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E4 Exklusivní alkohol

1 Sety kvalitních alkoholů – na míru
2 Whiskey - 3 Rumy - 4 Giny - 5 Vodky
6 Vína - česká - 7 z Francie - 8 z Itálie - 9 ze Španělska - 10 z Austrálie
11 Vína šumivá
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1 Sety kvalitních alkoholů na míru
- Možnost výběru prakticky libovolného značkového alkoholu 40ml.
- Rumy, Whiskey, Gin a další druhy alkoholu
- Vlastní polep lahvičky
- Vlastní potisk informačních kartiček
- Vlastní potisk krabičky
Cena za 1ks 990 - 1200kč bez DPH dle výběru:
1. Sada - OBSAHUJE VZORKY: Ron Cartavio 12, Flor de Caña Centenario 12, Don Q L.E.
2007, Brugal 1888, Rumbullion
2. Sada - OBSAHUJE VZORKY: Clément V.S.O.P.,Compaňero Panama, Doorly's 8
Year Old, Rumbullion, Brugal 1888
3. Sada - OBSAHUJE VZORKY: Talisker PORT RUIGHE , Monkey Shoulder,
Glenfarclas 10 YO, Finlaggan, Speyburn 10 YO
4. Sada -OBSAHUJE VZORKY: Ron Centenario FUNDACIÓN 20, Veritas
Foursquare, Flor de Caña Centenario 18 YO, Bumbu XO, Compañero PANAMA
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Náhledy setů
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Náhledy lahviček
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2 Alkohol– Whiskey

1

Bulleit Bourbon

Bushmills 10 Y.O. Single Malt

Bulleit Bourbon pochází z Kentucky a je inspirován
stopadesátiletou rodinnou recepturou k výrobě
bourbonu s vysokým podílem žita. Jemnost a komplexita
vznikají jedinečným blendem žitného, kukuřičného
a ječmenného sladu a speciálních druhů kvasnic. Díky
trojnásobnému podílu žita oproti běžným bourbonům
má Bulleit výraznou, kořeněnou chuť s čistým a jemným
zakončením. Cenami ověnčený a barmany a mixology
vyhledávaný jak pro výjimečnou obsah, tak díky své
originální láhvi.

Bushmills je nejstarší licencovanou irskou palírnou. Koncesi pro
výrobu komerční whiskey jí udělil anglický král Jakub I. již v roce
1608. Whiskey se zde vyrábí s vysokým podílem sladového
ječmene, trojitou destilací v měděných kotlíkových destilačních
zařízeních. Jednosladová whiskey Bushmills 10 Y.O. byla třikrát
destilována za použití 100% ječného sladu. Minimálně 10 let zrála
převážně v sudech po bourbonu a získala tak nezaměnitelný
nádech medu, vanilky a mléčné čokolády.

•

•

Cena za 1ks bez DPH – 690Kč

Cena za 1ks bez DPH – 780Kč
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The Sexton Single Malt
Nikka From the Barrel Irish Whiskey
Nikka From the Barrel je silný blend sladových a obilných
whisky ze dvou palíren japonské společnosti Nikka, při jejichž
staření se používá celá škála různých sudů (v některých byl
dříve uložen bourbon, v jiných sherry, některé jsou vypálené,
jiné nikoli atd.). Po smíchání je whisky uložena na několik
měsíců znovu do sudu, čímž se liší od jiných blended whisky,
které se běžně nechávají odpočívat v nerezových tancích
(odtud jméno „From the Barrel“ neboli „ze sudu“). Výsledkem
je naprosto jedinečná, chuťově bohatá whisky, která si
právem získala renomé po celém světě. Vydejte se po
stopách Masataky Takecurua, zakladatele značky Nikka, otce
japonské whisky.

Jednosladová whiskey The Sexton je symbolem měnícího se Irska.
Zrodila se ze spojení tradiční výroby irské whiskey a moderního
experimentování s jejím zráním. Sladový ječmen je třikrát
destilován v měděném kotlíkovém destilačním zařízení a následně
je na 4 roky uložen do vybraných sudů po sherry oloroso. Krátká
doba zrání je záměrná; výsledkem je whiskey s intenzivní chutí
ovlivněnou sherry, která je však stále jemná, lehká a květinová. Je
to moderní, neotřelá, a zároveň přístupná, whiskey. Aroma ořechů
a hořké čokolády střídá marcipán, nové koření a ovoce. Chuť se
vyznačuje dokonalým balancem výrazných chutí sušeného ovoce
a nenápadných dubových tónů.
• Cena za 1ks bez DPH – 795Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1042Kč
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Teeling Single Malt

Arran 10 Y.O.

