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Š u m i v á v í n a – crémanty, prosecco
HENRI LAVIGNE Blanc de Blancs
Příjemné šumivé víno (Crémant) potěší nádhernou zlatou barvou se
zelenkavým odstínem. Jeho vůně je silně aromatická, cítíme ovoce, bílé
květiny a opečený chléb. Crémant je komplexní, lehký a svěží, má typické
jemné perlení, které z něj činí delikátní a elegantní nápoj.
Cena bez DPH 190,- Kč

Crémant du Jura blanc de blancs
54% Chardonnay, 23% Savagnin, 23% Poulsard
Sklizeň probíhá zásadně ručně, hrozny jsou lisovány v celku. Po vinifikaci leželo víno leželo
rovných 48 měsíců na kalech, podobně jako ročníková Champagne!!! Degorzáž proběhla dva
měsíce před uvedením na trh. Doporučená doba zrání 2 - 3 roky. Barva je slámově žlutá ze
zelenkavým odleskem. Perlení je velmi jemné a dlouhotrvající. Jemná a delikátní vůně se
stopou bílých květů a hlohu. V chuti jsme okamžitě atakováni vysokou živostí, jemností a
finesou. Víno je šťavnaté s chutí vyzrálého hroznu. Ideální jako aperitiv, nebo pro radost od
rána až do noci.
Cena bez DPH
420,- Kč

Crémant du Jura brut rosé
60% Poulsard, 20% Trousseau, 10% Pinot noir a 10% Chardonnay
Okouzlující růžové šumivé víno, vyrobené tradiční metodou. K jeho výrobě byly použity
převážně hrozny ze starých, místních odrůd: modrá odrůda Trousseau a bílá Poulsard. Víno
zrálo 12 měsíců na kalech.
Barva je světle růžová, s lososovým odstínem. Jemné vůni dominuje aroma květin, především
akátu a růže. V chuti jsou to pak především tóny ovoce, malin, třešní a ostružin. Perlení je
velice jemné a pěna bohatá. Celkově se jedná o velmi živé a osvěžující víno, které je ideální jako
aperitiv, ale skvěle doprovodí též dezerty a ovoce.
Cena bez DPH 430,- Kč

Crémant du Jura blanc de blancs, cuvée "Coeur de Chardonnay"
100% Chardonnay
LIMITOVANÁ EDICE
Srdce Chardonnay je absolutní špička mezi Crémanty v kategorii blanc de blancs. Tento sekt je
vyroben ze samotoku, jež vytekl z hroznů ještě před samotným lisováním. Produkce tohoto
vína je tedy velmi omezená. Sekundární kvašení opět probíhá na láhvi a zrání na kalech trvá
okolo 24 měsíců. Barva je zlatavá se zelenými odlesky. Perlení jemné a dlouhotrvající.
V chuti je Crémant bohatý, jemný a nesmírně šťavnatý, s dokonalou finesou odrůdy
Chardonnay. I následná dochuť je velmi dlouhá.
Cena bez DPH
560,- Kč

Crémant de Bourgogne Blanc de Blancs AOC brut
Chardonnay
Bílé šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Chardonnay vypěstovaných na vinicích
francouzské vinařské oblasti Bourgogne – brut – suché.
Víno má zlaté a živé roucho, jemné a elegantní perlení. Chardonnay nabízí vznešenou jemnost,
eleganci a lehkost.
Cena bez DPH
340,- Kč

Crémant de Bourgogne Rose AOC brut
Pinot noir
Růžové šumivé víno vyrobené z hroznů vinné révy odrůdy 100% Pinot noir vypěstovaných na vinicích
francouzské vinařské oblasti Bourgogne – suché – Brut.
Víno nabízí jemné bublinky, plnou a přetrvávající pěnu. Pinot Noir použitý v této kupáži nabízí
rovnováhu, velkorisost a sílu burgundských Pinot Noirs.
Cena bez DPH
350,- Kč

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

Rive San Floriano Prosecco di Valdobbiadene DOCG Nino Franco
100% Prosecco
Suché, šumivé, barvou bílého zlata, jiskrné, živé s jemným perlením . Vůně velice jemná, fragrantní, s
tóny bílého ovoce a lučního kvítí . Chuť suchá, svěží, vyvážená, typická.
Vhodná jídla - vynikající jako aperitiv, k jednohubkám, ke studeným předkrmům z ryb a rizotům.
Cena bez DPH
440,- Kč

Barbameto Millesimato Extra Dry - COLSALIZ
Je vyrobeno z hroznů pocházejících z vinic v okolí Colli Trevigiani. Podmínky oblasti dávají vyniknout
skvělé aromatice a vyšší kyselině, která se prezentuje intenzivní čerstvostí tohoto šumivého vína.
Označení Cuvée di Famiglia odkazuje na historický rodinný recept, tedy poměr odrůd, které jsou pro
víno využity. Reduktivní metody na vinici se prezentují světle slámově žlutou barvou, ovocnou a
aromatickou vůní a osvěžující a vyváženou chutí.
Vzhledem ke své univerzálnosti může být konzumováno při jakékoliv příležitosti v průběhu dne,
zejména pak jako aperitiv. Zpracovatelská metoda: Charmat Method
Cena bez DPH

