
VÍNO PINOT GRIS 
pozdní sběr, 0,75 l,
polosladké, 2014

VÍNO ZWEIGELTREBE 
jakostní, 0,75 l,
suché, 2012

VÍNO RULANDSKÉ MODRÉ
ROSÉ, pozdní sběr, 0,75 l,
suché, 2013

VÍNO PÁLAVA 
výběr z hroznů,
0,75 l, 2015

VÍNO SAUVIGNON
jakostní, 0,75 l,
polosuché

Ceny jsou uvedeny v Kč vč. DPH za 1 ks, 
objednáte-li více lahví jednoho druhu,
získáte slevu. Kompletní sortiment vína

a objednávky na www.potravinydomu.cz.

výběr z nabídky

GAST
RONO

MIE

PROF
ESION

ÁLNĚ
www.potravinydomu.cz

Nabídka platí do 31. 1. 2017
nebo do vyprodání zásob.

219,- 229,-

175,- 189,-99,-



VÍNO RYZLINK RÝNSKÝ
jakostní, 0,75 l, suché, 2015

Oduševnělé víno zelenkavé 
barvy je krásným příkladem 
Ryzlinku rýnského z mikulovské 
podoblasti. Jemné bylinné 
aroma je podtrženo svěží
meruňkovou
slupkou. Chuť je
šťavnatá a ovocná,
s příjemnou
odrůdovou
kyselinkou.

VÍNO RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché, 
2012

Víno zlatavé barvy s jemnou
a elegantní vůní – tóny mar-
cipánu a pomeranče se nesměle 
prolínají s vůní medu. Chuť je 
ovšem již zcela
v režii citrusových plodů
(pomeranč, limetka)
a minerality. Rovnováha
mezi kyselinkou
a zbytkovým
cukrem
zanechává
příjemný závěr. 

VÍNO CHARDONNAY
výběr z hroznů, 0,75 l, polosuché, 
2014

Elegantní a plné víno se svěží 
kyselinkou, jemnou chutí
a perzistentní dochutí. Leskle 
žlutá barva se zelenkavými
odlesky koresponduje
s vůní vyzrálého
ananasu a dovůní
zralé limetky. 
Zcela určitě Vás
bude lákat na
další setkání.

219,-

VÍNO MUŠKÁT MORAVSKÝ
jakostní, 0,75 l, suché

Víno světle zelenožluté barvy
s aromatickou vůní muškátového 
květu. Jemná muškátová chuť.

99,-

VÍNO RULANDSKÉ ŠEDÉ
kabinet, 0,75 l, suché, 2014

Silná vůně smetany a sušeného 
tropického ovoce (papaya, 
ananas, pomeranč) a osvěžujícím 
kyselým pomerančem. Široká, 
smetanovo-ovocná
(sušené ovoce) chuť
s jemnou kyselinkou
a dlouhou, jemně
kořenitou dochutí.

159,-

VÍNO RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2012

Jemně žlutavé víno se zelen-
kavým odleskem a okouzlující 
intenzivní a podmanivou vůní 
sušených meruněk a limetky. 
Toto ovoce se projevuje
i v robustní chuti,
dává vínu plnost
a šťavnatost. Impo-
zantně dlouhá
dochuť.

Toto ovoce se projevuje

a šťavnatost. Impo-

219,-

VÍNO SYLV. ZELENÉ/VELTL.
ZELENÉ, pozdní sběr, 0,75 l, 
suché, 2013

Víno citrónové barvy se zelenka-
vými odlesky. Lehce pikantní vůně 
s tóny zeleného pepře a limetky 
je následována dlouhou a svěží 
dovůní. Chuť vína příjemně
ladí s vůní, šťavnatý
citrón a sladký pome-
ranč láká k dalšímu
napití.

179,-

179,-

Zámecké vinařství Bzenec je jedním
z největších vinařství v České republice.

Modernizovaný provoz v areálu 
Bzeneckého zámku, inovativní přístupy

ve zpracování vinné révy a kvalitní
surovina z celé Moravy dávají „zámeckým“ 
vínům osobitou chuť, která je pravidelně 
hodnocena řadou ocenění v tuzemských

i zahraničních soutěžích, včetně 
prestižního Salonu vín ve Valticích.

Nejznámějšími řadami vinařství jsou 
Grands vins d´Alfons Mucha, Ego

a Chateau Collection.
MODRÝ PORTUGAL
jakostní, 0,75 l, suché

Víno této odrůdy vyniká 
lahodností díky optimálnímu 
poměru kyselin a tříslovin.
Charakteristická je pro něj 
příjemná, líbivá vůně
připomínající
květiny a peckové
ovoce.

89,-

28425 28354 29027

VÍNO FRANKOVKA
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2014

Víno z nové kolekce přívlast-
kových vín pro gastronomii
s typickým odrůdovým
charakterem voní po sušených
švestkách a borůvkách.
Chuť je nazrálá
a široká s odrůdovou
charakteristikou.

155,-

3148828960 28429 28364

29023
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Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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Typické pálavské mikroklima, půdy bohaté 
na vápník a osobitý lidský přístup dávají 
vínům Mikrosvínu jedinečný charakter. 

Vinařství, ležící pod Pálavou
a přilehlými Dunajovickými vrchy,

dbá na šetrný přístup k přírodě, malé 
zatížení keřů a maximální omezení 

chemických vstupů. Mikrosvín člení svá 
vína do řad Standard Line, Traditional Line, 

Flower Line a „legionářské“ řady Legia
Deximus Gemini. Vlajkovou lodí vinařství 

i celé oblasti je Ryzlink vlašský, který se 
pěstuje na nejvýše položených tratích

jihozápadního pásu
Pavlovských vrchů. 

VÍNO RYZLINK RÝNSKÝ
jakostní, 0,75 l, suché, 2015

Oduševnělé víno zelenkavé 
barvy je krásným příkladem 
Ryzlinku rýnského z mikulovské 
podoblasti. Jemné bylinné 
aroma je podtrženo svěží
meruňkovou
slupkou. Chuť je
šťavnatá a ovocná,
s příjemnou
odrůdovou
kyselinkou.

139,-

VÍNO KERNER
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Víno žluté barvy má květnatou 
vůni s dominujícími tóny čajové 
růže a šípků. Chuť, působící
dojmem bílého ovoce a citrónu,
je velmi příjemná, šťavnatá
s dlouhou dochutí.
Výborný společník
v každé situaci.

229,-

VÍNO RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Mladé svěží šťavnaté víno s vůní 
sušených banánů a vanilky a chutí 
limetky a mandarinek. Vyvážený 
poměr zbytkového cukru
a kyselinky víno harmo-
nizuje a vytváří velmi
elegantní celkový
dojem.

229,-

VÍNO RYZLINK VLAŠSKÝ VOC
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2012

Víno jasně žluté barvy se zlata-
vými odlesky. Jemně minerální
až slaná vůně je výrazem 
Pálavských vrchů, kde se
toto víno rodí. V chuti můžete 
najít aroma slámy, bílých květů
a hrušky, které se
příjemně doplňuje
s medovým
podtónem.

339,-

VÍNO CHARDONNAY
výběr z hroznů, 0,75 l, suché, 2012

Víno zlatavé barvy s vysokou vis-
kozitou a vůní sušených banánů
a jablek. Vůně se promítá i v chuti, 
která je doplněna o šťavnatý 
tón zelených jablek. Příjemně 
harmonické víno s jedi-
nečným charakterem
oblasti, ze které
pochází.

259,-

31878 28715 29176

VÍNO RULANDSKÉ MODRÉ 
jakostní, 0,75 l, suché, 2012

Víno rubínové barvy s vůní 
sušených švestek s příměsí čerst-
vých brusinek. Chuť je plná
a odrůdová. Zakulacená kyselinka 
s jemným sladkým taninem
je příjemným akcentem 
pálavského
červeného vína.

s jemným sladkým taninem
je příjemným akcentem 

139,-

3048429174

30456

VÍNO RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2012

Víno citrónové barvy se zelenka-
vým lomem. Voní po meruň-
kových slupkách, na závěr
je cítit lehká smetanovost
a meruňková marmeláda.
Chuť je příjemně harmo-
nická a široká, svěží
kyselinka je v rovno-
váze se zbytkovým
cukrem. Dochuť je
jemně minerální
a ovocná.

Chuť je příjemně harmo-

259,-

30451

Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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MODRÝ PORTUGAL
jakostní, 0,75 l, suché

Víno této odrůdy vyniká 
lahodností díky optimálnímu 
poměru kyselin a tříslovin.
Charakteristická je pro něj 
příjemná, líbivá vůně
připomínající
květiny a peckové
ovoce.

28364

VÍNO RULANDSKÉ MODRÉ 
ROSÉ, pozdní sběr, 0,75 l, suché,  
2013

Víno lososové barvy. Malinovo-
ostružinová vůně s krémovou 
stopou se ve skleničce příjemně 
rozvíjí. Chuť je vyvážená,
se svěžími tóny lesních
jahod a malin. Dlouhá
dochuť lesního ovoce
se smetanou příjemně
podráždí všechny
vaše smysly.

28716

229,-



VÍNO SVATOVAVŘINECKÉ 
ROSÉ, kabinetní, 0,75 l,
polosladké, 2014

Lehké víno barvy světle jahodo-
vých tónů je osvěžující,
s intenzivní vůní malin a lesních 
jahod. V chuti se projevuje jak 
výraznější kyselinka, tak příjemně 
nasládlá chuť rozmač-
kaných jahod s cukrem
a jogurtem. Vychla-
zené na 7-8 °C ladí
s těstovinovými
saláty nebo
grilovanou
drůbeží.
Archiv 2 roky.

