek byl vybudován novými majiteli, bratry
Pereireovými, a stejně tak rozkvět vinařství započal s jejich
příchodem v roce 1853. Škoda jen, že do klasifikace velkých
bordeauxských vín v roce 1855 zbývalo tak málo času.
Palmer tak byl zařazen „pouze“ mezi troisième grand cru classé.
Bohužel konec 19. století a počátek 20. nebyl pro nové majitele
vůbec příznivý – nákaza vinné révy padlím, fyloxérou, v letech
1870 až 1871 prusko-francouzská válka a pak 1. světová válka.
Byla to ale až velká krize v 30. letech, která je přinutila majetek
prodat.
Od roku 1938 vlastnili vinařství čtyři bordeauxské rodiny: MählerBesseovi, Sichelovi, Miailheovi a Ginestetovi – tito akcionáři
vrátili Palmer mezi elitu francouzských vín, kam bezpochyby
patří.
Vytrvali dvě z rodin, které vlastní château dodnes: rodina
Sichelova a Mähler-Besseova.

1995
1996
1997
2004
2013

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

Alter Ego – 2.víno Ch. Palmer
2005
2013

0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château d´Issan
3éme Grand Cru Classé, Margaux
První písemné záznamy o Château d’Issan sahají do 12. století,
kdy byl region Guyenne (takto je často nazývána oblast
Akvitánie) pod anglickou vládou.
Majetek se v průběhu času stal domovem rodin Ségur, Salignac a
La Verne. V 17. století se zde usadil rytíř d’Essenault, jenž byl
poradcem parlamentu v Bordeaux. Nechal zbořit starý hrad a
vystavět zámek, jak ho známe dnes. Dal mu také své jméno,
které bylo zkráceno na Issan. V 19. století, nechala rodina Roy
vystavět nové sklepy a budovy, kde byly uskladněny sudy.

Issan je víno, které bylo servírováno na svatbě Eleanor
Akvitánské a Jindřicha Plantageneta v roce 1152, bylo objednáno
do sklepů prince z Walesu v roce 1723 a rovněž bylo oblíbeným
vínem císaře Františka Josefa. Na počátku 20. století sláva Issanu
poněkud vybledla a stín ležel na vinařství až do konce 2. světové
války.
Po roce 1945 zakoupila majetek rodina Cruse, která v Médocu
žila již více než 150 let, a vyzdvihla z prachu skutečný potenciál
tohoto vína.

2000
2004
2005
2006
2007
2013

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Lascombes
2éme Grand Cru Classé, Margaux
Château Lascombes najdeme u severního výjezdu z vesničky
Margaux, pyšní se tak jednou z nejlepších vinařských poloh na
světě. V 17. století patřila doména rytíři Antoinu de Lascombes.
Jeho dnes připomíná druhé víno ze Château Lascombes –
Chevalier de Lascombes (chevalier = rytíř). Víno z Lascombes se
dá popsat jednoduše pomocí čtyř slov – mohutnost,
koncentrace, ovocnost a elegance. Majitelé a celý tým z vinařství
se řídí především kvalitou, která je alfou a omegou jejich práce.
Podobně jako u dalších velkých vín z Bordeaux i zde se snaží
snoubit moderní techniky (třídící stoly, macerace za studena
ještě před fermentací, malolaktická fermentace na sudu, atd…)
s tradičními postupy (školení na barriqueu z osmdesáti procent
každoročně obnovovaném po dobu 18 měsíců, čiření vaječným
bílkem, atd…).
V dubnu 2001 odkoupila vinařství se zámkem Colony Capital a
započala novou éru pod vedením Dominiqua Befve. Právě on
nechal kompletně zrekonstruovat sklepy i vinice, aby se i zde
nadále produkovalo víno důstojné své klasifikace a apelace.
Château Lascombes tak dnes patří mezi největší vína Médocu.
2002
2004
2005
2013

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

Chevalier de Lascombes – 2. víno Ch. Lascombes
2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Brane-Cantenac
2éme Grand Cru Classé, Margaux
Založeno bylo v 18. století pod jménem Gorce a je situováno
na nejlepším terroir v Cantenacu. Bylo považováno ještě před
klasifikací v roce 1855 za jedno z nejlepších druhých crus z
Médocu. Jejich vína často dosáhla hodnoty prvních crus. V
roce 1833 bylo panství zakoupeno baronem z Brane, známého
jako „Napoléon vinic“, který dal zámku jméno Ch. BraneCantenac.
V roce 1925 Léonce Récapet, majitelka Ch. Margaux, vinařství
zakoupila a její vnuk, Lucien, pokračuje v tradici od roku 1956.
V roce 1992, její syn Henri, oenolog a ampelograf, přebírá
pochodeň, po práci v Jižní Africe a Chile, kde zdokonalil své
znalosti a nabral zkušenosti. Od svého příchodu se Henri
Lurton upnul k myšlence, dát každému ročníku tohoto
velikého Margaux jiskru a komplexitu, kterou získává díky
mimořádnému terroir, a nalézt ideální vyváženost vnitřní
kvality ročníku a elegance vína.
Dnes je zámek Brane na vrcholu pokroku s vysoce výkonným
technologickým systémem a zcela novým optickým tříděním.
2006
2008