250,- Kč

Champagne

V roce 1874 se Edmond BARNAUT oženil s Appoline GODMÉ-BARANCOURT,
dcerou významné vinařské rodiny z Bouzy a založil svou vlastní značku
champagne. Kromě menších vinic podnik vlastní necelých 11 hektarů vinic grand
cru v Bouzy.
Doporučujeme navštívit malý obchůdek přímo na náměstí v Bouzy, kde si
můžete zakoupit celou řadu zajímavých regionálních produktů.
Roční produkce cca 100.000 lahví

E. Barnaut Grand Cru Blanc de Noirs
Pinot Noir
Bílé suché šumivé víno z hroznů vinné révy odrůdy 100% Pinot Noir
vypěstovaných na vinicích francouzské vinařské oblasti Champagne - Bouzy
Cena bez DPH 910,- Kč

CHAMPAGNE BERGERONNEAU-MARION – malá rodinná firma od r. 1556

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

CHAMPAGNE BERGERONNEAU-MARION
BRUT GRANDE RESERVE
Pinot meunier, Pinot noir, Chardonnay
Víno ze všech 3 odrůd pro každodenní pití i pro párty, kdy víno teče
proudem. Klasický styl, elegantní perlení, díky převaze pinotů v chuti
příjemné i pro ty, kteří shledávají šampaňské příliš suché.
Cena bez DPH 599,- Kč

Champagne Henriot est. 1808
Champagne Henriot je značka založena v roce 1808 a do dnešních dnů je
stále, jako jedna z posledních, ve vlastnictví rodiny Henriot.
Vlajkovou lodí a ukázkou výjimečného stylu champagne Henriot je víno
Brut Souverain, které je komponováno z poloviny Chardonnay a poloviny
Pinot noir. Ve sklepích zraje 3 a půl roku, než se dostane k zákazníkům.
Henriot Brut Souverain
Henriot Blanc de Blancs
Henriot Brut Rosé

1.160,- Kč + DPH
1.400,- Kč + DPH
1.580,- Kč + DPH

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

1.050,- Kč + DPH
1.100,- Kč + DPH
1.400,- Kč + DPH

Perseval- Farge
Dům Perseval Farge je rodinným vinařstvím, hospodařícím na 4,5 ha. Vinice jsou v oblasti
Chaméry, klasifikované jako “Première cru“. Ačkoliv se jedná o velmi malého producenta,
jejich vína patří mezi oceňované mj. vinařským průvodcem Hachette. Malá produkce činí
navíc tato Champagne velmi zajímavým nápojem. Produkce činí v případě cuvée "Terre de
Sable" řádově tisíc láhví za rok a v případě Grand Cuvée "Jean Baptiste" pak 2 tisíce láhví
za rok.

BRUT NATURE 1er CRU
46% Chardonnay, 35% Pinot noir a 19% Pinot Meunier
Toto cuvée je určeno milovníkům absolutně suchých šumivých vín. Hrozny jsou sklízeny na
starých parcelách (cca 30 let). Nejprve jsme atakováni minerálním květinovým aroma s
tóny čerstvých citrusů. V ústech je víno šťavnaté, ovocné, rozeznáváme meruňky a
briošky, ale také čerstvě stlučené máslo. Perlení je bohaté, v závěru je víno svěží a na
patře zanechává příjemnou dochuť po citrusech.
Cena bez DPH 940,- Kč

C DE CHARDONNAY 1er CRU BRUT
100% Chardonnay
Cuvée C de Chardonnay je vyrobeno výhradně z nejlepších hroznů odrůdy Chardonnay.
Vůni dominuje květinové aroma. V ústech se víno projevuje bohatstvím chutí, především
tóny zelených jablíček a citrusů. Celkově se jedná o elegantní a vyvážené víno. Dochuť je
dlouhá a minerální.
Cena bez DPH 770,- Kč

TERRE DE SABLE 1er CRU BRUT
50% Chardonnay, 39% Pinot noir, 11% Pinot Meunier
Hrozny pro toto cuvée jsou - jak již název napovídá - sbírány výhradně na písčitých
parcelách. Výsledkem je pak víno překvapující nejen svoji harmonií, ale i delikátností a
bohatostí chutí. Zrání na kalech trvá cca 4 roky. Vůně je harmonická a okouzlující, v chuti
cítíme intenzivní chuť oříšků, citrusových plodů a sušených meruněk. Dokonalá harmonie,
jemné a dlouhotrvající perlení, velmi dlouhá dochuť.
Cena bez DPH 940,- Kč

GRAND CUVÉE JEAN BAPTISTE 1er CRU BRUT
63% Chardonnay, 37% Pinot noir a Pinot Meunier
Grand cuvée Jean Baptiste (Jan Křtitel) je vlajkovou lodí vinařství. Odkazuje k zakladateli
domu Jean-Baptistu Persevalovi. Je dokladem zručnosti manželů Persevalových, kteří v
tomto prestižním cuvée odkrývají veškeré přednosti svých terroirs. Po scelení zůstává
víno ležet velice dlouho na kvasinkách. Výsledné komplexní Champagne vyniká
aromatikou a pestrou paletou chutí. Ve vůni cítíme aroma ořechů, mandlí a jemný náznak
dřeva. V ústech se postupně projevují tóny vyzrálého ovoce, kdoulí, ale také pomerančové
kůry. Perlení je velice jemné, dochuť mohutná. To nejlepší ze sebe víno vydá po několika
letech ležení ve vašem vinném sklípku.
Cena bez DPH 1.110,- Kč