VÍNO SVATOVAVŘINECKÉ 
ROSÉ, kabinetní, 0,75 l,
polosladké, 2015

Lehké, osvěžující, ale extrak-
tivní růžové víno s intenzívní 
vůní lesních jahod, výraznější 
kyselinkou a příjemným
zbytkovým cukrem.
Nasládlá chuť rozmač-
kaných malin
s cukrem a jogurtem
dobře ladí s pizzou
či těstovinovými
saláty. Podávejte
vychlazené
na 7-9 °C.

VÍNO DORNFELDER
pozdní sběr, 0,75 l,
suché, 2013

Víno s intenzivní tmavočerve-
nou barvou a vůní drobného 
lesního ovoce a višní. Chutná 
po višňové marme-
ládě, brusinkách,
černém jeřábu a hořké
čokoládě, osloví i pří-
jemnou a hebkou
tříslovinou. Ladí
se zvěřinou, čokolá-
dovými dezerty
a sýry s bílou
plísní.
K archivaci.

VÍNO SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 
zemské, 0,75 l, polosuché, 
2014

Lehčí, ale extraktivní víno se 
žlutozelenkavou barvou
a s vůní. angreštu a květu 
akátu. Chuť je kořenitá,
lehčí, po zelených
jablkách, s výraznější 
kyselinkou a kompo-
tovaným angreštem
v dochuti. Ke krémo-
vým a bílým polév-
kám, kuřecímu
masu a polo-
tvrdým, uze-
ným i ovčím
sýrům.

VÍNO KERNER, pozdní sběr,
0,75 l, polosuché, 2014

Svěží víno zelenkavé barvy se 
zlatavými odlesky. V jeho vůni 
najdete meuňky, kořenitost
a minerální tón, v chuti je doko-
nale sladěn přírodní
cukr se šťavnatou kyse-
linkou s kořenitým
závěrem, tóny do rynglí
až červeného rybízu.
Podávejte k tele-
címu na grilu,
s rybami, uze-
ninou a sýry
k roztírání.

Dobšické vinařství LAHOFER, které se
nachází ve znojemské vinařské oblasti,

sází především na výrobu přívlastkových 
vín. Základem jejich špičkových vín jsou 

hrozny z vlastních vinic, a tedy plná
kontrola nad kvalitou vína ve všech

fázích pěstování a výroby. Stálicí
v sortimentu vinařství LAHOFER jsou 

všechny tři odrůdy nesoucí viněty prvního 
apelačního systému v České republice  

VOC Znojmo - Sauvignon, Ryzlink rýnský
a Veltlínské zelené. Rulandské šedé
(výběr z hroznů, r. 2013) je vítězem
kategorie bílých polosladkých vín

v letošním Salonu vín ČR,
národní soutěži vín 2015.

cukr se šťavnatou kyse-

závěrem, tóny do rynglí
až červeného rybízu.

185,-

výraznější kyselinka, tak příjemně 
nasládlá chuť rozmač-
kaných jahod s cukrem
a jogurtem. Vychla-
zené na 7-8 °C ladí

159,-

Nasládlá chuť rozmač-

s cukrem a jogurtem
dobře ladí s pizzou

saláty. Podávejte

99,-

VÍNO MÜLLER THURGAU
kabinetní, 0,75 l, suché, 2015

Příjemné víno zelenkavé barvy, 
jemně muškátové vůně s tóny 
svěžího ovoce a vyváženým 
poměrem cukru a kyselin.
Pikantní šťavnatá kyselinka, 
kořenitá dochuť
připomínající broskve
a jemný grep. Hodí se
k lehkým jídlům,
měkkým sýrům
a přírodně
upraveným
masům.

Pikantní šťavnatá kyselinka, 

připomínající broskve
a jemný grep. Hodí se

99,-

VÍNO PÁLAVA 
výběr z hroznů, 0,75 l,
sladké, 2015

Elegantní víno se zlatavě zelen-
kavou barvou vyniká kořenitou 
vůní. Chuť je plná, extraktivní, 
příjemná kyselinka vyvažuje
vyšší obsah přírodního
cukru s medově
citrusovými, muškáto-
vými a meruňkovými
tóny. Podává se při
8 °C ke kořenitým
jídlům, bílým
masům i dezertům.
Archiv 4 - 6 let.

189,-

VÍNO VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 
VOC, 0,75 l, polosuché, 2013

Svěží víno jiskřivé zelenkavé 
barvy se zlatavými odlesky má 
plnou ovocnou vůni s pepřnatým 
aroma. Působí sladce
s kořenitou dochutí
po pražených mand-
lích a s minerál-
ními tóny, typickými
pro znojemský
terroir. Ke smaže-
ným rybám, drů-
bežímu masu,
slaným před-
krmům a tvr-
dým sýrům.
Archiv
2-4 roky.

VÍNO SVATOVAVŘINECKÉ 
kabinetní, 0,75 l,

aroma. Působí sladce
s kořenitou dochutí
po pražených mand-
lích a s minerál-
ními tóny, typickými
pro znojemský
terroir. Ke smaže-
ným rybám, drů-
bežímu masu,
slaným před-
krmům a tvr-
dým sýrům.

2-4 roky.

185,-

VÍNO TRAMÍN ČERVENÝ
výběr z hroznů, 0,75 l,
sladké, 2015

Jemně kořenitá vůně medu,
čajových růží, zázvoru a liči
a kořenitá chuť, kde ucítíte svěží 
kyselinku a meduňkový džem, 
dává tomuto tramínu harmonii. 
Hodí se jako aperitiv
nebo k pikantní
paštice, husím nebo
kachním játrům či
méně aromatickými
sýry i ke sladkým
moučníkům. 

dává tomuto tramínu harmonii. 
Hodí se jako aperitiv

paštice, husím nebo

méně aromatickými

189,-

černém jeřábu a hořké
čokoládě, osloví i pří-

se zvěřinou, čokolá-

165,-

jablkách, s výraznější 
kyselinkou a kompo-
tovaným angreštem
v dochuti. Ke krémo-
vým a bílým polév-

129,-

32735 32736 30113 32739

30118 30117 32740 3011630119

VÍNO TRAMÍN ČERVENÝ 
výběr z hroznů, 0,75 l,
polosladké, 2015

Víno je jiskrně zlatavé barvy
s výraznou viskozitou. Vůně je 
čistá, intenzivní, jemně kořenitá,
s nádechem červených růží. 
V chuti je bohaté, kořenité,
s příjemným zbytkovým
cukrem a lahodnou
kyselinkou. Víno má
dlouhé a elegantní
doznívání.

VÍNO VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
jakostní, 0,75 l, suché

Příjemně aromatické víno
z hroznů o cukernatosti
19,2 °NM s jemnými tóny 
zeleného pepře. Chuť je 
vyvážená, šťavnatá
a svěží. Odrůda se hodí
ke studeným mísám,
slaným pokrmům,
smaženému
� lé, drůbežímu
a jehněčímu
masu. 

99,-
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VÍNO DORNFELDER
pozdní sběr, 0,75 l,
suché, 2013

Víno s intenzivní tmavočerve-
nou barvou a vůní drobného 
lesního ovoce a višní. Chutná 
po višňové marme-
ládě, brusinkách,
černém jeřábu a hořké
čokoládě, osloví i pří-
jemnou a hebkou
tříslovinou. Ladí
se zvěřinou, čokolá-
dovými dezerty
a sýry s bílou
plísní.
K archivaci.

VÍNO TRAMÍN ČERVENÝ
výběr z hroznů, 0,75 l,
sladké, 2015

Jemně kořenitá vůně medu,
čajových růží, zázvoru a liči
a kořenitá chuť, kde ucítíte svěží 
kyselinku a meduňkový džem, 
dává tomuto tramínu harmonii. 
Hodí se jako aperitiv
nebo k pikantní
paštice, husím nebo
kachním játrům či
méně aromatickými
sýry i ke sladkým
moučníkům. 

32739

30116

VÍNO ZWEIGELTREBE ROSÉ
jakostní, 0,75 l, polosuché

Víno lososové barvy s jemným 
aromatem lesního ovoce
a pikantní a bohatou chutí. Dobře 
vychlazené je ideální k osvěžení
v horkém létě nebo naopak
k připomenutí letní
atmosféry. Hodí se také
ke specialitám na grilu. 

VÍNO PÁLAVA,  pozdní sběr,
0,75 l, polosladké, 2015

Tato Pálava má nádherně
aromatické s tóny vlašských 
ořechů a lipového květu. Chuť je 
medová, plná a jemně kořenitá. 
Nejlépe si víno vychutnáte
při slavnostních
příležitostech i jako
aperitiv, na ukončení
stolování k sýrům,
popřípadě ovoci.

VÍNO TRAMÍN ČERVENÝ 
výběr z hroznů, 0,75 l,
polosladké, 2015

Víno je jiskrně zlatavé barvy
s výraznou viskozitou. Vůně je 
čistá, intenzivní, jemně kořenitá,
s nádechem červených růží. 
V chuti je bohaté, kořenité,
s příjemným zbytkovým
cukrem a lahodnou
kyselinkou. Víno má
dlouhé a elegantní
doznívání.

v horkém létě nebo naopak

atmosféry. Hodí se také
ke specialitám na grilu. 

99,-

VÍNO VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
jakostní, 0,75 l, suché

Příjemně aromatické víno
z hroznů o cukernatosti
19,2 °NM s jemnými tóny 
zeleného pepře. Chuť je 
vyvážená, šťavnatá
a svěží. Odrůda se hodí
ke studeným mísám,
slaným pokrmům,
smaženému
� lé, drůbežímu
a jehněčímu
masu. 

a svěží. Odrůda se hodí
ke studeným mísám,
slaným pokrmům,

99,-

VÍNO SAUVIGNON
jakostní, 0,75 l, polosuché

Víno elegantní vůně s tóny bylinek 
a angreštového kompotu. Vůně 
se přenáší i do výrazné chuti, 
příjemně zakončené zbytkem
cukru (z hroznů o cukernatosti
23,6 °NM). K pikantním 
kořeněným masům
a drůbeži, k sýrům
nebo moučníkům. 

cukru (z hroznů o cukernatosti
23,6 °NM). K pikantním 
kořeněným masům

nebo moučníkům. 