Teeling Single Malt je irský single malt vyrobený ze 100%
sladového ječmene různého stáří použitím inovativních technik při
zachování jemnosti typické pro irskou whiskey. Tento single malt
vzniká pečlivým mícháním whiskey zrající v pěti různých vinných
sudech – po sherry, portském, Madeiře, Rulandském bílém
a Cabernet Sauvignon. To je u výroby irské whiskey zcela unikátní
proces. I díky němu má whiskey jedinečnou chuť, která je
vyváženou kombinací tónů sušeného ovoce, citrusů, vanilky,
koření a hřebíčku. V dlouhém zakončení se perfektně doplňuje
nasládlost se suchostí dřeva. Jako všechny whiskey Teeling je
lahvována při 46 % bez použití studené filtrace..

Mimořádně kvalitní vyzrálá whisky, která byla poprvé představena
v roce 2006. Dnes, relativně krátkou dobu poté, co spatřila světlo
světa, je pokládána za jednu z nejlepších skotských whisky. Je
lahvována bez použití studené filtrace, aby si lépe uchovala plný
charakter whisky. Při její výrobě nejsou použita žádná umělá
barviva, jedná se o plně přírodní produkt. Pro zrání je použito
60 % sudů po bourbonu a 40 % sudů po sherry. Elegantní
a čerstvá whisky se vyznačuje typickými citrusovými tóny Arranu,
které jsou věkem zakulaceny, a ve spojení s nasládlým dřevem
odhalují nové hloubky.

•

Cena za 1ks bez DPH – 1040Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1200Kč
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Michter's US*1 Rye

Jura 10 Y.O. Gift Box
Whisky se vyrábí na vysokých destilačních kotlících a následně
zraje po dobu deseti let v sudech z amerického dubu po
bourbonu, v prostředí přímořského vzduchu. Následně je
zjemněna stařením v sudech po Oloroso sherry. Je to bohatá
a vybalancovaná whisky s jemně kouřovými a nasládlými tóny.
Ve vůni se projevuje zejména ovoce a hořká čokoláda, v chuti
hořká čokoláda a nektarinky, v závěru s tóny mleté kávy.
• Cena za 1ks bez DPH – 1200Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1367Kč
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Bushmills Black Bush

Amrut Indian Single Malt

Bushmills je nejstarší licencovanou irskou palírnou. Koncesi pro
výrobu komerční whiskey jí udělil anglický král Jakub I. v roce 1608.
Whiskey se zde vyrábí s vysokým podílem sladového ječmene,
trojitou destilací v měděných kotlíkových destilačních zařízeních.
Black Bush je speciálním blendem s 80 % sladové whiskey, jež
zrála v sudech po oloroso sherry. To ji dodává jemnou chuť,
hedvábnou strukturu a bohatý ovocný nádech se stopou oříšků.

Indian Single Malt je mladý destilát, který ovšem v nemilosrdném
klimatu indického Bangaloru velmi rychle zraje, a to v nových
sudech z amerického dubu a sudech po bourbonu. Tak vzniká
chuťový profil, který se stal příznačným pro všechny whisky Amrut
a který je odlišuje od jiných whisky. Indian Single Malt je skvělou
vstupní bránou do světa Amrut. Ve vůni téměř perfektní
hořkosladká vyváženost s tóny lékořice a bourbonu. V chuti
výjimečně plná s nasládlostí ječmene a dubu, tóny bourbonu
s lékořicí a melasou, ale také ječmene, který chuti poskytuje novou
dimenzi.

• Cena za 1ks bez DPH – 800Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 995Kč
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3 Alkohol– Rumy
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Zacapa Centenario 23

Appleton Estate 12 Y.O. Rare Casks

Vlajková loď mezi rumy, skutečný trendsetter. Guatemalský rum
z panenského medu cukrové třtiny, který je destilován v destilační
koloně a zraje systémem solera v nadmořské výšce 2300 metrů
pod dohledem nejslavnější Master Blenderky, paní Loreny
Vasquez. Během zrání je Zacapa postupně uložena do
nevypálených i vypálených sudů po bourbonu, do sudů po oloroso
sherry a po sherry Pedro Ximénez. V průběhu zrání je blendována
se staršími rumy a výsledkem je rum neobyčejných kvalit
o průměrném stáří 6–23 let.