0,75 L
0,75L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Rauzan-Ségla
2éme Grand Cru Classé, Margaux
V roce 1661, Pierre des Mezures z Rauzan přebírá panství,
kterému i dává své jméno. Během dvou století jeho nástupci
rozšiřovali pozoruhodnou reputaci a věhlas vín z Ch. RauzanSégla, jednoho z preferovaných vín Thomase Jeffersona.
V roce 1994 toto druhé Grand Cru Classé získává známý dům
Chanel, který do zámku významně investoval a vrátil mu jeho
reputaci a postavení.
Zámek se dnes rozléhá na 66 hektarech, úzkostlivě udržovaných
v respektu s přírodou: rozumné obdělávání půdy, práce s půdou,
selekce jednotlivých parcel a zón, ruční sběr do malých
přepravek, dvojité třídění hroznů. Tolik obezřetnosti nezbytné
při výrobě výjimečných vín.
Vína z Ch. Rauzan-Ségla nabízejí štědrý buket s důmyslnou
finesou, která vyjadřuje světově proslulé kvality terroir v
Margaux.
1989
2005

0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Giscours
3éme Grand Cru Classé, Margaux
Víno kategorie Grand Cru Classé, které v minulých letech udělalo
značný kvalitativní pokrok. Jedná se o jedno z největších
vinařství v kategorii Cru Classé a rozhodně patří k tomu
nejlepšímu, co nabízí skupina zámků z 3. kategorie Grand Cru
Classé v Médocu. Giscours byl v katastrofálním stavu před tím
než jej v roce 1952 zakoupil Nicholas Tari a investoval do
technologie a vinic značné prostředky. Další etapou vývoje byl
rok 1995, kdy bylo vinařství zakoupeno holandským
podnikatelem Eric Albada Jelgersmem. Ch. Giscours tradičně
produkuje sytá vína bohatá na třísloviny s projevem a vůní
černého ovoce s dotekem cedrového dřeva a ušlechtilého dubu.

2001
2002
2005

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château du Tertre
5éme Grand Cru Classé, Margaux
Ch. du Tertre je situované na jedněch z nejkrásnějších a
nejvyšších štěrkových parcelách v Margaux.
Toto panství bylo založeno v 18. století v dobré vůli dovozce a
obchodníka s víny, původem z Irska, Pierra Mitchella, milovníka
zdejšího kraje a vín a zakladatele první sklárny v Bordeaux. Tento
otevřený a rafinovaný muž si tím splnil svůj dávný sen a obdařil
místo nespornou elegancí a šarmem.
A věhlas vinařství pokračoval: Brezetové, Henri de Vallandé nebo
rod Koenigswarter, bohatí bankéři velmi blízcí císaři Napoléonovi
III. Kvalita zdejších vína byla uznána při klasifikaci v roce 1855 a
vynesla jim označení Grand Cru Classé z Margaux.
V roce 1997 zámek získal Eric Albada Jelgersma a díky značným
investicím a důmyslnému propojení inovací s tradiční
architekturou mu vrátil jeho charakter a noblesu.
2010
2006

0,75 L
0,75L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Malescot Saint-Exupéry
3éme Grand Cru Classé, Margaux
Své jméno získalo Château Malescot Saint-Exupéry po dvou ze
svých bývalých majitelů: Simonu Malescotovi, královském
poradci při bordeauxském parmentu, který je získal v roce 1697,
a po Comtu Jean-Baptistu de Saint-Exupéry, pradědečkovi
slavného spisovatele a majiteli mezi roky 1827 a 1853. Paul Zuger
a jeho syn Roger koupili vinařství situované v samém centru
vesničky Margaux v roce 1955. Po třiceti letech úsilí a pozornosti
se konečně naplnilo motto vinařství – „Semper Ad Altum“ (stále
výše). Z celkových 45 hektarů je dnes v apelaci Margaux
vysázeno 23,5 ha vinné révy. V apelaci Bordeaux-Supérieur pak
6,5 ha. Když však Zugerovi vinařství získali, mělo vysázeno
pouhých 7 hektarů vinic. Znalci si je cení především pro jeho
mimořádný kořenitý buket a plné tělo.
2002
2006
2013