99,-

VÍNO RULANDSKÉ ŠEDÉ
pozdní sběr, 0,75 l, polosladké 
2015

Vůně tohoto vína je plná,
obsahuje tóny přezrálého
ovoce, převážně rozinek. Chuť 
je lahodná, příjemně zakončená 
zbytkovým cukrem. Aromatika
i chuť se budou vyvíjet
do medových tónů,
ležením bude víno
získávat na
vyšší kvalitě.

VÍNO ZWEIGELTREBE
jakostní, 0,75 l, suché

Sytě rudé víno s příjemným aroma 
vyzrálých hroznů. Chuť je lehká, 
svěží, ovocná, převažují povidla, 
doplněná jemnými taniny. Dobře 
se doplňuje s masy – bažantem, 
koroptví, bifteky nebo
jemnými tvrdými sýry.
Servírujte při
teplotě 13-16 °C.

Nejlépe si víno vychutnáte

příležitostech i jako
aperitiv, na ukončení
stolování k sýrům,
popřípadě ovoci.

205,-

VÍNO ZWEIGELTREBE
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché,  
2013

Víno rubínové barvy s � alovými 
okraji a vůní lesních ostružin, 
malin a jahod. V chuti jsou 
snoubeny tóny lesního ovoce
s nádechem zbytkového
cukru. Pro svoji jemnou 
tříslovinu skvěle
doprovodí pokrmy
ze zvěřiny.

s nádechem zbytkového
cukru. Pro svoji jemnou 

doprovodí pokrmy

195,-

28418 28419 32093

příležitostech i jako
aperitiv, na ukončení
stolování k sýrům,

V chuti je bohaté, kořenité,
s příjemným zbytkovým
cukrem a lahodnou
kyselinkou. Víno má
dlouhé a elegantní

205,-

29074 30001 29519 29915

28424

Šlechtitelská stanice vinařská Velké 
Pavlovice navázala na tradici „Zemské 

révové školy“ založené v roce 1901. Byla 
zde vyšlechtěna odrůda André a započaty 

práce na vyšlechtění odrůd Pálava,
Aurelius a Agni, které byly dokončeny 

později v Perné. Vinice mají mimořádně 
příhodné podmínky pro pěstování

aromatických bílých a modrých odrůd révy 
vinné. Vína ze „Šlechtitelky“ reprezentují 
moravské vinařství na mnoha recepcích 

pořádaných u příležitosti státních návštěv 
a můžete se s nimi setkat v celé řadě 

prestižních gastronomických zařízení.

Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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99,- 195,-



Filozo� e svatobořického Vinařství Dufek 
s více než stoletou rodinnou tradicí se dá 
shrnout do hesla „všechno se podřizuje 

kvalitě“. Základem je šetrnost k přírodě na 
vlastních nových vinicích, kde se pěstuje 
převážná část hroznů z 33 vinných odrůd, 
které vinařství zpracovává. Při výrobě vína 

se využívají nejmodernější technologie 
(pneumatické lisování, řízené kvašení, 

vini� kátory, jablečnomléčná fermentace, 
případně doškolování některých vín
v dubových sudech), lahvování pak 
probíhá na moderní plnící lince pod

ochrannou atmosférou dusíku.
Maximální péče zaručuje dobrý výsledek, 

což se projevuje řadou ocenění
v tuzemsku i na světových soutěžích.

6
VÍNO VELTLÍNSKÉ ZELENÉ , 
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Světlejší víno se zelenkavými 
odlesky s vůní žlutého melounu 
až vinohradnické broskve. Vše 
podporuje herbální tónina.
V chuti je komplexní s jemnou 
mandlovinkou se střední
dochutí. Toto Veltlínské
zelené z řady Dufek
Premium je vhodné
k archivaci ještě 2 roky.

269,-

VÍNO SYLVÁNSKÉ ZELENÉ 
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché, 
2013

Víno je barvy světle žluté se 
zelenými záblesky. V chuti je plné, 
jemně kořenité s vyšší kyselinkou 
a středně dlouhou dochutí.
Sylvánské zelené, dnes se
vyskytující jen
sporadicky, je
vyhledáváno znalci vín.

VÍNO RYZLINK VLAŠSKÝ
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché, 
2013

Tento Ryzlink vlašský má žluto-
zelenou barvu a voní po ovoci 
a lučních květinách, chutná po 
angreštu. Víno zdobí pikantní 
kyselinka, která působí
svěže a činí víno
velmi dobře
pitelným.

VÍNO PÁLAVA
výběr z hroznů, 0,75 l, polosuché 
2015

Moravská odrůda, která vznikla 
křížením odrůd Tramínu
červeného a Müller Thurgau.
Tato Pálava z řady Dufek
Premium má velmi
extraktivní, květnatou
vůni. V chuti je víno
plné a kořenité.
Optimální teplota
podávání vína
je 10-12 °C.

VÍNO MÜLLER THURGAU
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché 
2015

Velmi rozšířená odrůda, ve vůni 
s typickým broskvovým aroma. 
Víno je v chuti lehké
s angreštovými tóny
se střední dochutí.
Optimální teplota
na podávání vína je:
10-12 °C.

215,-

VÍNO DORNFELDER
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Modrá odrůda původem
z Německa Dornfelder se 
vyznačuje sytou barvou, ve vůni 
je velmi výrazná a květnatá.
Chuť vína je ovocitá, se zemitými 
tóny trnek a lesního
ovoce. Optimální teplota 
podávání vína je
16-18 °C.

215,-

VÍNO RULANDSKÉ BÍLÉ 
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2014

Barva tohoto vína je světle žlutá, 
ve vůni je toto Rulandské bílé 
velmi plné s tóny jižního ovoce. 
Chuť je extraktivní, mohutná,
s jemnými kyselinkami
a dlouhou dochutí.

225,-

32420 32416 32418 32417

32422 3242132423

32415

225,-

269,-

VÍNO ZWEIGELTREBE 
výběr z hroznů, 0,75 l, suché 
2012

Tmavě rubínové víno
z prémiové řady vinařství 
obsahuje typickou mineralitu 
viniční tratě Tabule. Ve vůni 
najdeme především
třešňové tóny, které
přecházejí do
planých trnek, a to
také v chuti. Velmi
mohutné,
harmonické víno
s velmi dlouhou
dochutí.

225,-

269,-

VÍNO RYZLINK VLAŠSKÝ
kabinet, 0,75 l, suché, 2013

Jemně minerální víno zlatavě 
zelenkavé barvy a ovocné, 
elegantně vyvážené vůně
po lučních květech a medu.
V chuti je víno šťavnaté
a extraktivní s příjem-
nými medovými tóny
a pikantní kyselinkou.



Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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VÍNO RYZLINK VLAŠSKÝ
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché, 
2013

Tento Ryzlink vlašský má žluto-
zelenou barvu a voní po ovoci 
a lučních květinách, chutná po 
angreštu. Víno zdobí pikantní 
kyselinka, která působí
svěže a činí víno
velmi dobře
pitelným.

32417

32421

VÍNO ZWEIGELTREBE 
výběr z hroznů, 0,75 l, suché 
2012

Tmavě rubínové víno
z prémiové řady vinařství 
obsahuje typickou mineralitu 
viniční tratě Tabule. Ve vůni 
najdeme především
třešňové tóny, které
přecházejí do
planých trnek, a to
také v chuti. Velmi
mohutné,
harmonické víno
s velmi dlouhou
dochutí.

Vinařství z Kyjovska produkuje vína
z vlastních hroznů na téměř 65 ha vinic 
různého stáří: od mladých vinic, které

dávají svěží vína, až po vinice 40 let staré, 
ze kterých vznikají hutná extraktivní vína. 

Díky ekologickému pěstování révy a jejímu 
zpracování systémem řízeného kvašení 

se daří produkovat špičková přívlastková 
vína, jsou proto určena především pro 

gastronomii a do vinoték. Bílá vína, z nichž 
nejslavnější jsou ryzlinky rýnské i vlašské 

či pinot blanc a gris, sbírají významná 
ocenění ze světových soutěží. Červená 

vína jsou často školena ve francouzských 
barikových sudech.

VÍNO RYZLINK VLAŠSKÝ
kabinet, 0,75 l, suché, 2013

Jemně minerální víno zlatavě 
zelenkavé barvy a ovocné, 
elegantně vyvážené vůně
po lučních květech a medu.
V chuti je víno šťavnaté
a extraktivní s příjem-
nými medovými tóny
a pikantní kyselinkou.

VÍNO RYZLINK VLAŠSKÝ 
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Víno má zlatavou barvu, svědčící 
o zralosti hroznů z redukované 
sklizně. Příjemně voní po
medové plástvi a lučních
květech. Je hladké a plné,
s dobrou kyselinkou,
která vínu dává
předpoklad pro
další zrání.

199,-

VÍNO PINOT GRIS 
výběr z hroznů, 0,75 l,
polosladké, 2014

Zlatavé víno s typicky našedlým 
odstínem pro tuto odrůdu.
 V elegantní vůni zaujmou ovocné 
tóny pomerančové kůry a vanilky. 
Chuť je ovocně kořenitá
s tóny chlebové kůrky,
zakončená příjemnou
kyselinkou.

219,-

VÍNO PINOT BLANC VIRGIN
výběr z hroznů, 0,75 l,
polosladké, 2014

První (tzv. panenská) sklizeň 
odrůdy Pinot blanc z vinice 
Dolní Maliny přinesla plné víno 
zlaté barvy s ovocnou vůní
tropických plodů, zralých 
hrušek a lučních květů.
Má vyváženou,
příjemně nasládlou
chuť se šťavnatou
kyselinkou, typickou
pro tuto odrůdu.