C DE PINOTS 1er CRU BRUT
42% Pinot noir, 58% Pinot Meunier
Vinifikace probíhala na nerezových tancích, 14% bylo následně školeno v dřevěných kádích.
Ležení na kvasinkách trvalo 3 roky. Nádherné a strukturované víno, komplexní aroma
sušených meruněk a briošek. V chuti je toto cuvée sofistikované a elegantní s vyváženou
strukturou, které upoutá především milovníky Pinotů. Dochuť je dlouhá a ovocná.
Cena bez DPH 820,- Kč

LA PUCELLE 1er CRU BRUT NATURE
100% Pinot noir
Toto absolutně suché cuvée si zaslouží zvláštní pozornost. Jako jediné je vyrobeno
výhradně z hroznů jediné vinice. Tato mini parcela nese jméno LA PUCELLE (Panna) a je
osázena odrůdou Pinot noir, jejíž keře jsou velmi staré. Protože do expedičního likéru
nebyl přidán žádný cukr, nese označení Brut nature. Je to jedno z nejlepších šampaňských
tohoto výrobce. Barva je zlatavá se zelenkavými odlesky, aroma je delikátní. V ústech je
víno svěží, ovocné, převládají tóny citrusových plodů, postupně rozkrýváme stopu mandlí
a briošek. Perlení je velice jemné, dochuť mocná a dlouhá. Doporučuje se po otevření
nechat vínu dostatek času k nadechnutí, teprve pak se mohou naplno projevit všechny
tóny tohoto mimořádného vína. Toto šampaňské lze archivovat, ideálně 2 - 3 roky po
degorzáži.
Cena bez DPH 1.380,- Kč

MILLÉSIME 1er CRU
2003

95% Chardonnay, 5% Pinot noir

2007

43% Chardonnay, 57% Pinot Meunier

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

1.290,- Kč

Champagne de Venoge založil v roce 1837 Henri-Marc de Venoge. Ve
dvacátých letech XX. století to byla spolu s Moet Chandon největší firma v
Champagne, vyráběly shodně 1 milion lahví ročně. Henri-Marc byl prvním,
kdo začal své etikety ilustrovat, což bylo v Champagne něco zcela nového.
Navrhl ilustrované etikety nejen pro de Venoge, ale i pro Moet a další
značky. První etiketa byla oválná s jménem společnosti a dvěmi
nakreslenými láhvemi. De Venoge patří bezesporu mezi špičkové výrobce
champagne.
Brut Cordon Bleu
50 % Pinot Noir, 25 % Pinot Meunier, 25 % Chardonnay
-zrání na kvasinkách: min 3 roky
-- možnost nákupu champagne s dárkovou plechovou kazetou (140,- Kč)
Cena bez DPH 930,- Kč

Blanc de Noirs
80 % Pinot Noir, 20 % Pinot Meunier
- zrání na kvasinkách: min 3–5 let
- možnost nákupu champagne s dárkovou plechovou kazetou (140,- Kč)
Cena bez DPH 1.160,- Kč

Blanc de Blanc Millesimé 2004
100% Chardonnay
- možnost nákupu champagne s dárkovou plechovou kazetou (140,- Kč)
Cena bez DPH 1.320,- Kč

Brut Millésimé 2002
70% Pinot Noir, 15 % Pinot Meunier, 15 % Chardonnay
Cena bez DPH 1.890,- Kč

Rosé Brut
60 % Pinot Noir, 20 % Pinot Meunier, 20 % Chardonnay
- zrání na kvasinkách: min 3 roky
- možnost nákupu champagne s dárkovou plechovou kazetou (140,Kč)
Cena bez DPH 1.160,- Kč

Grand Vin des Princes Rosé (kartonový box)
Cena bez DPH 1.680,- Kč

Grand Vin des Princes Blanc de Blancs (kartonový box)
Cena bez DPH 1.680,- Kč

Grand Vin des Princes Blanc de Noirs (kartonový box)
Cena bez DPH 1.680,- Kč

Coffret Cordon Bleu + 2 x sklo
Cena bez DPH 1.430,- Kč

Cuvée Louis XV. rosé zero brut 2002
100 % Chardonnay Grand Cru
- zrání na kvasinkách: 10 let
Cena bez DPH 5.420,- Kč

Cuvée Grand Vin des Princes 1993
100 % Chardonnay Grand Cru
- zrání na kvasinkách 10 let
Jméno Grand Vin des Princes bylo zaregistrováno společností
již v roce 1864. Toto cuvée bylo speciálně vyrobeno pro
prince Oranžského. Od roku 1966 se toto cuvée prodává ve
speciální láhvi ve tvaru karafy. Cuvée se dodnes servíruje
například na císařském dvoře v Japonsku. Champagne Grand
Vin des Princes je unikátní směs Blanc de Blancs z vinic Grand
Cru Cote de Blancs.
Cena bez DPH 4.270,- Kč