Appleton 12 Y.O. Rare Casks je směsí rumů, z nichž nejmladší zrál
12 let. Má komplexní aroma a robustní chuť s tóny dřeva, ovoce,
kakaa, pomerančové kůry a mandlí. Jde o rum, který je určen pro
pomalé upíjení a díky chuťovému profilu potěší i konzumenty
whisky, kteří chtějí vstoupit do světa rumu.

• Cena za 1ks bez DPH – 312Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1666Kč
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Diplomático Reserva Exclusiva Tuba
+ 2 dárky
Rum celosvětově oceňovaný pro svou lahodnou chuť. Diplomático
Reserva Exclusiva je nejoblíbenější venezuelský rum, který je
blendem rumů až 12 let starých. Na kontě má více než dvacet
medailí z prestižních mezinárodních soutěží a je tak jedním
z nejoceňovanějších rumů. Tvůrce tohoto rumu, Maestro Ronero
pan Tito Cordero, získal v letech 2011 a 2013 ocenění Golden Rum
Barrel pro nejlepšího master blendera. Palírna vyrábějící rumy
Diplomático získala navíc v roce 2013 i ocenění Golden Rum Barrel
pro nejlepší destilerii. Diplomático Reserva Exclusiva se vyznačuje
jemným a komplexním profilem a dlouhým zakončením.

Don Papa Flora & Fauna
U příležitosti Dne otců představuje filipínský rum Don Papa novou
limitovanou edici tuby „Flora & Fauna“, inspirovanou mystickou
džungli a tvory z ostrova, ze kterého pochází. Designová tuba
zobrazuje bujnou, úrodnou, barevnou krajinu a její mystická
stvoření, žijící hluboko v džungli filipínského ostrova Negros,
kterému místní neřeknou jinak než Sugarlandia.

• Cena za 1ks bez DPH – 312Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1110Kč
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Plantation XO 20th Anniversary Gift
Box
Plantation XO 20th Anniversary byl destilován na Barbadosu,
v destilerii West Indies. Vstupní surovinou byla melasa a jde
o směs rumů destilovaných na kolonovém a kotlíkovém zařízení.
V tropickém klimatu nejdříve zrál po dobu 8 až 15 let v sudech po
bourbonu a následně byl převezen do Evropy, kde zrál dalších 2 až
10 let v různých sudech, včetně nových sudů z bílého dubu, sudů
po bourbonu a sudů po koňaku Ferrand, vypálených do různých
stupňů.

R.L. Seale's 10 Y.O.
R.L. Seale‘s 10 Y.O. je vlajkovou lodí barbadoské společnosti R.L.
Seale & Company, jejíž historie sahá zpět do roku 1820. Tento rum
je destilován v destilerii Foursquare, která je jednou
z nejmodernějších a nejvýkonnějších v Karibiku, a je typickým
představitelem prémiového rumu britského typu, tj. méně
sladkého, ale o to komplexnějšího. R.L. Seale’s zraje deset let
v tradičních sudech z amerických dubů, které dříve obsahovaly
bourbon. Po deseti letech jsou vybrány pouze sudy s tím
nejlepším obsahem, který je následně naplněn do neobyčejných
černých lahví se jménem Sealovy rodiny.

• Cena za 1ks bez DPH – 1547Kč
• Cena za 1ks bez DPH – 1080Kč

10

Doorly's XO Gold

Millonario XO

Martin Doorly‘s Rum byl prvním rumem exportovaným z Barbadosu
v láhvích. Rumy Doorly‘s jsou ve světě dodnes známé a jsou vyráběny
v jedné z nejmodernějších destilerií na světě, v destilerii Foursquare,
která je postavena na pozemku bývalého cukrovaru z roku 1636. Tato
destilerie je vyprojektována a postavena tak, aby byla vysoce úsporná
a nezatěžovala životní prostředí. K dosažení unikátního charakteru rumu
Doorly‘s XO jsou vybírány master blenderem velmi staré rumy, které se
nechávají dále zrát v sudech, ve kterých bylo dříve uloženo španělské
Oloroso sherry. Tím dochází k propojení lahodných chutí vyzrálých rumů
se sladkostí, kterou dodávají zmíněné sudy.