199,-

VÍNO ZWEIGELTREBE ROSÉ
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2015

Toto suché víno s jemnou růžovou 
barvou s nádechem oranžových 
odstínů upoutá především svojí 
intenzivní aromatickou vůní
exotického ovoce a květů.
V chuti vynikají ovocné
tóny s pikantní
kyselinkou, která
doplňuje svěžest
vína. 

169,-

VÍNO MODRÝ PORTUGAL ROSÉ 
jakostní, 0,75 l, polosladké, 2014

Jiskrné víno s růžovými odlesky,
připomínající plody liči. 
Intenzívní, ale příjemně zralá 
ovocná vůně granátového jablka 
a tóny malin a jahod. V ovocné 
chuti tohoto vína
nalezneme pikantní
kyselinku, díky které
víno působí šťavnatým
dojmem.

129,-

VÍNO PINOT NOIR
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Víno jemné rubínové barvy, na 
okraji s typickým tónem cihlové 
barvy. Zráním ve francouzských 
sudech víno získalo výraznou vůni 
červených třešní, vanilko-
vého lusku a sladkého
dřeva. Extraktivně
mohutná, ovocně
kouřová chuť
s tóny griotky,
jemně pražené
kávy a cedru.

249,-

VÍNO FRANKOVKA
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Tmavě rubínová barva vína
s intenzivní ovocnou vůní
peckového ovoce s tóny plané 
trnky a vanilky. V chuti je víno 
hladké, extraktivní s ovocně
dřevitým charakterem,
které získalo díky zrání
vína ve francouzských
sudech, a jemným
minerálním
závěrem.

249,-

30820 30826 30829 30827

30828 30824 3082330822

129,-

Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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BMVinařství (rozuměj Balgovo malé 
vinařství) je rodinné vinařství, které působí 

od roku 2010 v tradiční vinařské
a folklórní slovácké obci Tvrdonice.

Filozo� e malého vinařství je postavena na 
respektu k přírodě – vinice jsou stříhány 
na jeden tažeň tak, aby bylo přirozeně 

redukováno množství hroznů, mezi řádky 
révy roste tráva tak, aby uvnitř vinice 

probíhal přirozený život a koloběh. Hrozny 
z 20 ha vinic jsou zpracovávány moderními 
postupy a technologiemi. Výsledkem jsou 

moderní, svěží, aromatická
a nekomplikovaná vína. Vůně, chuť

a dobrý poměr kvality a ceny vín jistě 
přispěje i k Vaší spokojenosti. 

8
VÍNO MÜLLER THURGAU, 
kabinet, 0,75 l, suché, 2015

Víno má sytě žlutou barvu se 
zelenkavým podtónem. Květnatá 
vůně muškátu je doplněna
o ovocné tóny bělomasé broskve, 
letního jablka a koření. Lehce
medová a kořenitá chuť je
vhodná k zeleninovým
salátům a polévkám,
houbovým omáčkám
nebo čerstvým
ovčím sýrům.

159,-

VÍNO TRAMÍN ČERVENÝ
výběr z hroznů, 0,75 l, polosuché, 
2015

Víno má sytou zlatožlutou barvu
a kořenitou vůni s květinovými 
tóny po čajové růži a pampeliš-
kovém medu. Bohatá, extraktivní, 
ovocná chuť liči, mandarinek a 
zázvoru se snoubí
s medovými tóny
a kandovaným ovocem.
Podávejte k asijským
pokrmům, uzeným
rybám, palačinkám
a sýrům s modrou
plísní.

VÍNO MUŠKÁT MORAVSKÝ
kabinet, 0,75 l, polosladké, 2015

Světlá, žlutozelenkavá barva, 
vůně muškátu, červených 
pomerančů, bezového květu
a kandované kůry mandarinek. 
Chuť je ovocně hrozinková
s tóny bezinkového
sirupu, zavařených
mandarinek a lipového
medu, ladí se sýry
s modrou plísní,
ovocnými saláty,
drůbeží či lehkými
dezerty.

VÍNO ZWEIGELTREBE
pozdní sběr, 0,75 l, suché 2012 

Sametové víno temně rubínové 
barvy s lehkým � alovým odles-
kem, voní po višňovém kompotu, 
přezrálých třešních a hořké 
čokoládě. Ovocně
kořenitá chuť s tóny
lesního ovoce, ostružin
a višní v čokoládě ladí
s jemně kořenitými
masy, bažantem
nebo měkkými
sýry s bílou plísní.

VÍNO FRANKOVKA ROSÉ 
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché 
2015 

Víno malinově-třešňové barvy 
s vůní malin, ostružin a černých 
třešní. Chuť je lehká, s pikantní 
kyselinkou, doplněná o tóny 
třešňové marmelády,
drobného lesního ovoce
a meruňkového pyré.
Je vhodné k těsto-
vinám, lehkým
úpravám bílých
mas nebo
mořským plodům. 

159,-

VÍNO RYZLINK VLAŠSKÝ
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché, 
2015

Ušlechtilé víno jiskrné zlatožluté 
barvy, vůně obsahuje luční až by-
linné tóny a tropické ovoce. Chuť 
je harmonická s tóny kdoulí,
maracuji a lučních květin
s medovou dochutí. Ladí
ke sladkovodním rybám, 
těstovinám, zeleni-
novým salátům,
králíku nebo k sýrům
typu čedar.

179,-

VÍNO RULANDSKÉ ŠEDÉ 
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2015

Víno s jiskrnou zelenožlutou 
barvou a kořenitou vůní s tóny 
muškátového oříšku, bezu, 
sušené mandarinkové kůry
a červeného grepu. Středně plná 
chuť harmonizuje
s vůní tropického
ovoce vína. Hodí se
k sýrům s modrou
plísní, kuřecímu
masu na kari či
dezertu typu
crème brûlée.

185,-

32126 32123 32122 32124

32121 3211932120

32125

159,-

169,-

VÍNO MODRÝ PORTUGAL
pozdní sběr, 0,75 l, suché 2012 

Víno jemně rubínové barvy
s vůní � alek a pivoněk, kterou 
doplňuje aroma třešňové 
marmelády. Chuť je krásně 
vyzrálá, květinově aromatická, 
s příjemnou lehce
sladkou dochutí
přezrálých třešní.
Doporučujeme
k huse, kačeně,
zajíci na divoko,
italské kuchyni
nebo čokolá-
dovému dortu.

195,-

159,-

VÍNO MÜLLER THURGAU
kabinetní,  0,75 l, suché, 2015

Velmi dobře pitelné víno
s nádechem nektarinek
a typickým odrůdovým
buketem. Jemná kořenito-
-ovocná chuť je podpořena 
svěží kyselinkou. Víno
bylo oceněno Zlatou
medailí v soutěži
Vinařské Litoměřice
2016.



VÍNO MUŠKÁT MORAVSKÝ
kabinet, 0,75 l, polosladké, 2015

Světlá, žlutozelenkavá barva, 
vůně muškátu, červených 
pomerančů, bezového květu
a kandované kůry mandarinek. 
Chuť je ovocně hrozinková
s tóny bezinkového
sirupu, zavařených
mandarinek a lipového
medu, ladí se sýry
s modrou plísní,
ovocnými saláty,
drůbeží či lehkými
dezerty.

32124

32119

VÍNO MODRÝ PORTUGAL
pozdní sběr, 0,75 l, suché 2012 

Víno jemně rubínové barvy
s vůní � alek a pivoněk, kterou 
doplňuje aroma třešňové 
marmelády. Chuť je krásně 
vyzrálá, květinově aromatická, 
s příjemnou lehce
sladkou dochutí
přezrálých třešní.
Doporučujeme
k huse, kačeně,
zajíci na divoko,
italské kuchyni
nebo čokolá-
dovému dortu.

Jediná vinařská škola v ČR se soustředí na 
výrobu vysoce kvalitních bílých a růžových 
vín pro gastronomii. Významný podíl mají 
také cuvée (kupáže), červená vína tvoří jen 
10 % roční produkce. Na výrobě se podílejí 

také studenti v rámci své praxe, budoucí 
vinaři jsou tak přítomni vzniku špičkových 

vín už ve školním prostředí.
Škola zpracovává hrozny vypěstované ve 

vlastních vinicích, které se rozprostírají
v katastru města Valtice. Moderní sklepní 
hospodářství střední vinařské školy bylo 

vybudováno až v tomto století (dokončeno 
bylo v roce 2003). V posledních letech
získala “školní” vína řadu ocenění na 
domácích i zahraničních soutěžích. 

VÍNO MÜLLER THURGAU
kabinetní,  0,75 l, suché, 2015

Velmi dobře pitelné víno
s nádechem nektarinek
a typickým odrůdovým
buketem. Jemná kořenito-
-ovocná chuť je podpořena 
svěží kyselinkou. Víno
bylo oceněno Zlatou
medailí v soutěži
Vinařské Litoměřice
2016.

VÍNO RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr, 0,75 l, polosuché, 
2015

Víno světle zlatožluté barvy má 
velmi příjemnou, svěže ovocnou 
vůni citrusového ovoce, doplněné 
o vůni pampelišek a lučního 
kvítí. V chuti je toto polosuché 
Rulandské bílé
harmonickým,
svěžím, plným vínem.

VÍNO VELTLÍNSKÉ ZELENÉ 
zemské, 0,75 l, polosuché, 2014

Elegantní, svěží Veltlínské 
zelené s lehkou aromati-
kou angreštu a zeleného pepře. 
Chuťový vjem tohoto polo-
suchého vína je tvořen
pikantní kyselinkou
a kořenito-ovocnými
tóny.