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château La Mission Haut-Brion
Grand Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan
Spanilá sestra Haut Brionu. Navzdory obrovské chuťové
podobnosti dělá v přímém porovnání dojem, že bude zrát
rychleji.
Zámek byl založen slavnou rodinou Lestonnac na začátku XVI.
století. Vinice Ch. La Mission Haut-Brion obhospodařovali
kněži, kteří zde na misii žili od roku 1682 až do revoluce. Toto
mýtické víno získalo zlatou medaili na mezinárodní výstavě v
Londýně roku 1862 a to jej pomyslně zařadilo mezi uznávaná
vína z řad Premier Grand Cru Classé.
V roce 1983 chateau získavá doména Clarence Dillon, vlastník
sousedního Haut-Brion. Již v roce 1540 byla chateaux propojena
příbuzenskými sňatky, ale trvalo 450 let než byli tito věční
rivalové spojeni oficiálně.
Styl tohoto vína vám učaruje, jeho intenzita je až svádivá, velmi
komplexní textura s tóny červeného ovoce, cedru, čokolády a
tabáku. V chuti je víno velmi kulaté a rozmanité, s ušlechtilými
taniny.
V roce 2005 je k zámku přikoupen další majetek, a to do té doby
nejmenší vinařství v klasifikaci, Chateau La Tour Haut-Brion.
2004

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Latour - Martillac
Cru Classé de Graves, Pessac-Léognan
Château Latour-Martillac, Cru Classé z Graves už od roku 1953,
dostalo jméno po věži, která zdobí centrální dvůr a je
pozůstatkem pevnosti Martillac z XII. století.
Situována na planině s výjimečným podložím z pyrenejských
štěrků zaujala tato doména pozornost Édouarda Kressmanna,
obchodníka s víny z Bordeaux, už v roce 1871, a to zejména
vynikající kvalitou zdejších bílých vín. Jeho starší syn Alfred ji
koupil v roce 1930 a zasloužil se zde o rozvoj červeného vína. Se
svým synem Jeanem navrhl současnou podobu etikety se
zlatými a písčitými pruhy, které lemují láhve už od roku 1934.

Dnes jsou to Tristan a Loic Kressmannovi, synové Jeana
Kressmanna, podporováni jedněmi z nejlepších oenologů z
Bordeaux, kteří pokračují v rodinné tradici pěstování a výroby
vína z tohoto autentického terroir.
Díky elegantní a harmonické struktuře jsou červená i bílá vína z
Château Latour-Martillac typickými zástupci apelace PessacLéognan.
Bílé
2007

0,75 L

Červené
2006
2008

0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Malartic-Lagravière
Grand Cru Classé , Pessac-Léognan
Ch. Malartic-Lagravière leží jižně od Léognanu směrem na Saucats.
První zmínky jsou z VIII. století. V roce 1803 získal někdejší majetek
La Gravière první muž z politicky známého rodu Malarticů - Pierre
Malartic. V průběhu času se na dalším rozvoji château podíleli další
majitelé – rodiny Ricard, Ridoret a Marly. Jacques Marly prodal
Malartic-Lagravière v roce 1990 šampaňskému domu LaurentPerrier. Ten jej následně prodal roku 1997 belgickému průmyslníkovi
a vinařskému nadšenci A. Bonniemu.
Celá vinice tvoří jeden kompaktní blok přiléhající k château. V roce
1990 byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce sklepů a část vinic byla
nově vysázena. Sklep prošel následně další renovací a dnes
představuje originální, centrálně situované řešení s gravitačním
způsobem zpracování. Do jednotlivých dřevěných kádí jsou
vytříděné bobule přenášeny v závěsném kontejneru.
2000