Cuvée Louis XV 1996
50 % Pinot Noir Grand Cru, 50 % Chardonnay Grand Cru
zrání na kvasinkách 10 let
Jeden z hlavních mezníků historie šampaňského se váže k
době vlády Ludvíka XV., přesněji řečeno do momentu, kdy
sepsal jistý výnos, tedy roku 1728. Do té doby byla produkce
domů z Champagne velmi nestandardní kvality. A veškeré
víno, nejen z tohoto regionu, se k zákazníkům dopravovalo v
sudech, což mělo za následek nestandardní kvalitu a ztrátu
perlivosti. Rok 1728 znamenal přelom. Zmíněný výnos totiž
nakazoval výrobcům z Champagne víno lahvovat. Dodnes se
tomuto královskému výnosu neoficiálně říká „šampaňský
výnos“. Dům de Venoge byl založen až o 109 let později, takže
se jej tahanice ohledně přepravy vína přímo netýkaly, ale
naopak se mohl rovnou pustit do výroby stylového
šampaňského, které oslovuje především gurmány. Mnozí znají
typickou láhev prestižního cuvée Grand Vin des Princes domu
de Venoge, původem již z 19. století, jejímž otcem byl v roce
1864 Joseph de Venoge. Do té doby se totiž šampaňské nikdy
nerozlévalo z lahve přímo do sklenic, ale vždy se dekantovalo.
Zrodil se tedy typický tvar, jenž nepochybně vzešel z tvaru
karafy. Po čase sice tento tvar upadl v zapomnění, ale jen aby
znovu spařil světlo světa v roce 1961 – jako láhev z čirého skla.
Láhev z důvodu prevence před světlem rok od roku tmavla a
poslední ročník Grand Vin des Princes se prodával v láhvi z
tmavě zeleného skla. Rok 1995 znamenal návrat k čirému sklu.
Za prvé proto, aby byla jasně vidět krásná zlatavá barva vína v
láhvi, a za druhé proto, že se tyto láhve vždy prodávají ve
speciálním balení v kazetě, takže jsou přirozeně chráněny před
denním světlem. Na první pohled se tedy může zdát, že De
Venoge mění styl cuvée a zároveň lahve, ale jde spíše o návrat
ke kořenům.
Cena bez DPH 4.340,- Kč

Sada Louise XV. 1995
- Champagne de Venoge cuvée Louis XV. 1995 (750 ml) - 2
original skleničky v dárkové luxusní kazetě
Cena bez DPH 4.970,- Kč

Champagne
TAITTINGER COMTES DE CHAMPAGNE 2004
Chardonnay

Unikátní šampaňské Comtes de Champagne se vyrábí pouze ve výjímečně dobrých
ročnících ve sklepích starobylého opatství Saint-Nicaise v Remeši. Je tvořeno výlučně
vybranými hrozny bílé odrůdy Chardonnay, které se urodily na nejvýznamnějších
vinicích Cotes de Blancs, a používá se pro ně pouze víno z prvního lisování, což je
zárukou absolutní jemnosti. Víno má velmi světlou žlutou barvu a mimořádně jemné
bublinky tvoří krásné, dlouhotrvající perlení. Buket je intenzivní, výrazný, zvláště jemný
a komplexní, zřetelně vnímáme vůni směsi bílých květin a včelího vosku, která se vyvíjí
z jemných tónů zeleného citrónu a čerstvého ananasu. Každý doušek působí v ústech
velmi živým dojmem a pocit živosti nevyprchá ani po závěru, který obsahuje
dominantní chuť citrónu a delikátní aroma sušených květin a lípy. Jemnost, elegance,
ale zároveň i komplexnost a síla, která z tohoto skvělého vína vyzařuje, z něj činí
skutečně excelentní šampaňské.
Archivace a optimální požitek: 5 – 15 roků
Cena bez DPH 4.390,- Kč

Krug Clos du Mesnil 2003 75 cl
Legenda mezi šampaňskými. Výjimka z posvátných zásad„assemblage“ Krug: z jediné
odrůdy hroznů – Chardonnay, jediný ročník – 2000 a jediná vinice – Clos du Mesnil.
Cena bez DPH 19.130,- Kč

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

2004
2006

6.740,- Kč + DPH
6.040,-Kč + DPH

Dom Perignon blanc 2004 75 cl
Cena bez DPH 3.990,- Kč
Dom Perignon blanc 2003 150 cl
Cena bez DPH 11.650,- Kč
Dom Perignon blanc 1995 75 cl – P2
Cena bez DPH 8.440,- Kč
Dom Perignon Plenitude 1998 75 cl – P2
Ročníkové šampaňské, které dosáhlo druhého stupně zralosti, tzv. Plénitude 2
(P2) po 16ti letech zrání. Víno je plné energie a vitality, je výrazným
a majestátním zpodobněním intenzity značky Dom Pérignon.
Cena bez DPH 8.440,- Kč
Dom Perignon Plenitude 1982 Giftbox 75 cl – P3
Dom Pérignon P3 1982 s dobou zrání minimálně 21 let.
Cena bez DPH 27.600,- Kč

Dom Perignon Rosé 2004 75 cl – P1
Zrání trvá nejméně 10 let. První květinový nádech okamžitě uvolňuje místo
černé třešni a kandované citrusové kůře. Vnímáme i vůni kakaa a v několika
vrstvách také kouřové akcenty.
Cena bez DPH 8.630,- Kč
Dom Perignon Rosé 2003 75 cl – P1
Cena bez DPH 8.630,- Kč
Dom Perignon Rosé 2002 150 cl
Cena bez DPH 21.440,- Kč
Dom Perignon Oenotheque Rosé 1995 giftbox 75 cl – P2
Cena bez DPH 19.350,- Kč
Dom Perignon Oenotheque Rosé 1995
Cena bez DPH 15.620,- Kč