189,-

VÍNO CUVÉE VZ+TČ
kabinetní,  0,75 l, polosladké, 
2015

Kupáž odrůd Veltlínské zelené
a Tramín červený v poměru 
50/50 má typicky květnatou 
vůni v kombinaci s lehkým 
nádechem koření. 
V chuti víno zaujme
bohatou strukturou
a plností.

VÍNO TRAMÍN ČERVENÝ
pozdní sběr, 0,75 l,
polosladké, 2015

Příjemná, typicky odrůdová, 
květnatá vůně Tramínu je 
doplněná medovými tóny. Víno 
je plné se zbytkovým cukrem, 
který dotváří
příjemně sladký
charakter této
odrůdy.

189,-

VÍNO RYZLINK RÝNSKÝ
výběr z hroznů, 0,75 l,
polosladké, 2015

Víno má plnou a výraznou vůni 
žlutého melounu a sušených 
meruněk. V chuti víno zaujme 
svou bohatou strukturou
a plností, kterou
umocňuje vyšší
zbytkový cukr
v kombinaci
s výrazným
ovocným
charakterem.

249,-

VÍNO CABERNET
SAUVIGNON KLARET
zemské, 0,75 l, polosuché, 2015

Tento polosuchý klaret
z odrůdy Cabernet Sauvignon 
má výraznější oranžovo-
grepovou barvu. Je to svěží, 
extraktivní víno
s osobitým
charakterem,
vyznačující se
broskvovo-
grepovo-
cabernetovou
vůní i chutí.

189,-

32600 32602 32604

32607 3260332606

165,-

175,-

32601

VÍNO GRAPES BLANC
zemské, 0,75 l, polosuché, 2014

Kupáž odrůd Ryzlink vlašský 
a Muškát moravský v poměru 
70/30 tvoří harmonické, plné, 
svěží víno, které má příjemnou, 
lehkou vůni s překrásnou
aromatikou Muškátu.
Víno získalo Zlatou
medaili v soutěži
Vinum Juvenale 2014. 

175,-

32605

149,-

Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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VÍNO FRANKOVKA
jakostní, 0,75 l, suché, 2013

Víno krásné granátové barvy
a vůně peckového ovoce.
V chuti zaznamenáte višňové 
tóny, podporované jemnou 
tříslovinou a kyselinou.
Korkový uzávěr.

VÍNO RULANDSKÉ MODRÉ 
ROSÉ, pozdní sběr, 0,75 l, suché, 
2014

Víno starorůžové barvy s vůní 
drobného červeného ovoce
a s kulatou chutí červeného
rybízu a třešní. Skleněný
uzávěr VINO-LOK.

VÍNO TRAMÍN ČERVENÝ
výběr z hroznů, 0,75 l,
suché, 2013

Velmi koncentrované víno zlaté 
barvy, kořenité s nižší kyselinou
a krásným výrazným aroma
čajových růží a rozinek.
Skleněný uzávěr VINO-LOK.Skleněný uzávěr VINO-LOK.

225,-

tříslovinou a kyselinou.

169,-

VÍNO CHARDONNAY 
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Víno zlatavé barvy a ovocné vůně 
s tóny lískových oříšků
a citrusových plodů. Zajímavá, 
jemně kořenitá chuť se znatelnou 
mineralitou a elegantní
kyselinou. Skleněný
uzávěr VINO-LOK.

199,-

VÍNO RULANDSKÉ ŠEDÉ
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2015

Toto Rulandské šedé má
zelenožlutou barvu a minerální, 
kořenitou až zemitou vůni. Chuť 
dobře koresponduje s vůní, je 
také zemitá až minerální, avšak na 
začátku je možné ucítit
citrusové plody.
začátku je možné ucítit

175,-

VÍNO RULANDSKÉ ŠEDÉ
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2015

Víno zlatožluté barvy s vůní 
zralých meruněk a typickou 
chlebnatostí má svěží
a minerální chuť s tóny
žlutých hrušek
a plnou dochutí.

VÍNO RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr, 0,75 l,
polosuché, 2012

Příjemné víno světlezelené 
barvy voní po kompotovaných 
meruňkách. Má vyváženou chuť 
s minerální dochutí. Korkový 
uzávěr.

145,-

Nové Vinařství, které sídlí v Drnholci
na Mikulovsku, se specializuje na bílá

a růžová vína. Relativně mladá společnost 
vstupovala na trh v roce 2005 s cílem stát 
se nejprogresivnějším hráčem na trhu ve 

všech oblastech tvorby a prezentace vína. 
Je známá používáním skleněných zátek

a důrazem na osobitý design lahví, etiket, 
uzávěrů i kartonů. Vinařství bylo prvním

v České republice, které nahradilo korkové 
zátky šroubovými nebo skleněnými 

uzávěry VINO-LOK. VÍNO ZWEIGELTREBE 
jakostní, 0,75 l, suché, 2012

Krásná granátová barva
a příjemně ovocná vůně 
připomíná lesní plody.
Chuť je plná, s množstvím tónů 
po červeném ovoci
a příjemnou
tříslovinou. Skleněný
uzávěr VINO-LOK.

30317 32300 32302

30318 30323 3032030316

30325

165,-

10
VÍNO RULANDSKÉ ŠEDÉ 
pozdní sběr, 0,75 l,
suché, 2013

Decentní vůně citrusových 
plodů, světlého bobulového 
ovoce a dozrávajících jádrovin 
působivě souzní s příjemně 
asimilovanými kyselinami
a elegantní vanilkovou
kořenitostí. Vhodné
k prosciuttu s cukro-
vým melounem,
k valencijské
paelle i k sýru
čedar.

175,-

139,-



VÍNO RULANDSKÉ ŠEDÉ
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2015

Víno zlatožluté barvy s vůní 
zralých meruněk a typickou 
chlebnatostí má svěží
a minerální chuť s tóny
žlutých hrušek
a plnou dochutí.

VÍNO ZWEIGELTREBE 
jakostní, 0,75 l, suché, 2012

Krásná granátová barva
a příjemně ovocná vůně 
připomíná lesní plody.
Chuť je plná, s množstvím tónů 
po červeném ovoci
a příjemnou
tříslovinou. Skleněný
uzávěr VINO-LOK.

32302

30320

Vinařství, založené v r. 1993
Doc. Ing. Milošem Michlovským, DrSc.,

obhospodařuje zhruba 125 ha vlastních 
vinic ve velkopavlovické a mikulovské 
podoblasti. Ročně vyrobí cca 1,5 mil. 

lahví, které je možné zakoupit prakticky 
ve všech segmentech trhu od prémiové 

gastronomie až po maloobchodní sektor. 
Inovativní schopnost vinařství

dokazuje nová řada nízko-
a nealkoholických jemně šumivých vín, 

stejně jako výroba vín a moštů
v biokvalitě. Vína Vinselektu Michlovský 

jsou oceňována v řadě vinařských
soutěží doma i v zahraničí, např.

za Nejlepší kolekci Salonu vín 2015. 

VÍNO RULANDSKÉ ŠEDÉ 
pozdní sběr, 0,75 l,
suché, 2013

Decentní vůně citrusových 
plodů, světlého bobulového 
ovoce a dozrávajících jádrovin 
působivě souzní s příjemně 
asimilovanými kyselinami
a elegantní vanilkovou
kořenitostí. Vhodné
k prosciuttu s cukro-
vým melounem,
k valencijské
paelle i k sýru
čedar.

asimilovanými kyselinami
a elegantní vanilkovou

k prosciuttu s cukro-

175,-

VÍNO MÜLLER THURGAU
kabinet, 0,75 l,
suché, 2013

Vůně bezu a keříkových růží je 
doplněna buketem vyzrálých 
peckovin a citrusů. V chuti je 
ovocitost a kořenitost harmo-
nizována lehkostí kyselin
s příjemnou muškátovou
dochutí. K pečenému
kuřeti,  sýrům italského
typu i ochucenému
eidamu.

nizována lehkostí kyselin
s příjemnou muškátovou
dochutí. K pečenému
kuřeti,  sýrům italského
typu i ochucenému

129,-

VÍNO TRAMÍN ČERVENÝ
pozdní sběr, 0,75 l, suché, 2013

Expresivní aroma rozkvetlých 
růží a lipového media harmo-
nicky přechází do nazrálé chuti 
tropického ovoce, kando-
vaných fíků a medově
kořenité dezertnosti.
Hodí se například ke
kuřecímu masu na bílém
víně se zeleným hráš-
kem, pečenému
candátu se smeta-
nou a kari rýží
nebo k pikantním
zrajícím sýrům.

kuřecímu masu na bílém
víně se zeleným hráš-

175,-

VÍNO RULANDSKÉ BÍLÉ
pozdní sběr, 0,75 l,
polosuché, 2010

Víno světle zlaté barvy 
s decentní vůní kůry sušených 
citrusových plodů a sušených 
meruněk. Chuť je plná a harmo-
nická s medovými tóny
a pikantností zázvoru
v závěru. Dobře doplní
např. grilované tygří
krevety s omáčkou
beurre blanc, krůtí
prsa ve sladko-
kyselé omáčce
s mátou a citro-
novou trávou
i Blaťácké zlato
se zeleným
pepřem.

nická s medovými tóny
a pikantností zázvoru
v závěru. Dobře doplní
např. grilované tygří

beurre blanc, krůtí

235,-

VÍNO MÜLLER THURGAU 
kabinet, 0,75 l, polosuché, 2013

Jemná květinová vůně přechází 
do buketu sušeného jádrového 
ovoce s převládající kandova-
nou hruškou. Chuť vína je svěže 
ovocitá s příjemně pikant-
ními kyselinami dozrá-
vajících žlutomasých
jablek. Výborně se
hodí k čerstvým
měkkým či polo-
tvrdým sýrům
nebo k salátům
s kuřecím
masem.