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Pape Clément
Cru Classé de Graves , Pessac-Léognan
Chateau Pape Clement je vinařství z levého břehu. V roce 1959
získalo klasifikaci v oblasti Graves, a to pro svá červená i bilá vina. V
roce 2006 zde proběhla již 700. sklizeň a to označuje Pape Clement
jako vůbec nejstarší vinařství v Bordeaux pocházejíci z obce Pessac.
Vinice v roce 1300 založil bordeauxský arcibiskup Bertrand de Goth,
který byl později zvolený papežem a kterého známe pod jménem
Clement V. Po své pontifikaci v roce 1306 vinařství předal svému
nástupci, kardinálu Arnaud de Canteloup. Právě ten nechal na
vinicích v okolí vesničky Lormont vysázet bilé odrůdy. Vinice zůstaly
v držení arcibiskupů z Bordeaux až do revoluce, kdy byly podobně
jako všechen ostatní cirkevní majetek znárodněny. Poté se na
zámku vystřídalo několik vlastníků. V roce 1937 je zasáhlo devastujíci
krupobití a dalších více jak deset let bylo značně zanedbáváno. Svou
slávu a lesk získalo opět až po 2. světové válce v roce 1949 a zařadilo
se hned za Haut-Brion a La Mission jak kvalitou, tak cenou a
poptávkou.
2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Ausone
1er Grand Cru Classé „A“, Saint-Emilion
Tento zámek se nachází na samém vrcholu městečka Saint-Emilion.
Chateau Ausone je pojmenováno podle básníka, který v letech
310-395 n. l. pobýval v těchto prostorách a vlastnil přibližně 100
akrů. Někdo říká, že zámek Ausone vyrostl na původních základech
jeho vily. Zámek vlastnilo několik slavných rodin, nejvíce se do
historie zapsal pan Dubois Edouard, který si prošel krizi v 19.
století. Po jeho smrti vinařství řídila jeho manželka, madame
Dubois-Challon, spolu s dětmi z jeho prvního manželství, rodiny
Vauthier. Ch. Ausone mělo v roce 1956 nesmírné štěstí, když se
jejich vinohradům vyhnul mráz, který některá vinařství zcela
zdecimoval. Například Ch. Cheval Blanc nevyrobilo několik ročníků.
Bylo to ale až v roce 1976, kdy byl zdejší enolog Pascal Delbeck
jmenován vinařem roku, a tím Ch. Ausone definitivně zařadil mezi
největší vina celého Bordeaux.
Až do roku 1990 zámek vlastnily rodiny Dubois-Challon a Vauthier.
V tomto roce Vauthierovi odkoupili akcie Dubois-Challon a pan
Alain Vauthier se stal hlavním ředitelem Ausone. Posledním
členům rodiny Dubois-Challon ponechali právo doživotního
užívání samotného zámku (do roku 2003).
Druhé víno La Chapelle de Ausone vyniká svým jemným
charakterem a je mnohem dříve připraveno ke konzumaci,
vinifikuje a školií se stejně jako první víno, pouze pochází z
mladších vinic.
2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Beau-Séjour Bécot
1er Grand Cru Classé „B“, Saint-Emilion
Ch. Beauséjour-Bécot i jeho vinice najdeme na vápencové
plošině St. Martin, západně od městečka St. Emilion.
Je jednou ze dvou částí někdejšího Ch. Beauséjour, které bylo
rozděleno v r. 1869. Réva se zde ale pěstovala už od
galorománských časů a není proto divu, že za tuto dobu změnila
zdejší půda mnohokrát majitele. Patřili k nim mj. mniši ze St.
Martin de Mazerat, rodina Gères, Figeac, de Carle, Ducarpe,
Fagouet – a od r. 1969 současní majitelé, rodina Bécot.
Původní název zněl Domaine de Peycoucou, jméno Beauséjour
platí od r. 1787, současná podoba od r. 1979, kdy byly rozšířeny
vinohrady. Kvůli tomuto rozšíření (o 4,5 ha sousední parcely Ch.
Trois Moulins se statutem Grand Cru Classé), byl ovšem v
následující klasifikaci Beauséjour- Bécot vyškrtnut ze seznamu
1er Grand Cru Classé, aby se tam nicméně vrátil v r. 1996.
Vinifikace v sobě kombinuje tradiční i moderní přístup,
malolaktická fermentace se odehrává v sudech, je využívána i
mikrooxidace.
1996

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Canon
1er Grand Cru Classé „B“, Saint-Emilion

Château Canon, který se nachází na vrcholu vápencové plošiny v
Saint-Emilionu, byl původně součástí Clos Saint Martin, a to v
roce 1700.
V roce 1760 ho odkoupil pan Jacques Kanon, který své jmění
získal jako korzár. Zámek každopádně velmi zvelebil, přikoupil
vinice a dobře se o vinařství staral. Nechal zámek také
rekonstruovat do původní podoby. Dalším významným
vlastníkem byla rodina Fournier, která vinařství modernizovala a
usilovně se snažila o jeho prosperitu, následně ho v roce 1996
prodala luxusní značce Chanel.

Château Canon disponuje úžasnými sklepy, které byly původně
hloubeny za získáním kamene pro vystavění vesnic Libourne, St.
Emilion a dalších. Jsou zde opravdu úchvatné prostory, kterými
se dostanete až k zámkům Beau-Séjour Bécot nebo Clos Fourtet.
Vína z Ch. Canon jsou opravdu stylová, s mineralitou, bobulovým
ovocem, kořením a jsou to také vína pro zákazníky s trpělivostí.
Na vrchol se dostávají po 15 letech uskladnění.
1983
2013

0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Canon La Gaffelière
1er Grand Cru Classé „B“, Saint-Emilion
Canon La Gaffelière nabízí úchvatné představení vinařského
umění Stephana von Neipperga a jeho konzultanta Stéphane
Derenoncourta, jehož hlavní dějství spočívá v dokonalém
zvládnutí přírodou nastavených obtíží.
Odrůdy Merlot a Cabernet franc jsou zde zastoupeny půl na půl,
chybí obvyklý podíl Cabernet Sauvignonu nebo je zastoupen
opravdu jen decentně. Nicméně absence Cabernet Sauvignonu
nikterak neubírá na exotickém projevu vína Ch. Canon La
Gaffelière.
Víno vykazuje jemnější styl, měkká, kulatá chuť s decentní
koncentrací ovoce a hedvábnými taniny, mírně obohacená o
dubové podtóny je skvěle vyvážená přírodním alkoholem a
kyselinkou. Jemné, hebké, smyslné.
1995