Elegantní, sametová sladkost s dotekem hořké čokolády.
Peruánský rum Millonario XO je destilován ze třtinové melasy
v destilační koloně, zraje v sudech z amerických bílých dubů, které
dříve obsahovaly bourbon, a v solera systému, ve kterém zrálo
dříve sherry Pedro Ximénez. Tato směs obsahuje rumy až 20 let
staré. Jedná se o limitovanou edici, která ročně nepřesáhne 6 000
lahví a která je plněna do luxusních transparentních lahví. Tento
rum je oblíben po jídle jako digestiv s tmavou čokoládou.

• Cena za 1ks bez DPH – 890Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 2300Kč
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Dos Maderas 5+5

Botran Rare Blend Guatemalan Oak

100% třtinový karibský rum, jehož zrání je rozděleno do tří fází.
Nejdříve zraje 5 let v dubových sudech přímo v Karibiku. Následně
zraje již ve Španělsku, v dubových sudech ve sklepech Williams &
Humbert, tentokrát 3 roky. Na závěr zraje ještě 2 roky v sudech, ve
kterých 20 let zrálo sladké sherry z odrůdy Pedro Ximénez.

Botran Rare Blend Guatemalan Oak je limitovanou edicí, která
vznikla k výročí 80 let od založení značky Botran. Představuje
speciální výběr rumů z archivů značky, které byly na závěr uloženy
do sudů z guatemalského dubu, vyrobených exkluzivně pro
Botran.

• Cena za 1ks bez DPH – 1250Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1817Kč
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Demon's Share

Rum Nation Guatemala X.O.

Jde o rum z melasy, který vzniká v Panamě. Destilace probíhá
v destilačních koloně, poté tento rum zraje procesem pomalého
zrání po dobu 6 let ve znovu vypálených sudech z amerického
dubu. Následně je infuzován pomerančovou kůrou a vanilkovými
lusky.

U příležitosti 20. výročí své existence vybrala společnost Rum Nation jedny
z nejlepších, nejsladších sudů vynikajícího guatemalského rumu. Vyrábí se
z melasy cukrové třtiny na kolonovém destilačním zařízení, načež je po dobu
minimálně 4 let stařen v tropických podmínkách okolí řeky Hondo, v sudech
z bílého dubu, ve kterých zrál původně bourbon. Tajemství jeho výrazné,
bohaté chuti tkví ve druhém zrání, které probíhá po dobu 16 měsíců
v chladnějším italském prostředí, v sudech po sherry oloroso a Pedro Ximénez.
Ty rumu dodají další vrstvu komplexnosti společně s vinnými a ovocnými tóny,
které umocní jeho přirozenou sladkost a chuť vanilky a rozinek. Limitovaná
edice lahodně sladkého rumu Guatemala XO s náznaky medu a ořechů je
dodávána v elegantní láhvi.

• Cena za 1ks bez DPH – 880Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1620Kč
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4 Alkohol– Giny
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Tanqueray Flor de Sevilla

Xibal

Při výrobě ginu Tanqueray Flor de Sevilla se kromě čtyř klasických
ingrediencí, na kterých je založen Tanqueray London Dry, používají
hořkosladké pomeranče ze Sevilly, díky čemuž získává gin
ovocnou, kořeněnou chuť sluncem prozářeného Středozemí.
Mimořádně příjemná, a přesto komplexní chuť je zprvu
pomerančově hořkosladká, než se projeví ginový charakter, který
přetrvává i v dochuti.

Název Xibal vychází z mayské legendy o Xibalbá, místě v podsvětí,
kam lidské duše přichází po smrti a kde je bohové podrobují řadě
zkoušek. Duše, kteří zkoušky překonají, se stanou hvězdami na
nebi. Podle mayské legendy se před více než dvěma tisíciletími dva
bratři vydali na hrdinskou cestu mayskou říší, na které jim svědky
byly jen tmavé pralesy a zvuky zvířat. A i když se mnozí snažili sejít
do země Xibalbá a odhalit její tajemství a poklady, povedlo se to
jen těmto dvěma. Legenda tak žije dál.