ovocitá s příjemně pikant-
ními kyselinami dozrá-
vajících žlutomasých
jablek. Výborně se

189,-

VÍNO PÁLAVA, pozdní sběr 
 0,75 l, polosuché, 2013

Vůně vína je expresivní, 
květnatá, s výrazným projevem 
tropického ovoce s plnou, 
extraktivní, medově kořenitou 
chutí, s lékořicí a exotickým 
ovocem. Svým charak-
terem je toto výrazně
aromatické a kořenité
víno vhodné
k drůbeži, pečeným
rybám a také ke
světlým par-
tiím krůtího
masa.

chutí, s lékořicí a exotickým 
ovocem. Svým charak-
terem je toto výrazně
aromatické a kořenité

k drůbeži, pečeným

235,-

VÍNO FRANKOVKA 
kabinet, 0,75 l, suché, 2015

Vůni čerstvého a sušeného 
peckového ovoce s hebkými 
tóny štěpů švestkového dřeva 
v chuti doplňují šťavnatostí 
kyseliny s charakteristickou 
ohnivostí v dochuti.
Skvělé k hovězímu soté
ze svíčkové, jehněčí
kotletě na česneku
a zelenině nebo se
sýry typu hermelín,
kamadet.

kyseliny s charakteristickou 

Skvělé k hovězímu soté
ze svíčkové, jehněčí
kotletě na česneku
a zelenině nebo se
sýry typu hermelín,

129,-

VÍNO MERLOT, pozdní sběr, 
0,75 l, suché - barrique, 2010

Jemně kabernetový buket 
doprovází brusinkový
a ostružinový džem se švest-
kovými povidly, čokoládovým 
perníkem a bohatě strukturo-
vanými tříslovinami.
Hrozny pocházejí
z vinice s regulova-
nou sklizní, víno
dlouhodobě zrálo
především
v nových
barikových
sudech z fran-
couzského
dubu.

perníkem a bohatě strukturo-
vanými tříslovinami.
Hrozny pocházejí
z vinice s regulova-

dlouhodobě zrálo

sudech z fran-

235,-

29591 29589 29592 29597

29615 29590 2959629601

Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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Ve Francii a Itálii, kde se vinařství
rozvinulo už během trvání Římské říše, 

patří pěstování vína k tradičním oborům. 
Pití vína spolu s vyhlášenou gastronomií 

pak je nepostradatelnou součástí
životního stylu. Díky velké rozloze vinic
je zaručena široká nabídka všech druhů 

vín, systém označení vín (apelace, terroir) 
pak napomáhá dobrému výběru

a orientaci ve francouzských
a italských vínech. Předkládáme

alespoň malý výběr z naší nabídky. 

VÍNO PETIT CHABLIS
BOURGOGNE, 0,75 l, 2014

Velmi svěží a čisté víno světlé, 
slámově zelenkavé barvy. Ve 
vůni se střídají citrusové plody 
s minerálními tóny a lehkými 
květinovými vůněmi.
Chuť je osvěžující, na
závěr minerální.
Výborné letní
osvěžení, aperitiv
nebo k lehkým
úpravám ryb.

s minerálními tóny a lehkými 
květinovými vůněmi.
Chuť je osvěžující, na

osvěžení, aperitiv

379,-

VÍNO TAVEL A.O.C. 2014
CHATEAU DE TRINQUEVEDEL
0,75 l, suché, 2014 

Odrůdy: Grenache 57 %, Clairette 
15 %, Syrah 11 %, Cinsault 11 %, 
Mourvedre 5 %, Bourboulenc 1 %

Tavel je považován za víno
papežů, králů a básníků.
Vyhlášené růžové víno
má nádherné aroma
po višních a jahodách.
Chuť je bohatá,
s příjemnou
mineralitou
a dlouhou
dochutí.

VÍNO CÔTES DU RHÔNE 
A.O.C.  0,75 l, suché, 2013

Francouzské víno lehké červené 
barvy s buketem červeného 
ovoce. V chuti jemné a lehké,
s ovocnou šťavnatou chutí
a výraznou zakulacenou
tříslovinou.

VÍNO CHÂTEAU LARDIT
BORDEAUX, 0,75 l, 2009

Červené francouzské víno s vůní 
černého ovoce, vanilky a dubu. 
V chuti se projevuje komplexní 
ovocnost.

VÍNO MERLOT LUC PIRLET 
LANGUEDOC, 0,75 l, 2014

Toto červené francouzské víno 
má intenzivní hluboce rubínovou 
barvu a buket po ostružinách.
Má plné tělo a bohatou
tříslovinu.

VÍNO AGLIANICO
PRIMITIVO I.G.T. PUGLIA 
0,75 l, suché, 2014

Víno tmavé intenzivní purpurové 
barvy s červenými odlesky. Ve 
vůni i chuti se mísí kořenité
a ovocné tóny. Je suché
a velmi hladké s ovoc-
ným až povidlovým
závěrem. Skvěle doplní
zejména steaky
z tmavých mas.

vůni i chuti se mísí kořenité
a ovocné tóny. Je suché
a velmi hladké s ovoc-
ným až povidlovým
závěrem. Skvěle doplní
zejména steaky
z tmavých mas.

219,-

VÍNO DOMAINE L´OSTAL
ESTIBALS ROUGE, 0,75 l, 2012

Odrůdy: Syrah 30 %,
Grenache 35 %, Carignan 35 % 

Víno má silně � alovou barvu,
vůni a chuť třešní Garri-
gua, višní a vyzrálých
ostružin. Dokonale
odráží rovnováhu mezi
použitými odrůdami,
je kulaté a ovocné.
Na patře má
příjemné taniny
s lehkým dubo-
vým nádechem. 

Víno má silně � alovou barvu,
vůni a chuť třešní Garri-

odráží rovnováhu mezi
použitými odrůdami,

349,-

VÍNO PINOT GRIGIO D.O.C. 
VENETO, 0,75 l, suché, 2014

Suché harmonické víno s mine-
ralitou a vůní i chutí vyzrálých
citrusových plodů. Sytější 
slámová barva. Vhodné jako
aperitiv, ke studeným
předkrmům a ke všem
rybím chodům.

papežů, králů a básníků.
Vyhlášené růžové víno
má nádherné aroma

předkrmům a ke všem

239,-

VÍNO GAVI D.O.C.G.
PIEMONTE, 0,75 l, suché, 2014

Odrůda: Cortese 100 %

Barva bledě slámová se zelenými 
odlesky. Víno s ovocným a deli-
kátním buketem, se suchou
a osvěžující chutí
a dlouhým závěrem.
Vhodné k rybám
nebo jako aperitiv.

předkrmům a ke všem
rybím chodům.

kátním buketem, se suchou

a dlouhým závěrem.

nebo jako aperitiv.

265,-

30147 30144 30061 30142

30196 30149 30139 3016230158

30159

ovoce. V chuti jemné a lehké,
s ovocnou šťavnatou chutí
a výraznou zakulacenou

30142

269,-

V chuti se projevuje komplexní 

tříslovinu.

279,-

barvu a buket po ostružinách.

a ovocné tóny. Je suché
a velmi hladké s ovoc-
ným až povidlovým
závěrem. Skvěle doplní
zejména steaky
z tmavých mas.

215,-

VÍNO RIPASSO SUPERIORE 
D.O.C. VALPOLICELA
0,75 l, 2009

Odrůdy: Corvina Veronese
70 %, Rondinella 30 %

Toto „repasované“ víno (vyliso-
vané hrozny jsou znovu
použity k zušlechtění
vína) tmavé rubínové
barvy má elegantní
buket s kořeněnými
tóny, plným závěrem
a harmonickou
chutí. Skvělá
kombinace
s pečení
a zrajícím
sýrem. 

papežů, králů a básníků.
Vyhlášené růžové víno
má nádherné aroma
po višních a jahodách.

tříslovinou.

349,-

475,-

12
VÍNO ANIMA DE RAIMAT 
BLANCO, 0,75 l, suché, 2013

Odrůda: Chardonnay 50 %, 
Albariňo 35 %, Xarel·lo 15 %

Mladé a temperamentní 
španělské víno plné svěžího 
žlutého ovoce, zejména broskví 
a nektarinek. Vůně žlutého 
melounu, hrušky a bílých
květů. V závěru vína
se objeví jemné
citrusové tóny. 

VÍNO MARQUÉS DE 
TOMARES CRIANZA
0,75 l, 2011

Elegantní španělské víno tmavé 
barvy s jemným žlutohnědým 
okrajem se sametovými tóny
a dlouhou dochutí. Tanin
je velmi dobře struktu-
rovaný a skvěle zakom-
ponovaný do vína.



VÍNO CÔTES DU RHÔNE 
A.O.C.  0,75 l, suché, 2013

Francouzské víno lehké červené 
barvy s buketem červeného 
ovoce. V chuti jemné a lehké,
s ovocnou šťavnatou chutí
a výraznou zakulacenou
tříslovinou.

30142

30162

VÍNO RIPASSO SUPERIORE 
D.O.C. VALPOLICELA
0,75 l, 2009

Odrůdy: Corvina Veronese
70 %, Rondinella 30 %

Toto „repasované“ víno (vyliso-
vané hrozny jsou znovu
použity k zušlechtění
vína) tmavé rubínové
barvy má elegantní
buket s kořeněnými
tóny, plným závěrem
a harmonickou
chutí. Skvělá
kombinace
s pečení
a zrajícím
sýrem. 

Je mnoho míst na Zemi s výbornými
podmínkami pro pěstování vinné révy.

S technologickým pokrokem je stále více 
těchto míst využíváno k výrobě velmi 

dobrého vína. Už nejen ve Francii (a nejen 
v Evropě) vinaři dokáží vyrobit skvostné 

nápoje. Mezi nejvýznamnější producenty 
kvalitního vína patří Německo, Rakousko, 

Španělsko, Spojené státy americké,
Jihoafrická republika, Austrálie, Chile

i Argentina. V každé zemi, přesněji
v každé vinařské oblasti, najdete nové chutě 
a vůně. Ochutnávejte spolu s námi, na této 

straně předkládáme jen skromný výběr 
toho, co vám můžeme nabídnout. 