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château La Gaffelière
1er Grand Cru Classé „B“, Saint-Emilion
Ch. La Gaffelière je svým způsobem jedinečné, kořeny tohoto
zámku byste hledali až v roce 1400, kdy z trosek gallořímské vily
známé jako „Le Palat“ vznikl zámek sloužící původně jako
útočiště malomocných.
Vinařství je od počátku v rukou rodiny Malet Roquefort. Dříve
bylo známo jako La Gaffelière Naudes a kvalita byla velmi
vysoká. Na konci 19. století bylo panství rozděleno, část je dnes
známá jako Canon La Gaffelière a původní vinařství už se dále
jmenuje jen La Gaffelière. Alexandre Thienpont, který vlastní
zámek v Pomerolu Vieux Château Certan, se zde učil řemeslu.
Výborná je zdejší poloha vinic, které se nacházejí mezi Ch.
Ausone a Ch. Pavie a dávají vína charakteristická pro St. Emilion stylová a klasická.
1985
1989

0,75 L
0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Figeac
1er Grand Cru Classé „B“, Saint-Emilion
Figeac je velice starou usedlostí, jeho historie sahá až do II. století,
do galo-románské éry, kdy rodina Figeacus dala jméno vile, kterou
zde nechala postavit.
Doména Figeac se stala vlastnictvím současné rodiny v roce 1882.
Thierry Manoncourt s pomocí své ženy Marie-France začal s
rekonstrukcí vinařství v roce 1947, aby mu dal finálně lesk těch
největších vin z Bordeaux. Figeac se nachází na výjimečném
terroir tvořeným třemi pahorky štěrku. Takovéto terroir dává
Figeacu výhodu v pěstováni Cabernetů, které jsou zde zastoupeny
vůbec nejsilněji na pravém břehu. Tato atypičnost dává vínům
mimořádnou eleganci, potenciál, hloubku a reputaci.
2004
2013

0,75 L
0,75 L

Le Petit Figeac
2013

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château La Tour Figeac,
Saint Emilion Grand Cru

Vinařství založil v roce 1879 pan Corbière, původně mělo 37
hektarů, ale postupem času bylo rozděleno na další vinařství La
Tour du Pin a La Tour du Pin Figeac, zbylých 15 ha je nynější La
Tour Figeac s místní věží na etiketě. Spravuje jej rodina
Rottenmaier již od roku 1973 a využívá ke konzultacím rodinu
Derenoncourt.
Vinice se nacházejí v jednom bloku, a to hned vedle
světoznámého Figeacu a Cheval Blanc. Podloží tvoří štěrky
s písky a naplaveninami, odrůdově zde převahuje Merlot,
doplněný o Cabernet franc a průměrné stáří vinic je 35 let.
Hrozny jsou sbírány ručně a vinifikovány burgundskou metodou,
tedy s celými bobulemi a následně zpracovány z 60 až 80 % na
nových dubových sudech, kde zrají 15 až 18 měsíců.
Vína jsou harmonickou kombinací finesy a kulatosti s mocnou
strukturou, což je skvělá kombinace k vyzrávání.
2004

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Troplong Mondot
1er Grand Cru Classé „B“, Saint-Emilion
Doména Mondot patřila opatovi ze Sèze, který zbudoval v roce
1745 aktuální château. Pod jeho taktovkou si získal Mondot
místo mezi nejuznávanějšími Saint-Emiliony.
V roce 1850 Mondot převzal Raymond Troplong, ve Francii velmi
vážený a známý právník, milovník umění a literatury, blízký přítel
Théophila Gautiera, president parlamentu v letech 1852 až 1868,
dal zámku dnešní podobu i jméno. Zužitkoval bohatství
Mondotu a dostal toto víno do popředí a v roce 1868 bylo
klasifikováno jako druhý nejlepší Saint-Emilion.
Na začátku XX. století, Alexandre Valette, obchodník s víny z
Paříže koupil doménu. V té době již vlastnil doménu La France v
nedalekém Fronsac a Quinsac, netrvalo dlouho a získal i Château
Pavie. Jeho syn Bernard a poté jeho vnuk Claude mu byli
nástupci ve vedení vinařství a dnes jsou to Christine ValettePariente a její manžel Xavier Pariente, kteří se o vinařství starají a
zvyšují mu stále renomé, díky čemuž také v roce 2012 postoupilo
do kategorie 1er GCC.
1988