Dom Perignon Oenotheque Rosé 1993
Cena bez DPH 15.620,- Kč

Veuve Clicquot Vintage 2004
Toto výjimečné šampaňské je směsí odrůd Pinot Noir (62 %), Pinot
Meunier (8 %) a Chardonnay (30 %). Jedná se o exkluzivní blend zhruba
dvaceti Grand Cru a Premier Cru.
Cena bez DPH 1.480,- Kč

Veuve Clicquot Vintage Rosé 2004
Toto šampaňské se skládá z 57 % Pinot Noir, 11 % Pinot Meunier a 32 %
Chardonnay vytváří přitažlivé, pro ročník typické víno bez jakékoliv
tvrdosti, s velmi dlouhým závěrem. Perfektní aperitiv nebo skvělý
průvodce určitých typů rybích pokrmů. Toto šumivé víno nabízí komplex
vůní květin, zralých meruněk a broskví doplněný špetkou máty.
Cena bez DPH 1.650,- Kč

Cave Privee Blanc 1982
Ročník 1982 byl v oblasti Champagne skvělý co do kvality i kvantity.
Blend tvoří 2/3 odrůdy Pinot Noir a 1/3 odrůdy Chardonnay, které zrály
na kalech krásných 30 let. Barva je sytě zlatá s jantarovými odlesky. Vůně
je opulentní, s tóny sušeného ovoce, kakaa, slaného karamelu a
kandovaných citrusů. Na patře je víno i přes svůj věk překvapivě svěží,
minerální, s jemnou bublinkou a dlouhým závěrem s tóny sušených
meruňek.
Cena bez DPH 7.650,- Kč

Veuve Clicquot EXTRA BRUT, EXTRA OLD
47 % Pinot Noir, 27 % Chardonnay, 26 % Meunier
Blend byl vytvořen pouze z rezervních vín z ročníků 1988, 1996, 2006,
2008, 2009 a 2010. Ty byly vybrány speciálně pro jejich svěžest,
opulentnost a výraznou strukturu. Vína zrála minimálně tři roky v tancích
na kalech. Poté následovalo druhotné kvašení v láhvi po dobu tří let,
během nichž se Extra Brut Extra Old rozvíjelo, než přišel čas na jeho
odkalení. Díky tělnaté bohatosti použitých rezervních vín vyžaduje blend
Extra Brut Extra Old jen výjimečně nízkou dávku přídaného cukru, a to
pouze 3 gramy na litr.
Cena bez DPH 1.690,- Kč

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

Dom Pérignon Duo Pack (2x 0,75l) –
Dom Pérignon Vintage 1998 P2 a Dom Pérignon 2006
v elegantním dárkovém boxu
Limitovaná edice Dom Pérignon Vintage 1998 P2 a Dom Pérignon
2006 v elegantním dárkovém boxu.
Dom Pérignon Vintage 1998 P2 je ročníkové šampaňské, které
dosáhlo druhého stupně zralosti, tzv. Plénitude 2 (P2) po 16ti letech
zrání. Víno je plné energie a vitality, je výrazným a majestátním
zpodobněním intenzity značky Dom Pérignon.
Dom Pérignon Blanc Vintage 2006 nás v první chvíli uchvátí
jemností buketu, který je čistý, svěží a průzračný. Jemný odstín
s květinovým a ovocným podtónem se otevírá a rychle přechází do
temnějších vrstev prosycených kandovaným ovocem, sušeným
senem, nádechem grilování a nótami lékořice. Chuťový vjem se rozvíjí
na patře, je velkorysý, šťavnatý a oblý. Víno klouže po jazyku a
rozpíná se, je hedvábně jemné. Postupně se stává komplexnějším a
výraznějším. Zanechává po sobě zajímavou nahořklost se slaným
nádechem moře.
Cena bez DPH 9.900,- Kč

Dom Pérignon 2006 Limited Edition by Michael Riedel
Limitovaná edice 2016 byla vytvořena k ročníkům Dom
Pérignon Blanc 2006 a Dom Pérignon Rosé 2003. Na jejím
designu se podílel Michael Riedel.
Cena bez DPH 3.200,- Kč

Dom Pérignon 2006 rosé Limited Edition by Michael
Riedel
Limitovaná edice lahve Dom Pérignon 2006 (0,75l), na
jejímž designu se podílel Michael Riedel.
Dom Pérignon Blanc Vintage 2006 nás v první chvíli uchvátí
jemností buketu, který je čistý, svěží a průzračný. Jemný
odstín s květinovým a ovocným podtónem se otevírá a
rychle přechází do temnějších vrstev prosycených
kandovaným ovocem, sušeným senem, nádechem grilování
a nótami lékořice. Chuťový vjem se rozvíjí na patře, je
velkorysý, šťavnatý a oblý. Víno klouže po jazyku a rozpíná
se, je hedvábně jemné. Postupně se stává komplexnějším a
výraznějším. Zanechává po sobě zajímavou nahořklost
se slaným nádechem moře.
Cena bez DPH 3.950,- Kč
Dom Pérignon Blanc 2006 in giftbox 75cl.
Dom Pérignon Blanc 2006 v elegantním dárkovém boxu
Cena bez DPH 3.200,- Kč