VÍNO ANIMA DE RAIMAT 
BLANCO, 0,75 l, suché, 2013

Odrůda: Chardonnay 50 %, 
Albariňo 35 %, Xarel·lo 15 %

Mladé a temperamentní 
španělské víno plné svěžího 
žlutého ovoce, zejména broskví 
a nektarinek. Vůně žlutého 
melounu, hrušky a bílých
květů. V závěru vína
se objeví jemné
citrusové tóny. 

VÍNO GEWÜRZTRAMINER 
SPÄTLESE BADEN 
0,75 l, 2012

Tento německý tramín má 
jemnou zlatavou barvu a vůni 
květů růží, která zvolna přechází 
do ovocných tónů liči a kara� átu, 
v chuti pak dochází ke spojení 
koření s chutí vyzrálé
meruňky.

VÍNO TORRONTES
VARIETALES MENDOZA 
0,75 l, 2012

Světlá slámová barva. Vůně
citrusových plodů s tóny 
lipového květu, černého bezu 
a jemné minerality se dobře 
snoubí s chutí tohoto
bílého argentinského
vína.

snoubí s chutí tohoto
bílého argentinského

199,-

VÍNO CARMÉNÈRE LIMARI 
VALLEY, 0,75 l, 2013

Chilské víno hluboké purpurové 
barvy s vůní ostružin, borůvek 
a kandovaných malin. V chuti 
můžete v pozadí roze-
znat vanilku, na patře je
chuť ovocná a hutná,
s delikátní
kyselinkou.

VÍNO SYRAH RESERVE
LIMARI VALLEY, 0,75 l, 2012

Hluboce purpurová, téměř 
černá barva tohoto vína dobře 
ladí s jemně nasládlou vůní
s nádechem � alek, ostružin, 
černých oliv a lékořice.
I chuť potvrzuje vůni
tohoto chilského
vyslance.

s nádechem � alek, ostružin, 
černých oliv a lékořice.

285,-

VÍNO ZINFANDEL BACK 
WOODS RESERVE
0,75 l, suché, 2012

Plné a tmavě červené víno
z Kalifornie má aroma tmavého 
ovoce. Ve vůni i chuti je 
kořeněné s lehkým tónem 
lékořice a kouře. Má
dlouhý závěr s lehkou
notou vanilky. Ke
steakům z telecího
masa, těstovinám
a sýrům.

kořeněné s lehkým tónem 

dlouhý závěr s lehkou

steakům z telecího

369,-

VÍNO CABERNET S. CACADU 
RIDGE BIN4, 0,75 l, 2013

Odrůdy: Cabernet Sauvignon, 
Petit Verdot

Australské víno má tmavě čer-
venou barvu, svěží a ovoc-
nou vůni s tóny aroma-
tických bylin a zralého 
tmavého ovoce. Plná
chuť s tóny malin
a švestek je
ideální pro 
červené
maso (hovězí
a jehněčí).

Australské víno má tmavě čer-
venou barvu, svěží a ovoc-
nou vůni s tóny aroma-
tických bylin a zralého 
tmavého ovoce. Plná

225,-

VÍNO MARQUÉS DE 
TOMARES CRIANZA
0,75 l, 2011

Elegantní španělské víno tmavé 
barvy s jemným žlutohnědým 
okrajem se sametovými tóny
a dlouhou dochutí. Tanin
je velmi dobře struktu-
rovaný a skvěle zakom-
ponovaný do vína.

znat vanilku, na patře je
chuť ovocná a hutná,
s delikátní
kyselinkou.

a dlouhou dochutí. Tanin
je velmi dobře struktu-
rovaný a skvěle zakom-

369,-

29304 30145 30169

30157 30214 3025230167

Mladé a temperamentní 
španělské víno plné svěžího 
žlutého ovoce, zejména broskví 
a nektarinek. Vůně žlutého 
melounu, hrušky a bílých
květů. V závěru vína
se objeví jemné
citrusové tóny. 

do ovocných tónů liči a kara� átu, 
v chuti pak dochází ke spojení 
koření s chutí vyzrálé
meruňky.

29304

299,-

do ovocných tónů liči a kara� átu, 
v chuti pak dochází ke spojení 
koření s chutí vyzrálé

399,-

189,-

31327

VÍNO DALVA DOURO RED
0,75 l, 2012

Červené portugalské víno
zrálo po fermentaci 6 měsíců
v sudech z francouzského 
dubu. Je dobře vyvážené, plné 
na patře, s tóny červeného 
ovoce a kořenitým
závěrem. Hodí se
k jakýmkoli masovým
jídlům. Archiv
až 5 let.

179,-

30141

VÍNO GRÜVE GRÜNER
VELTLINER , JURTSCHITSCH 
0,75 l, suché, 2013

Velmi lehké, svěží, ovocné, jemně 
kořenité Veltlínské zelené, ve vůni 
připomínající čerstvě posečenou 
trávu a bílý pepř, upoutá nejen 
jiskrou, ale také svou
malovanou etiketou.
Také díky ní se víno stalo
klasikem v rakouské
gastronomii.

29936

299,-

Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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SEKT BULLE DE BLANQUETTE 
BLANC NO.1, 0,75 l, brut

Svěží bílé šumivé víno vyrobené 
tradiční šampaňskou metodou 
kvašením v láhvi. V chuti je lehká 
ovocnost a minerální
tóny. Toto velmi suché
francouzské víno s velmi
jemným a dlouho-
trvajícím perlením lze
doporučit k většině
pokrmů, majících
původ v moři.

SEKT CAVA CODORNÍU 1551 
VINTAGE  BRUT, 0,75 l, brut, 
2012

Svěží a elegantní šumivé víno 
Cava od nejstaršího španělského 
výrobce Codorníu. Toto cuvée se 
vyrábí ze tří místních odrůd:
Viura dává kyselinu,
Xarel•lo strukturu
a Parellada jemnost.
Cava je plná citrusů
a květů, které postup-
ně vyzrávají do
tónů medu
a toastům.

Jaká by to byla oslava bez „šampaňského“? 
Ať už pravé šampaňské víno (vyrobené ve 

francouzské oblasti Champagne-
Ardenne) nebo šumivé víno z jiné oblasti 

bývá kořením slavnostních příležitostí, 
ovšem lze jej samozřejmě vypít i při letní 

odpolední siestě nebo k dobré večeři. 
Vyrábí se dvojím způsobem, buď tradiční 
metodou kvašení v láhvi nebo kvašením 
v tanku (metoda charmat), obě metody 

přinášejí výborné výsledky. Sekty se plní do 
pevných lahví, uzavřených korkovým nebo 
plastovým uzávěrem a servírují se nejlépe 

do vysokých sklenic (� éten). 

SEKT ASTI DOCG 
0,75 l, demi

Gancia Asti, první sekt, který 
rodina Ganciů vyráběla, je 
vyráběn výhradně z bílých 
Moscato hroznů. Má slámovou, 
až bledě zlatožlutou barvu.
Jde o delikátně
květinové a ovocné
víno, vůně naznačuje
pomerančový květ
a med, chuť je
jemně nasládlá
a aromatická. 

265,-

SEKT PINOT DI PINOT 
0,75 l, brut

Odrůdy: Pinot Nero, Pinot Bianco 
a Pinot Grigio (Rulandské červené, 
bílé a šedé)

Suchý sekt, vyrobený kupáží 
nejlepších odrůd Pinot
v Itálii, má zářivě žlutou
barvu se zeleným
odleskem a vůni
čerstvého ovoce
a akátového květu.
Chuť je příjemně
svěží, decentně
kyselá – ideální
nápoj k lehkým
jídlům.

SEKT PINOT DI PINOT ROSÉ  
3-PACK,  3 x 0,2 l, brut

Gancia Pinot di Pinot Rosé je 
růžové šumivé víno s osobností
a charakterem. Má světle 
růžovou a lehce průhlednou 
barvu s oranžovými odlesky, 
voní po čerstvém ovoci s dalšími 
tóny (např. akácie). Příjemné 
a svěží, moderní suché víno, 
perfektně vyvážené.

SEKT PINOT DI PINOT
3-PACK,  3 x 0,2 l, brut

Odrůdy: Pinot Nero, Pinot Bianco 
a Pinot Grigio (Rulandské červené, 
bíle a šedé).

Malá balení vína č. 31337. Tento 
suchý sekt, poprvé vyrobený roku 
1980 jako jediný svého druhu, 
je kupáží nejlepších odrůd Pinot 
v Itálii. Víno se vyrábí z jemně 
lisovaných hroznů klasickou 
metodou zrání. Sekt je vyráběn 
postupem Martinotti/Charmat.

234,-

31334 31337

31339

31338

SEKT PROSECCO DOC
0,75 l, brut

Svěží a lahodně ovocné víno 
s vůněmi čerstvého jablka, 
chleba a citrusů se vyrábí z těch 
nejlepších hroznů Prosecco, 
rostoucích na chladných 
úpatích italských
Dolomit. Lehkým
lisováním je dosaho-
váno elegance
a jemnosti. Servírujte
dobře vychlazené.

31335

269,-215,-

SEKT PROSECCO DOC BABY 
0,2 l, brut

Malé balení vína č. 31335. 
Slámově žluté šumivé víno
s jemnými a perzistentními
bublinkami a svěžím buketem,
ve kterém lze cítit čerstvé 
jablko, chléb a citrusy. Chuť
tohoto sektu, který se vyrábí
z vína metodou Martinotti,
je plná, suchá, aromatická
a dobře vyvážená. 