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Clos de l’Oratoire
AOC Saint-Emilion Grand Cru Classé
Hraběcí rodina von Neipperg pochází ze šlechtické rodiny Svaté
říše římské (ve 12. století založili Neippergové Hrabství von
Neipperg v Schwaigernu). Z této šlechtické rodiny vzešlo mnoho
velkých vojáků a důležitých diplomatů. Ve 12. století se rodina
začala zajímat o vinařství.
Toto vinařství je jedním z majetků hraběcí rodiny. Vinice Clos de
l’Oratoire se nachází na severo-západním kopci Saint-Emilionu.
Jedná se o 10,32 hektaru písčitých půd na jílovitém podloží. Toto
terroir je ideální zejména pro odrůdu Merlot (90 %). Dalšími
odrůdami je Cabernet Franc (5 %) a Cabernet Sauvignon (5 %).
Merlot dává vínu kulatost a opulentnost, Cabernet Franc moc,
aromatickou komplexitu a krásnou a dlouhou dochuť.
Clos de l’Oratoire je víno temné purpurové barvy s širokou
ovocnou paletou chutí. Je jemné a kulaté a zároveň mocné a
bohaté. I když se jedná o víno na delší uskladnění, můžete si jej
otevřít už po sedmi letech od sklizně.
2011

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Fombrauge
Grand Cru Classé, Saint-Emilion
Majitelem je pan Bernard Magrez (* 1936), jenž je
bordeauxským obchodníkem v oblasti vinařství a enologie.
Založil společnost « Groupe Bernard Magrez », je významným
vlastníkem skvělých vinařství nejen ve Francii. Je přezdíván
« muž 40 châteaux ».
Kořeny tohoto vinařství sahají do 16. století, což z něj dělá jedno
z nejstarších v apelaci Saint-Emilion. Na 51 hektarech jsou
zastoupeny tyto odrůdy: 90 % Merlot, 9 % Cabernet Franc, 1 %
Cabernet Sauvignon. Keře jsou v průměru 33 let staré. Velkou
zajímavostí je, že jako enologický poradce zde působí pan Michel
Rolland.
Barva vína je rubínová. Ve vůni rozpoznáme červené ovoce,
černý rybíz a třešně. Chuť je lahodná, jemná a plná zároveň a
vyznačuje se skvělou rovnováhou: kyselina a nepřízvučné taniny
dávají vyniknout kulatosti vína. Dochuť je příjemná a elegantní.
2010

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Larmande
Grand Cru Classé, Saint-Emilion
Château Larmande je jedním z nejstarších vinařství v této apelaci a je
situováno 1 200 metrů od historického centra Saint-Emilionu.
V archivech jsou první zmínky o tomto vinařství již z roku 1585.
Larmande disponuje velmi moderními sklepy pro vinifikaci, jsou
vybavené malými káděmi, umožňujícími přesnou vinifikaci každé
parcely jednotlivě. Každým rokem se kvalita vín z Ch. Larmande díky
rozumnému přístupu při pěstování a výrobě a respektování tradiční
výroby s moderním dotekem zvyšuje. Vinifikace probíhá velmi
tradičně a šetrně, práce probíhá tak, aby se ve víně zachovalo co
nejvíce ovocných tónů, tolik důležitých pro získání kulatého,
elegantního vína s finesou zdejšího terroir.
2000
2013

0,75 L
0,75L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Pavie Macquin
1er Grand Cru Classé „B“, Saint-Emilion
Zakladatelem vinařství je Albert Macquin (1852-1911), žák Pařížského
Grignonu a poté školy v Motpellier se specializací na vedení révy
vinné. V Saint-Emilionu, který byl co se týče vinic zdevastován
révokazem na konci XIX. století, měl skvělou příležitost využít a
aplikovat své znalosti a dovednosti.
Vinice mají obdivuhodnou polohu, nacházejí se zcela navrchu celé
vápencové plošiny Saint-Emilionu, západní strana přímo sousedí s
historickým centrem Saint-Emilionu, a zasahují až do doliny
Fongaban. Půda je zde bohatá na jíl a vápenec, do hloubky se
potom jedná o vápencovou skálu s fosíliemi, což vinné révě zaručuje
skvělé odvodnění, ale také výborné podzemní zásoby vody, tedy
optimální podmínky. Navíc s bohatou vrstvou jílů, která vínu dodá
pevnost, štědrost a šťavnatost.
Mezi špičková vína této apelace dostal toto chateau pan Nicolas
Thienpont, jehož práce byla v roce 2012 oceněna postoupením
do elitní kategorie 1er Grand Cru Classé.
2004

0,75 L

Ceny jsou na vyžádání.