Dom Pérignon P2 1998 in giftbox 75cl
Dom Pérignon P2 1998 v elegantním dárkovém boxu
Cena bez DPH 7.800,- Kč

Dom Pérignon Rosé 2004 Limited edition by Bjørg and
Chris Cunningham
Prestížní víno se zráním, které trvá nejméně 10 let,
v limitované edici ke konci roku 2015. První květinový
nádech okamžitě uvolňuje místo černé třešni a kandované
citrusové kůře. Vnímáme i vůni kakaa a v několika vrstvách
také kouřové akcenty.
Cena bez DPH 7.350,- Kč

Společnost Krug se od roku 1843 specializuje na prestižní a výběrová
šampaňská vína vynikající svým , intenzivním a komplexním
buketem,díky tradičním metodám,kterými jsou tato exkluzivní vína
vyráběna. Na celou výrobu dohlží příslušníci jiř páté a šesté generace
této slavné rodiny. Každá láhev zraje ve sklepích domu Krug šest až osm
let, než je možné ji vychutnat. Rodina Krug je příkladem nejvyššího
možného stupně kvality champagne. KRUG GRANDE CUVÉE je
šampaňské víno Impozantního charakteru již od prvního momentu ve
sklenici. Víno se rodí v průběhu prvního kvašení, probíhajícího v malých
dubových sudech, což má za následek neopakovatelnou kvalitu chuťí a
vůní tohoto cuvée z 20 až 25 různých poloh v Champagne a ze šesti až
deseti různých ročníků. A to dělá z GRANDE CUVÉE šampaňské mnoha
chutí a vůní,které je těžko překonatelné. Roční produkce Krug Grande
Cuvée činí cca 300 tisíc lahví.

Krug Grande Cuvée Giftbox 75cl
Pinot Noir, Pinot Meuniera Chardonnay
Nejdokonalejší výraz stylu šampaňského domu Krug. Zrozen z 50 vín tří
odrůd – Pinot Noir, Pinot Meuniera Chardonnay z 25 vinic a šesti až
deseti nejlepších ročníků.
Cena bez DPH 3.780,- Kč

Krug Grande Cuvée Sharing Set 2015 75cl.
Uvnitř zajímavě řešeného exkluzivního pouzdra najdete
láhev Krug Grande Cuvée, šampaňského které vyniká svou
jemností. Kromě vína obsahuje box i dvě sklenky z krystalu
typu „Joseph“, které speciálně vyrobila světově uznávaná
sklářská značka Riedel.
Cena bez DPH 4.850,- Kč

Krug Grande Cuveé Sharing Set 75cl
Uvnitř zajímavě řešeného exkluzivního pouzdra najdete
láhev Krug Grande Cuvée, šampaňského které vyniká svou
jemností. Kromě vína obsahuje box i dvě sklenky z krystalu
typu „Joseph“, které speciálně vyrobila světově uznávaná
sklářská značka Riedel.
Cena bez DPH 5.250,- Kč

Krug Vintage 2000 Giftbox 75cl
Pinot Noir, Pinot Meuniera Chardonnay
Pro Krug Vintage není jen selekcí nejlepších vín daného
roku,ale raději příběhem roku samotného. Rok 2000 byl
plný extrémů a nabídl hojnou úrodu. Krug Vintage 2000 je
směsí mocného Pinot Noir, aromatického Chardonnay a
štědrého Pinot Meunier.
Cena bez DPH 4.910,- Kč

Krug Rosé Giftbox 75cl
Osobitá provokace, mezi Krugy nejsmyslnější a plný emocí.
Extravagantní spojení intenzity a elegance. Široká paleta vůní,
netradiční pro Rosé šampaňské. Štědrá, korpulentní vůně a
chuť a zároveň hedvábně jemná konzistence.
Cena bez DPH 6.060,- Kč

Krug Collection 1998 Magnum Giftbox 150cl.
Limitovaná edice Krug Collection 1998 v počtu několika kusů –
láhev magnum.
Cena bez DPH 11.440,- Kč

Krug Grande Cuvee Trilogy 6 x 75cl
Limitovaná edice 6 lahví ročníků 2003, 2004 a 2005 v dřevěném
boxu.
Cena bez DPH 22.320,- Kč

Veuve Clicquot Brut
Z části složen z červených hroznů Pinot Noir a Pinot Meunier a z
jedné třetiny bílých hroznů Chardonnay. Téměř 50 použitých vín
pochází z Grand Crus a Premier Crus, 30% jsou vína z rezervy.
Cena bez DPH 980,- Kč

Veuve Clicquot Vintage 2004
Toto výjimečné šampaňské je směsí odrůd Pinot Noir (62 %), Pinot
Meunier (8 %) a Chardonnay (30 %). Jedná se o exkluzivní blend
zhruba dvaceti Grand Cru a Premier Cru.
Cena bez DPH 1.480,- Kč