31336

85,-

255,-



Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.

15
SEKT BULLE DE BLANQUETTE 
BLANC NO.1, 0,75 l, brut

Svěží bílé šumivé víno vyrobené 
tradiční šampaňskou metodou 
kvašením v láhvi. V chuti je lehká 
ovocnost a minerální
tóny. Toto velmi suché
francouzské víno s velmi
jemným a dlouho-
trvajícím perlením lze
doporučit k většině
pokrmů, majících
původ v moři.

kvašením v láhvi. V chuti je lehká 
ovocnost a minerální
tóny. Toto velmi suché
francouzské víno s velmi
jemným a dlouho-
trvajícím perlením lze
doporučit k většině
pokrmů, majících
původ v moři.

369,-

SEKT CHARMAT BLANC DE 
SPIELBERG, 0,75 l, dry, 2014

Tento sekt je vyráběn výhradně 
z bílých hroznů odrůdy Moscato. 
Má slámovou, až bledě zlato-
žlutou barvu a květinovou
a ovocnou vůni s náznakem 
pomerančového květu
a medu. Chuť je
příjemná, jemně
nasládlá, aromatická
a svěží.

259,-

SEKT CH.C.ANDRÉ
0,75 l, brut

Bílé suché šumivé víno, vyrobené 
vyrobené metodou charmat
z nejkvalitnějších odrůd vín,
které mu dodávají a zaručují 
čistou a svěží chuť
s nezaměnitelným
charakterem a jemným
dlouhotrvajícím
perlením.

s nezaměnitelným
charakterem a jemným

149,-

CHAMPAGNE MOËT CHANDON 
0,75 l, brut

Brut Impérial - klasika domu
Moët & Chandon. Harmonická 
směs Pinot Noir, Pinot Meunier
a Chardonnay, kterou můžete pít 
při jakékoliv příležitosti.
Perfektní víno k podávání
s předkrmy, hlavním
jídlem i dezertem.

při jakékoliv příležitosti.
Perfektní víno k podávání

999,-

30209 30830

SEKT CAVA ANNA DE
CODORNÍU BLANC
DE BLANCS, 0,75 l, brut

Moderní šumivé víno brilantní 
zlaté barvy se zelenými odlesky. 
Tato španělská Cava má díky
12 měsícům kvašení v lahvi 
krásně perzistentní perlení.
Na nose vyniknou citrusy,
tropické plody
a briošky, v chuti
je krásně svěží.

29270

SEKT CAVA CODORNÍU 1551 
VINTAGE  BRUT, 0,75 l, brut, 
2012

Svěží a elegantní šumivé víno 
Cava od nejstaršího španělského 
výrobce Codorníu. Toto cuvée se 
vyrábí ze tří místních odrůd:
Viura dává kyselinu,
Xarel•lo strukturu
a Parellada jemnost.
Cava je plná citrusů
a květů, které postup-
ně vyzrávají do
tónů medu
a toastům.

Perfektní víno k podávání
s předkrmy, hlavním
jídlem i dezertem.

vyrábí ze tří místních odrůd:
Viura dává kyselinu,
Xarel•lo strukturu
a Parellada jemnost.
Cava je plná citrusů
a květů, které postup-
ně vyzrávají do
tónů medu
a toastům.

299,-

29268 30513

28417

Na nose vyniknou citrusy,

a briošky, v chuti

479,-

SEKT 1876
0,75 l, brut, 2012

Sekt 1876 je vyroben z hroznů 
4 odrůd a v kategorii brut má 
nádhernou mineralitu. Tradiční 
výrobní metoda otáčením
a ručním setřásáním spolu
s dlouhým ležením v lahvi
vytvářejí jedinečný buket
a noblesní charakter
tohoto vína.

pomerančového květu
a medu. Chuť je
příjemná, jemně
nasládlá, aromatická
a svěží.

a ručním setřásáním spolu
s dlouhým ležením v lahvi
vytvářejí jedinečný buket
a noblesní charakter

339,-

31393

SEKT CHARMAT ROSÉ  
DE SPIELBERG, 0,75 l, brut, 2014

Sekt je vyroben z odrůdy
Frankovka kvašením v tanku
(tzv. charmat). Vyznačuje se 
jemným perlením, pikantní 
kyselinkou a elegantní vůní
zahradního drobného
ovoce s tóny jahod a malin,
které se odrážejí i v chuti
tohoto jemného
a osvěžujícího vína.

30831

SEKT PINOT NOIR 
0,75 l, zero brut, blanc de noirs

Vyrobeno tradiční metodou 
kvašením v lahvi, z odrůdy
Rulandské modré. Jakostní,
šumivé, bílé, přírodně suché.
Vyrobeno pouze 1400 lahví.

30915

279,- 349,-

SEKT PROSECCO DOC BABY 
0,2 l, brut

Malé balení vína č. 31335. 
Slámově žluté šumivé víno
s jemnými a perzistentními
bublinkami a svěžím buketem,
ve kterém lze cítit čerstvé 
jablko, chléb a citrusy. Chuť
tohoto sektu, který se vyrábí
z vína metodou Martinotti,
je plná, suchá, aromatická
a dobře vyvážená. 

31336

Tip:  Víno na e-shopu snadno vyhledáte zadáním
 pětim

ístného čísla (vpravo od lahve) do okénka „hledat produkt“.
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SEKT NEALKO CARL JUNG 
MOUSSEUX, 0,75 l, demi

Osvěžující šumivé víno pro 
každého a každodenní příleži-
tost. Polosuchý sekt, vyráběný
z odrůd Riesling a Müller 
Thurgau, má tradiční chuť.
Je vhodný jako doplněk
k salátům a lehkým
sýrovým
talířům.

VÍNO NEALKO CARL JUNG 
CHARDONNAY, 0,75 l, suché

Jemný ovocně-minerální buket 
tohoto vína se přemění do plné 
chuti s nádechem zralejších
tropických plodů. Nepatrná
sladkost a svěží kyselinka
na konci s delším
závěrem.
Doporučujeme
k rybě či drůbeži. 

Thurgau, má tradiční chuť.
Je vhodný jako doplněk

závěrem.

VÍNO NEALKO WHITE
0,75 l, polosuché

Víno, vyrobené z odrůd 
Müller-Thurgau, Veltlínské zelené, 
Ryzlink rýnský, Chardonnay
(a dalších, nových odrůd) jemně 
perlí a obsahuje harmonicky 
vyvážené pikantní
kyseliny se zbytkovým
cukrem.

169,-

VÍNO NEALKO ROSÉ
 0,75 l, polosuché

Dealkoholizované víno z odrůd 
Pinot noir, Zweigeltrebe, Fran-
kovka (a nových odrůd Ariana
a Agni) má vyvážený poměr
kyselin a zbytkového cukru. 
Téměř nulový nulový
obsah alkoholu z něj
dělá víno pro každou
příležitost.

kyselin a zbytkového cukru. 
Téměř nulový nulový
obsah alkoholu z něj
dělá víno pro každou

169,-

VÍNO NEALKO CARL JUNG 
MERLOT, 0,75 l, suché

Nejprodávanější červené
nealkoholické víno na světě. 
Francouzská odrůda Merlot
mu propůjčuje bohatý buket
i lahodné tělo. Dobře se
doplňuje s červeným
masem, sýrovými
mísami anebo
těstovinami
na italský způsob. 

145,-

VÍNO NEALKO RED 
0,75 l, suché

Toto jemně perlivé víno bylo 
vyrobené unikátní techno-
logií – sekundární fermentací 
odalkoholizovaného tichého vína 
metodou Charmat. Zbytkový cukr 
je vyvážený pikantními
kyselinami.

metodou Charmat. Zbytkový cukr 
je vyvážený pikantními

169,-

31317 31320

SEKT NEALKO CARL JUNG 
ROSÉ MOUSSEUX 0,75 l, demi

Carl Jung nealko Rosé Mousseux 
je příjemné, osvěžující šumivé 
víno pro každodenní
příležitost. Má krásné
ovocné tělo
s náznakem třešní.

31318

VÍNO NEALKO CARL JUNG 
ROSÉ, 0,75 l, suché

Nádherné bohaté růžové víno
s výraznější chutí, než by se
u dealkoholizovaného vína
čekalo. Decentní buket se
středně dlouhým závěrem.
Hodí se zejména
k dobrému sýru
a lehkým francouzským
paštikám.

Téměř nulový nulový
středně dlouhým závěrem.

a lehkým francouzským

145,-

31321 31319 2960329604

29602

145,-

16 Kompletní
sortiment vína

a objednávky na
www.potravinydomu.cz.

Konkrétní víno snadno
vyhledáte na našem e-shopu

www.potravinydomu.cz 
zadáním pětimístného čísla 
(vpravo od lahve) do okénka 

„hledat produkt“.

Kompletní sortiment vín 
můžete ochutnat ve vinotéce 

na adrese Hubičkova 27,
Praha 4 – Modřany, kde vám 

rádi poradíme s výběrem.

145,- 145,-

Nealkoholická vína, která vznikají
z klasických vín odstraněním alkoholu, 

jsou stále oblíbenější, dávají jim přednost 
nejen řidiči, ale také lidé, kteří alkohol 

nemohou pít kvůli svému zdraví (těhot-
né ženy, vyléčení alkoholici) nebo jej pít 

nechtějí z důvodů svého přesvědčení 
(např. jim to jejich náboženství

zakazuje). Nebo prostě jen v daný okamžik 
na alkohol nemají chuť. Dealkoholizované 
víno má navíc výrazně menší energetickou 
hodnotu (až o 2/3 méně kalorií než běžné 

víno), což je pádným argumentem pro 
všechny, kteří si drží optimální váhu. 

Vybrali jsme pro vás vyhlášená vína značky 
Carl Jung, domácí produkci zastupuje 

Vinselekt Michlovský.