• Cena za 1ks bez DPH – 990Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 800Kč
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Generous Gin

Nikka Coffey Gin

Příběh tohoto ginu začal snem. Snem vytvořit destilát, který by
připomínal zahradu života, dokonalou harmonii rozmanitých chutí
přírody v jedné láhvi. Zakládá se na tom nejlepším z francouzské tradice;
kvalitních přírodních ingrediencích a vysoce precizní destilaci v malých
kotlíkových přístrojích. Výsledkem je skvěle vyvážený, elegantní
a překvapivě jemný a aromatický gin, který v dokonalé rovnováze
spojuje ovocné, květinové a kořeněné tóny s výjimečnou čerstvostí.
V chuti se projevují zejména tóny červeného pepře, citrusů, jalovce,
jasmínu a černého bezu. Tento ušlechtilý gin si zaslouží i ušlechtilou
láhev. Její design byl inspirován tradičními botanickými lahvemi a je
vyrobena z mléčného bílého skla. Potisk odráží chuťový profil ginu:
vytříbenost a ušlechtilost.

Název řady Nikka Coffey odkazuje na raritní Coffeyho destilační
zařízení (předchůdce dnešních velmi rozšířených moderních
kolon), na kterém gin, vodka a whisky Nikka Coffey vznikají.
Navzdory složité obsluze, kterou je toto zařízení pověstné, nechal
Masataka Takecuru, zakladatel společnosti Nikka a otec japonské
whisky, v 60. letech dovézt ze Skotska rovnou dva jeho exempláře
kvůli neobyčejnému charakteru a textuře, které destilátům
propůjčuje. Výsledná řada Nikka Coffey je nejen skvělou ukázkou
toho, jaký vliv má použití Coffeyho destilačního zařízení na
výsledný produkt, ale také dokonalým dokladem umu a kreativity,
kterými je společnost Nikka proslulá.

• Cena za 1ks bez DPH – 920Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1160Kč
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Generous Gin Organic

Mermaid Gin

Generous Gin Organic je mimořádně svěží citrusový gin. Je
vyráběn za použití jalovce, citronu, mandarinky, červeného pepře,
kafrové limety a koriandru. Některé z ingrediencí se macerují, jiné
se přidávají při destilaci, přičemž se využívají výhradně tradiční
přírodní postupy. To se odráží i v charakteru ginu, který je čistý,
vytříbený a vyvážený. Má výbušnou ovocnou chuť, v níž se na
jalovcovém základu rozeznívají tóny koriandru a kafrové limety.

Gin je destilován na kolonovém destilačním zařízení a po destilaci
ještě 7 dní odpočívá, než je pramenitou vodou z ostrova zředěn na
požadovaných 42 % alkoholu. Jde o gin typu London Dry, který je
jemný a přesto komplexní, se svěží kombinací citrusů, hřejivého
pepře a dotekem mořského vzduchu.

• Cena za 1ks bez DPH – 1100Kč
• Cena za 1ks bez DPH – 1050Kč
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Portofino Dry Gin

The Barmaster Gin

Při výrobě ginu se používá celkem 21 rostlinných ingrediencí. Mezi
ty hlavní patří: jalovec, citron, levandule, rozmarýn, majoránka,
šalvěj, růže, bobkový list, grapefruit, mandarinka, andělika
a koriandr. Sbírány jsou ručně ve vlastní botanické zahradě, která
se nachází v kopcích nad městečkem Portofino, kde rostliny rostou
pod hřejivým sluncem riviéry, ovívané čerstvým mořským vánkem.

• Cena za 1ks bez DPH – 1145Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 995Kč
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5 Alkohol– Vodky
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Russian Standard Original
Lyubavin
Lyubavin je pátou limitovanou edicí vodky Russian Standard, která
oslavuje ruské řemeslo. Tato edice je inspirována okázalými díly
Alexandra Lyubavina, který byl oficiálním klenotníkem carského
dvora. Lyubavin, sám rodák z Petrohradu, se proslavil díly
odkazujícími na tradiční ruský folklór, která v sobě spojují styly
baroka a Art Nouveau. Okázalost jeho děl, které patří ke špičce
v oblasti smaltu, se odráží v propracovaných zlatých ornamentech
této nové edice.
• Cena za 1ks bez DPH – 480Kč

Beluga Noble Celebration
Tato limitovaná edice ultraprémiové vodky Beluga je inspirovaná výjimečně
dlouhou historií destilerie ve městě Mariinsk, jež v roce 2015 oslavila výročí
115 let od založení. Mariinsk, ležící v Kemerovské oblasti asi 4000 km
východně od Moskvy poblíž řeky Kija a Transsibiřské magistrály, je
legendární destilerií, která byla v srdci Sibiře založena již v roce 1900. Edice
Beluga Celebration byla vyrobena na její počest. Sladový destilát té nejvyšší
možné kvality, průzračná artéská voda a pečlivá práce skutečných mistrů se
spojují v limitované edici, na níž je pomocí procesu vakuového pokovení
nanesena dvojitá vrstva platiny a poté zlatý lak. Na konci komplexního
procesu se sítotiskem nanáší finální detaily. Tento exkluzivní produkt
představuje sofistikované spojení moderních technologií a ruční práce, jež
je pro vodku Beluga typické.