Veuve Clicquot Vintage Rosé 2004
Toto šampaňské se skládá z 57 % Pinot Noir, 11 % Pinot Meunier a 32
% Chardonnay vytváří přitažlivé, pro ročník typické víno bez
jakékoliv tvrdosti, s velmi dlouhým závěrem. Perfektní aperitiv
nebo skvělý průvodce určitých typů rybích pokrmů. Toto šumivé
víno nabízí komplex vůní květin, zralých meruněk a broskví
doplněný špetkou máty.
Cena bez DPH 1.650,- Kč

Cave Privee Rose 1990
Ročník 1990 představoval naplnění snů sklepmistra a byl dále
povýšen k dokonalosti díky celým 20 letům zrání, které víno
strávilo na kalech. Toto šampaňské má zářivě měděnou barvu a v
jeho vůni je cítit exploze tónů všech kategorií: třešně, perník,
lékořice. Na patře je víno robustní, díky většinovému podílu Pinot
Noir, ale zároveň elegantní, s jemnou bublinkou a nekonečně
dlouhou koncovkou.
Cena bez DPH 5.220,- Kč

Veuve Clicquot EXTRA BRUT, EXTRA OLD
47 % Pinot Noir, 27 % Chardonnay, 26 % Meunier
Blend byl vytvořen pouze z rezervních vín z ročníků 1988,
1996, 2006, 2008, 2009 a 2010. Ty byly vybrány speciálně pro
jejich svěžest, opulentnost a výraznou strukturu. Vína zrála
minimálně tři roky v tancích na kalech. Poté následovalo
druhotné kvašení v láhvi po dobu tří let, během nichž se Extra
Brut Extra Old rozvíjelo, než přišel čas na jeho odkalení. Díky
tělnaté bohatosti použitých rezervních vín vyžaduje blend
Extra Brut Extra Old jen výjimečně nízkou dávku přídaného
cukru, a to pouze 3 gramy na litr.
Cena bez DPH 1.690,- Kč

Veuve Clicquot Brut Giftbox 75cl.
Veuve Clicquot Brut v působivém kartonovém boxu
Cena bez DPH 1.020,- Kč

Veuve Clicquot Brut Naturally 75 cl.
Veuve Clicquot Naturally představuje ekologickou
revoluci ve zpracování hroznů! Zatímco ze šťávy
vyrábíme šampaňské, slupky jsou použité pro výrobu
krabice.
Cena bez DPH 1.020,- Kč

Veuve Clicquot Brut Suitcase 75cl.
Veuve Clicquot brut v designovém balené připomínající
malý kovový kufřík
Cena bez DPH 1.210,- Kč

Veuve Clicquot Brut Ice Letter 75cl.
Veuve Clicquot Brut v obálce, která Vám zároveň poslouží jako
chladící box.
Cena bez DPH 990,- Kč

Veuve Clicquot Arrow 75cl.
Dárkové balení produktu Veuve Clicquot inspirované
cestováním.
Cena bez DPH 1.060,- Kč

Veuve Clicquot Trunk 75cl.
Veuve Clicquot Brut v dárkovem balení.
Cena bez DPH 1.120,- Kč

Moët & Chandon N.I.R 75cl.
Moët N.I.R. ve velkolepé svítící láhvi přináší
intenzivní a zároveň jemnou chuť ukrývající svěží,
ovocné tóny. Vychutnejte podle vasich preferenci s ledem nebo bez ledu. Dozáž 30g/l.
Cena bez DPH 1.270,-Kč

Moët & Chandon Ice Rosé 75cl.
Moët Ice Impérial Rosé, je první a jediné růžové
šampaňské vytvořené speciálně k podávání na ledu,
které přináší intenzivní ovocné potěšení a svěžest
dotvářející kouzlo letních momentů.
Cena bez DPH 1.150,-Kč

Moët & Chandon Brut Impérial 3 x 20 cl.
Stylové dárkové balení obsahující 3 ks
Mini Moët & Chandon 20cl
Cena bez DPH 960,-Kč

Moët & Chandon Brut Impérial Cool Box 75 cl.
Elegantní isotermické dárkové balení. Jednoduše přenosné
díky poutku na obalu. Udržuje láhev 2 hodiny ve správné
servírovací teplotě.
Cena bez DPH 1.100,-Kč

Moët & Chandon Brut Impérial So Bubbly Bag 75cl.
Moët & Chandon Impérial v designovém transparentním
obalu se šesti bublinkami, které po namražení slouží jako
led pro správné uchování teploty láhve v ice bucketu.
Cena bez DPH 1.080,-Kč

Moët & Chandon Brut Impérial So Bubbly Bath Ice bucket
75cl.
Moët & Chandon Impérial v designovém obalu, který slouží
jako ice bucket a s bublinkami, jenž po namražení slouží jako
led pro správné uchování teploty láhve.
Cena bez DPH 1.430,-Kč

Moët & Chandon Ice Impérial 75cl.
Jedná se o první šampaňské v historii, které bylo vytvořeno
speciálně proto, aby jeho jedinečné vlastnosti a chuť vynikly na
ledu a aby poskytlo dokonalé letní osvěžení. Břitká svěžest a
výrazné aroma tropického ovoce v Moët Ice Impérial jsou
typické pro léto. Okamžitě vás přenesou do teplých a
exotických světových destinací. Moët Ice Impérial se podává
ve velkých sklenicích (typu cabernet) na ledových kostkách,
které umocňují svěží prožitek z vína. Podle chuti lze doplnit
lístky máty, plátkem okurky nebo kůrou z bílého grapefruitu
Cena bez DPH 1.070,-Kč