Château Gazin
Pomerol
Château Gazin se nachází v oblasti Pomerol a patří mezi nejstarší
vinařství v Bordeaux.
Písemné zmínky dokládají existenci vinařství již od 12. století. Až
do velké francouzské revoluce byla usedlost vlastněna
Maltézskými rytíři sv. Jana.
Vlastní vinařství sídlí v historické budově bývalého špitálu, který
vybudovali Maltézští rytíři jako příbytek pro poutníky a
potřebné.

V současné době usedlost obhospodařuje asi 24 ha vinic v
průměrném stáří 35 roků, z nichž produkuje asi 100,000 lahví
Château Gazin.
Gazin je vlastnictvím rodiny Baillencourt řečené Courcol. vysoké
šlechty z Lalande, jednou z vůbec nejstarších rodin z Artois.
Přízvisko Courcol (court col) získali od Philippa Augusta,
francouzského krále v letech 1214, jako poctu. Na začátku 20.
století Louis Soualle, pradědeček stávajících vlastníků, převzal
Gazin.
Sklizeň je vinifikována na cementových kádích, probíhá zde
malolaktická fermentace v sudech a poté je víno přečerpáno na
dubové sudy. Vína jsou čiřena vaječnými bílky, pokud je potřeba
vína jsou před lahvováním jemně filtrována. Produkce je z 80 %
exportována.
Ch. Gazin je členem Akademie vín v Bordeaux a Akademie vín
Francie.
2004
2007
2013

0,75 L
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Ceny jsou na vyžádání.

Château Petit-Village
Pomerol
Jak přišlo Ch. Petit Village („malá vesnice“) ke svému jménu,
známo není. Nejpravděpodobnějším vysvětlením je zdejší
uskupení budov, které zdálky mohou skutečně dělat dojem
malého venkovského sídla.
Pod svým dnešním jménem se ale toto château vyskytuje již v
historických záznamech, kdy je koncem 18. století jako vlastník
uváděna rodina Dufresne. V polovině 19. století bylo zdejší víno
hodnoceno na pátém místě (v rámci Pomerolu). Po několika
dalších změnách majitelů (Séguin, Buidin-Buffin, Héron) se v
roce 1919 dostává Petit Village do rukou velmi známého
négocianta Fernanda Ginesteta – je to navíc vůbec první případ,
kdy se nějaký obchodník z Bordeaux takto angažuje na pravém
břehu.
Dalším jménem, které bylo s tímto château spjato, je jméno
rodiny Pratů, známých zejména díky vlastnictví Ch. Cos
d´Estournel. Od nich koupila Petit Village v r. 1989 pojišťovna
AXA Millésimes (vlastní též Ch. Pichon Baron).
Při obrovském mrazu roku 1956 tu prakticky vymrzly všechny
vinice. Nová výsadba preferovala tehdy „módní“ odrůdu
Cabernet Sauvignon, což se obecně ukázalo jako krok
nesprávným směrem. Poměry odrůd na vinici byly pak znovu
upraveny, i tak si ale Petit Village díky své štěrkové půdě
ponechává relativně vysoký podíl Cabernetu Sauvignon.
V roce 2004 byl zahájen rozsáhlý program renovace. A to jak
části vinic, tak sklepů. Přibyly nové tanky a byl vystavěn nový
sklep pro zrání vína.
1989
2006
2008

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

Ceny jsou na vyžádání.

Château Nenin
Pomerol
Zámek Nenin byl původně majetkem rodiny Despujol, kteří byli dost
možná i zakladateli vinic v Pomerolu. V roce 1997, těsně před sklizní
majetek přebírá Jean Hubert Delon, majitel slavného Ch. Léoville Las
Cases, a jeho sestra Geneviève D'Alton. Vinařství je jedno z
největších v apelaci Pomerol a to jak rozlohou vinic, tak nádherným
panstvím z 19. století. Vinice mají v průměru stáří 30 let, ale některá
réva je až 50 let stará. V roce 1997 se také zrodilo druhé víno Fugue
de Nenin a od té doby také rapidně roste kvalita i díky poradenství
slavného enologa M. Rollanda.

2004
2005
2006
2010

0,75L
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Ceny jsou na vyžádání.