• Cena za 1ks bez DPH – 1030Kč
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Nikka Coffey Vodka

Beluga Noble Tuba

Název řady Nikka Coffey odkazuje na raritní Coffeyho destilační zařízení
(předchůdce dnešních velmi rozšířených moderních kolon), na kterém
vodka, gin a whisky Nikka Coffey vznikají. Navzdory složité obsluze,
kterou je toto zařízení pověstné, nechal Masataka Takecuru, zakladatel
společnosti Nikka a otec japonské whisky, v 60. letech dovézt ze Skotska
rovnou dva jeho exempláře kvůli neobyčejnému charakteru a textuře,
které destilátům propůjčuje. Výsledná řada Nikka Coffey je nejen
skvělou ukázkou toho, jaký vliv má použití Coffeyho destilačního zařízení
na výsledný produkt, ale také dokonalým dokladem umu a kreativity,
kterými je společnost Nikka proslulá.

Beluga je mistrovské dílo každým coulem – celosvětově je
považována za skutečný symbol luxusu. Pro výrobu vodky Beluga
je používán sladový destilát na rozdíl od běžně používaného
obilného. Kvašení probíhá přirozenou cestou, bez přidávání
syntetických složek, a získává se tak čistě přírodní produkt.
Nejenom sladový destilát té nejvyšší možné kvality a průzračná
artéská voda, ale také pečlivá ruční práce skutečných mistrů
s citem pro každý detail dělají z této ultraprémiové ruské vodky
destilované na Sibiři opravdový klenot.

• Cena za 1ks bez DPH – 1150Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1040Kč
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6 Nabídka Víno – česká vína

1

CHARDONNAY

Merlot

20059-100

• 20058-100

Suché bílé víno s přívlastkem pozdní sběr, 750 ml.

• Suché červené víno s přívlastkem pozdní sběr,
750 ml.

•

Cena za 1ks bez DPH – 208Kč

•

Cena za 1ks bez DPH – 208Kč

2

Ryzlink rýnský

Ryzlink vlašský

20060-100

20061-100
Polosladké bílé víno s přívlastkem výběr z hroznů,
750 ml.

Suché bílé víno s přívlastkem pozdní sběr, 750 ml.
• Cena za 1ks bez DPH – 208Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 187Kč

3

Svatovavřinecké

Muller Thurgau

20062-100
Suché červené víno s přívlastkem pozdní sběr,
750 ml.

• 20063-100
• Kabinetní suché bíle víno, 750 ml.
•

Cena za 1ks bez DPH – 185Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 189Kč

4

Rulandské Bílé

Frankovka

20067-100

• 20069-100

Suché bíle víno s přívlastkem pozdní sběr,

• Suché červené víno s přívlastkem pozdní sběr,
750 ml.

750 ml.
• Cena za 1ks bez DPH – 195Kč

•

Cena za 1ks bez DPH – 195Kč

5

Hibernal

Merlot Rosé

20068-100
Polosuché bílé víno s přívlastkem pozdní sběr,
750 ml.

• 20065-100

• Cena za 1ks bez DPH – 195Kč

• Polosladké růžové víno s přívlastkem výběr z hroznů,
750 ml.
•

Cena za 1ks bez DPH – 194Kč

6

Běl 2016, suché

NACH 2016, suché

Nenáročné víno v bílé podobě. Kupáž tří tradičních
odrůd, typických pro Hanácké Slovácko: Veltlínské
zelené, Müller Thurgau a Ryzlink vlašský..