Moët & Chandon Rosé Impérial 3 x 20 cl.
Stylové růžové dárkové balení obsahující 3 ks Mini
Moët & Chandon Rosé 20cl.
Cena bez DPH 1.130,-Kč

Moët & Chandon Rosé Unfurl the Tie 75cl.
Moët & Chandon Rosé Unfurl the Tie v elegantním
izotermickém dárkovém balení, které udrží láhev vychlazenou
na správnou teplotu až 2 hodiny.
Cena bez DPH 1.310,-Kč

R de Ruinart
40 % Chardonnay, 51 % Pinot Noir, 9 % Pinot Meunier
Ruinart Brut je esencí charakteristického stylu Ruinart. Chardonnay mu propůjčuje
jemnost a svěžest, zatímco z Pinot Noir si víno bere svoji plnost a intenzitu. Elegantní a
ovocné víno plné chuti s výraznou koncovkou.
Živé, jasně žluté víno se zlatými odlesky. Vůně je jemná, svěží a ovocná. Dominuje jí
bělomasé ovoce (hruška), meruňka, ale lze poznat i lískový oříšek a čerstvé mandle.
Květinové a kořeněné tóny se rozvíjejí do lahodné chuti briošky a sušenky, které vínu
dodávají další rozměr.
Dokonalý aperitiv pro jakoukoliv příležitost. Skvěle jde také k lehkým předkrmům,
například k ústřicím a jakubkám, nebo k hlavním jídlům, například k mořskému jazyku.
Ideální i k krátce zrajícím sýrům.
Cena dárkového balení bez DPH
1.280,- Kč

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

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

Dom Ruinart Blanc de Blancs 2004
100% Chardonnay Grands Cru (69 % z oblasti Côte des Blancs a 31 % ze severních svahů
vinic Montagne de Reims)
Víno Dom Ruinart Blanc de Blancs, které je poctou zakladateli značky Dom Thierry
Ruinartovi, je mimořádné ročníkové víno z těch nejlepších hroznů odrůdy Chardonnay,
které se urodily na vinicích Grands Crus. Osm až deset let zrání dává vínu aromatickou
bohatost a ideální rovnováhu síly a jemnosti.
První dojem z odhaluje sladké, měkké tóny jedlého kaštanu, kokosu a čerstvě
upečeného chleba, které však rychle vyklízejí pole květinovým a citrusovým akordům.
Na patře dojem podtrhují minerální tóny.
Étericky jemná struktura tohoto vína, společně s úchvatnou svěžestí, která je pro značku
Ruinart typická, předurčuje toto víno jako společníka k velmi promyšleným jídlům,
například peruánské ceviche z pražmy nebo carpaccio z humra s citronovým kaviárem a
koriandrovým olejem. Dom Ruinart se doporučuje nechat dozrát před konzumací
několik let ve sklepě. Zráním se z něho stane nepřekonatelné víno pro podávání s
chuťově výraznými pokrmy.
Cena dárkového balení bez DPH

4.150,- Kč

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

3.320,- Kč

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

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

TAITTINGER Brut Reserve Millésime 2008
Chardonnay, Pinot Noir
Toto Champagne se může pochlubit jiskřivou, světle žlutou barvou se zářivými odlesky
a jemným dlouhým perlením. Je to cuvée složené z odrůd Chardonnay a Pinot Noir, má
elegantní strukturu, plnost a zaujme rafinovanou vůní lučních květin, mandarinek a
bergamotu. Příjemná suchá dochuť je mimořádně vyrovnaná. Označení Millesime
(ročníkové) znamená, že toto víno se vyrábí pouze ve špičkových ročnících.
Archivace a optimální požitek :2– 7 roků
Cena bez DPH
2.020,- Kč

TAITTINGER Les Folies de La Marquetterie
Chardonnay, Pinot Noir
Les Folies de la Marquetterie se představuje zlatožlutou róbou, jemným, delikátním
perlením a intenzivními ovocnými vůněmi připomínající broskve, meruňkový džem
s jemným náznakem vanilky a opečené briošky. V ústech je plné, vláčné, ovocné a
odhalující dominantní broskve. Závěr je výrazný s lehkými stopami dřeva. Závěrem lze
shrnout, že Les Folies de la Marquetterie je šampaňské hojnosti a harmonie, vyznačující
se velkým bohatstvím a komlexností.
Cena bez DPH
2.120,- Kč

TAITTINGER Prelude Grands Crus Brut
Chardonnay, Pinot Noir
Taittinger Prélude Grands Crus v sobě snoubí jemnost a komplexnost. Vlastní
mimořádnou rovnováhu mezi svěžestí a aromatickou expresí.
Barva je lesklá, světle žlutá se stříbrním odleskem, perlení jemné a vytváří kordon. Pěna
je jemná, smetanová a trvalá. První tóny jsou minerální, přecházejí do vůně květin, poté
se otevírají do bezového květu v kombinaci se skořicí. V ústech je svěží; dominantní jsou
tóny po citrusech. Poté se otevírá do šířky, kulatosti a hebkosti, s vůní po bílých
broskvích. Závěr je dlouhý, bohatý a velmi expresivní.
Cena bez DPH
2.020,- Kč
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