Château Clinet
Pomerol
Château Clinet využívá mimořádného terroir, jelikož je situováno v
nejvyšší části slavné plošiny v Pomerolu, na slavné terase Günzských
štěrků, která je kolébkou těch nejlepších crus v apelaci. Zámek byl
odkoupen v roce 1998 Jeanem- Louisem Laborde. Rodina Laborde
pracuje tak, aby vyniklo výjimečné terroir, s absolutním respektem k
vinicím a přírodě, potažmo šetrnou a přirozenou vinifikací. Na
vinicích proběhla restrukturalizace jedné části a je kladena zvýšená
pozornost každodenní péči: pracuje se s půdou, odlisťuje se, rostliny
se pečlivě přivazují a vplétají do vedení révy. Sklep, který datuje
výrobu od ročníku 2004, najdeme v podzemí a umožňuje
zpracovávat hrozny při sklizních pomocí gravitace. Vína zrají na
dubových sudech a poté jsou lahvována, bez předchozí filtrace či
číření. Château Clinet je charakteristické svojí elegancí, intenzitou,
finesou komplexních nuancí červeného ovoce, ostružin a lanýžů.
2004
2006
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Château L´Evangile
Pomerol
Ch. l´Evangile tvoří tři vinice, které se rozprostírají na jihovýchodě
"plateau" Pomerolu. Panství obklopuje ze severu Chateau Petrus a
na jihu je to Chateau Cheval-Blanc, AOC Saint-Emilion. Zámek byl
vystavěn v 18. století pod vedením rodiny L´Eglise a během 19.
století byly vinice přejmenovány na L´Evangile.
V roce 1862 je L´Evangile odkoupeno Paulem Chaperonem, jedním z
potomků rodiny Ducasse, který se o zámek stará až do roku 1990.
Od roku 1868 je L´Evangile víno uznávané jako ≪Premier cru z
Pomerolu≫, 2. edice nakl. Féret.
V roce 1990 v řízeni L´Evangile pokračuje Domaines Barons de
Rothschild (Lafite). Vliv má DBR především na přísnou selekci
hroznů a tedy i vznik druhého vína, Blason de l´Evagile. Množství
změn a inovací bylo provedeno od roku 1998 a většina prací byla
dokončena roku 2004. Toto usilí se projevuje na stále vzrůstající
úrovni vín z tohoto chateau.
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Château La Conseillante
Pomerol
Své jméno dostalo Ch. Conseillante v polovině 18. století po Catherine
Conseillan.
V roce 1871 usedlost koupila rodina Nicolas, rozloha parcel se od té
doby nezměnila. Nyní obhospodařuje vinařství již pátá generace této
rodiny, která dává vzniknout opravdu velkým vínům.
Vinařství je znamenitě situováno v srdci slavné plošiny Pomerolu, se
slavnými sousedy Ch. Petrus a Cheval Blanc a jeho terroir hraje
nesmírnou roli v mimořádných vínech. Jeho předností je především
mocná elegance, na které si zakládá.
Jeho kvalita je stále na vzestupu od příchodu velmi schopného,
mladého enologa, Jeana Michela Laporta.
2004
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Vína z oblasti Sauternes
Vinařská podoblast Sauternes (vinařský region Bordeaux) se skládá z pěti obcí: Barsac, Sauternes, Bommes,
Fargues a Preignac. Všech pět obcí smí používat název Sauternes. Obci Barsac je dovoleno označovat svá vína
také jako „Barsac“.
Sauternes je domovem nejslavnějších přírodně sladkých vín vyráběných z botrytických hroznů.
Hrozny napadá téměř každý rok Botrytis cinerea, bobule se přeměňují na cibéby a dosahuje se
vysoké cukernatosti při sběru. Při fermentaci po dosažení přiměřeného objemu alkoholu se kvašení zastavuje
a vína vykazují vysoký zbytkový cukr.
Sauternské víno proslavilo především Chateau d´Yquem, jediné s klasifikací 1 er Cru Superieur.
Pro výrobu se používají odrůdy Sémillon a Sauvignon Blanc.
Vína ze Sauternes mají velký potenciál ke zrání, bez problémů to je 20-30 let, nejlepší ročníky až 100 let.

Château Mouton-Rothschild
Když baron Nathaniel de Rothschild zakoupil v roce 1853 severozápadně od Pauillacu
usedlost Mouton, získal tím 25 m vysoký pahorek vystupující nad médockou krajinu, jehož
vynikající štěrkovitá půda skýtá skvělé terroir pro odrůdu Cabernet Sauvignon. Na jeho
svazích pozvolna klesajících k ústí řeky Garonny se tedy pěstuje zejména hlavní
bordeauxská odrůda Cabernet Sauvignon.
Rozloha zdejších vinic činí 203 akrů a složení odrůd vinné révy je následující: Cabernet
Sauvignon, Merlot, Cabernet franc a Petit Verdot. Víno kvasí v dubových sudech a poté
zraje v nových sudech z francouzského dubu. Celková roční produkce vinařství činí 33 000
kartonů.
Podnik dnes řídí dcera barona Philippa, baronka Philippine de Rothschild. Je to energická
žena, která opustila pařížský divadelní svět, aby se stejným zápalem pokračovala v otcově
díle.
Víno Mouton Rothschild je bohaté, hutné a opulentní a na jazyku nevídaně hedvábné. Jeho
výrazný odrůdový charakter podtrhují jemné třísloviny. Díky vysokému procentu odrůdy
Cabernet Sauvignon je značně dlouhověké.
Réserve Mouton Cadet Sauternes blanc
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
ročník 2011
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