Kupáž odrůd Pinot Noir a Zweigeltrebe v poměru
50:50. Jelikož matkou odrůdy Zweigeltrebe je
Svatovavřinecké, blízký příbuzný Pinotu, jde tato
kombinace skvěle dohromady

• Cena za 1ks bez DPH – 312Kč
• Cena za 1ks bez DPH – 312Kč

7

TRBLMKR 2015, suché

ZWEIGELT 2016, suché

Barva starého zlata. V aroma jemné kvetinověovocité, lehce sud, medové plástvy, ořechy. V chuti
harmonické mírně nahořklé, skořicové, šťavnaté po
ovoci, povzbuzující kyselina v dochuti.

Modrá odrůda, která u nás dosahuje každoročně
dobrých výsledků. Víno nespoutané
konvencemi, nerezem a oxidem siřičitým. 13 let
stará vinice

• Cena za 1ks bez DPH – 519Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 312Kč

8

7 Nabídka Víno – Francie

9

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
BLANC

CHÂTEAUNEUF DU PAPE
ROUGE

Toto víno je pokladem oldschool fajnovosti a čistoty
terroiru. Absolutně odlišné od mnoha nudných
moderních vín díky zatvrzelému užití tradičních metod
vinifikace. Má příjemné aroma po citrusových plodech,
ořechách a koření.

Víno je pěstováno na vinicích starých 40 - 80 let
a zraje po dobu 18 měsíců ve velkých sudech,
které bývají běžně používány pro pivo v Alsasku.
• Cena za 1ks bez DPH – 903Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 712Kč

10

CHABLIS AOC
Perfektně vyvážené víno, umožňující si vychutnat
typické Chablis terroir. Hrozny pro víno Roland
Lavantureux Chablis jsou pěstovány na vinicích
o rozloze 14,5ha s průměrným stářím keřů 30 let.
Fermentace probíhá v nerezových tancích víno
leží 5-10 měsíců na kalech, což podtrhuje jeho
aroma i chuť.

CHABLIS 1ER CRU
FOURCHAUME
Toto elegantní Premier Cru nabízí jemné aroma
zralého ovoce, umocněné jemnou mineralitou.
Zrání v dubových sudech ddodává vínu strukturu
a krásné tělo. Víno zraje na kalech a je
fermentované v nerezových tancích. 40% vína pak
vyzrává ve francouzských dubových sudech.
• Cena za 1ks bez DPH – 774Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 555Kč

11

PINOT GRIS SIGNATURE

RIESLING SIGNATURE

Ovocná vůně, převládají jahody, broskve a mango.
Výrazná chuť mandarinek a meruněk zakulacená
příjemným zbytkovým cukrem a dobrou
kyselinkou.

Světle žlutá brava, vůně typická pro odrůdu se
stopou grepu, citrónu, mandarinek a černého
čaje. Chuť svěží s aroma broskve. Vhodné ke
grilovaným rybám.

• Cena za 1ks bez DPH – 505Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 524Kč

12

8 Nabídka Víno – Itálie

13

IL SECONDO
Bohaté a lahodné toskánské víno se silným
ovocným výrazem s herbálními tóny a hřejivou
chutí sušeného ovoce. Víno bylo vyrobeno
tradičními metodami se spontánní fermentací
v betonových tancích a bez finální filtrace. Toto
je naprosto ryzí Sangiovese a Chianti, přesně
takové, jak by mělo doopravdy vypadat.

CHIANTI COLLI SENESI
Zajímavé víno s typickým toskánským aroma
zanechá na patře chuť červených třešní s patrnými,
avšak sametovými tříslovinami. Krásné, absolutně
tradiční Chianti.
• Cena za 1ks bez DPH – 808Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 623Kč

14

SP68 BIANCO

SP68 NERO D´AVOLA
FRAPPATO

Víno zraje v betonovém tanku po dobu 6 měsíců
a poté ještě v lahvi. Aroma je citrusové s
nádechem koření, minerální a aromatické, v chuti
pak najdete tóny grapefruitu se stínem
heřmánku.

Světle žlutá brava, vůně typická pro odrůdu se
stopou grepu, citrónu, mandarinek a černého
čaje. Chuť svěží s aroma broskve. Vhodné ke
grilovaným rybám.

• Cena za 1ks bez DPH – 745Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 745Kč

15

NERO D´AVOLA KERASSOS

CATARRATTO MUNIR

Nero d’Avola pochází z dvou různých vinic, cuvée vín
fermentovaných ve dřevě a v nerezu. Barva temná
až do fialova, aroma s kořenitými tóny a dotykem
dřeva, poměrně výrazné. Víno je suché, plné,
šťavnatě ovocité s pěknou tříslovinkou.

Víno se středně plným tělem umí osvěžit, ale
ve finále dokáže patrně i překvapit svým
zprvu nevnímaným, později však stále
dopředu se deroucím důrazem.
• Cena za 1ks bez DPH – 385Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 400Kč
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9 Nabídka Víno – Španělsko

17

LEALTANZA RIOJA
CRIANZA

CATARRATTO MUNIR

Víno výrazného a svěžího aroma zralého
ovoce intenzivní chuti s lehce kořeněným
nádechem a dotekem balsamiku zanechává
ještě dlouho příjemný a hřejivý pocit na
patře.

Víno má čistou višňovou barvu. Díky
dlouhodobému zrání v dubových sudech po více
než 18 měsíců si uchovává výrazné dubové aroma
s jemným ovocným nádechem.

• Cena za 1ks bez DPH – 370Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 580Kč

18

10 Nabídka Víno – Austrálie

19

BISHOP SHIRAZ

WALLACE
SHIRAZ/GRENACHE

Toto víno pochází z přibližně 60 let staré vinice.
Barva je temně švestkovo purpurová, s vůní
drceného černého pepře, lékořice a anýzu.
Použitím dvou a tříletých dubových sudů je
víno prozářené ovocem.

Zralý, pikantní Shiraz ze starých keřů ze slavné
vinice Ebenezer v cuvée dominuje a dává mu
sílu, strukturu a velkou bohatost, zatímco
Grenache doprovází sladké třešně, zemitý
charakter a příjemné taniny.

• Cena za 1ks bez DPH – 924Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 692Kč

20

JOSEF CHROMY
SAUVIGNON BLANC
Víno elegantní, jemné a komplexní. Pitelné nyní,
ale i s potenciálem dalšího zrání. Aroma zralého
liči, sladkého angreštu a čerstvých bylinných tónů.
Chuť je jemná a plná s příchutí liči, květu černého
bezu a citronové trávy.

PEPIK PINOT NOIR
100% Pinot Noir pěstovaný na vinicích Relbia v
severní části Tasmanie. Lehký Pinot, vyvážený na
patře, nabízející chuť sladkých červených třešní se
zakulacenými taniny a jemnými kořenitými tóny.
Ideální víno v kombinaci s kořeněnými
těstovinami nebo červenými masy.

• Cena za 1ks bez DPH – 625Kč
• Cena za 1ks bez DPH – 615Kč
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11 Nabídka Víno – šumivá vína

22

MILLE BOLLE

MOSCATO SPUMANTE
20073-100

20072-100

Šumivé víno odrůdy Muškát, 750 ml.

Šumivé víno odrůdy Glera, 750 ml.

• Cena za 1ks bez DPH – 183Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 156Kč

23

BLANC DE NOIRS
Bledě žlutá barva ja provázena vůní,
připomínající briošku s příjemnými znaky
lískového oříšku, skořice a medu. Chuť je měkká
s dominujícími tóny medu a datlí podtrhnutá
citrusovým dotekem. Závěr je plný ovoce s lehce
kořenitým pocitem. 100% Chardonnay.

BRUT
Barva světle zlatavá s jemným perlením, vůně
plná života s nádechem květin a minerálních
tónů, s jemným máslovým dojmem. Chuť je svěží
s elegantní energičností a harmonickým
citronovým aroma.
• Cena za 1ks bez DPH – 907Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1040Kč

24

FRANCIACORTA CUVÉE
IMPERIALE BRUT

FRANCIACORTA SATEN

Slámově žlutá barva se zelenkavými odlesky.
Bohatá a komplexní vůně s květinovými a
ovocnými tóny a jemným nádechem toastu. Plná
a čistá chuť s ovocného charakteru s delikátní
kyselinkou. Ideální jako aperitiv, hodí se i k
předkrmům a rybám, rýži, těstovinám a
čerstvým sýrům.

Intenzivní slámově žlutá barva a elegantní vůně s
nádechem broskví, meruněk a tropického ovoce,
která postupně přechází do kandovaného
citronu. Čistá a osvěžující chuťzralého ovoce,
která poskytuje nevšední zážitek. Výtečné jako
aperitiv, skvěle doplní lehké risotto, ryby,
prosciutto a středně vyzrálé sýry. 100%
Chardonnay.

• Cena za 1ks bez DPH – 1040Kč

• Cena za 1ks bez DPH – 1168Kč
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