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Rakousko – vinařství Domäne Wachau 

Domäne Wachau je jedním z nejvíce renomovaných vinařství Rakouska se sídlem v 
nejprestižnější rakouské vinařské oblasti Wachau. Strmé řadové vinice, pohodové, 
marginální klima a primární skalní půdy definují wachovská vína. Suchá bílá vína z oblasti 
Wachau jsou podle svého přírodního obsahu alkoholu spolkem Vinea Wachau dělena do tří 
kategorií Steinfeder, Federspiel a Smaragd. 
 

Wachovská vína jsou rozdělena do 3 kategorií odvislé od obsahu alkoholu a tělnatosti vín: 
 
Steinfeder - tráva s úzkými stébly, která roste na zdejších kamenných půdách, dala jméno této kategorii. Jemné ovocné 
aroma a bohatost při obsahu alkoholu max. 11,5% z něho činí lehké, svěží víno, ideálního průvodce k předkrmům, 
studeným bufetům, jako víno na party a také jako klasické "letní víno". 
 
Federspiel – vína označená touto kategorií v sobě spojují eleganci a svěžest vín kategorie Steinfeder a hluboké ovocné 
tóny Smaragdu. Osvěžující ovocná chuť a elegance ideální k masovým a rybím pokrmům. Je to střední řada 
s výraznějším aroma - suché, středně plné a elegantně vyvážené. Víno je určeno k přímé konzumaci nebo možno uložit 
po dobu zrání 2-3 let. Obsah alkoholu 12,5%. 
 
Smaragd - nádherná smaragdová ještěrka, která se sluní na wachovských prastarých kamenných půdách, se stala 
patronkou této kategorie: suché, husté, komplexní víno s typickou wachavskou finesou, obsahující minimálně 13 % 
alkoholu.  Potenciál zrání do 10 let. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GRÜNER VELTLINER 
Veltlínské zelené je typickou rakouskou odrůdou a ve Wachau tvoří až 70% produkce. Je to velmi zářivé a svěží víno plné 
kořenitých a ovocných tónů. Suché víno s příjemnou mineralitou a nižším zbytkovým cukrem.  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grüner Veltliner Steinfeder Gneiss & Löss                                    

Šroubovací 
uzávěr 

2019/20 

202 Kč bez DPH  
245 Kč  vč. DPH   

Grüner Federspiel Katzensprung 

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

206 Kč bez DPH  
249 Kč  vč. DPH   

Grüner Veltliner crafted by Heinz & friends 
 

Šroubovací 
uzávěr 

2019/20 

181 Kč bez DPH  
219 Kč  vč. DPH   

VINICE DOMÄNE WACHAU 
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Grüner Veltliner crafted by Heinz & friends  (Veltlínské zelené) 
Jasně zelenožlutá barva; výrazná vůně žlutého jablka a bílého pepře s náznaky kdoule a lučních bylinek; středně silné na 
patře s osvěžující kyselostí, harmonické a šťavnaté s ovocnou a kořeněnou chutí. Oblast původu celé Wachau převážně 

z jižní strany. Jméno po sklepmistrovi Heinzi Frischengruberovi.  
 

TERRASSEN, WEISSENKIRCHEN, DÜRNSTEIN, CLASSIC  

Vinice rozkládající se od vesniček Unterloiben po Wössendorf podél Dunaje v okolí měst Dürnstein a Weissenkirchen . 

Produkce zejména střední kategorie Federspiel a vyššího Smaragdu.  

 

 

 

 

 

 

HIMMELSTIEGE 

Název v sobě nese tvrdou dřinu na těžce dostupných horních vinicích – to jsou „Schody do nebe“. 

 

 

 

 

EINZELLAGEN – jednolivé viniční trati 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Grüner Veltliner Federspiel                                   
(Veltlínské zelené)  

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

222 Kč bez DPH 
269 Kč vč. DPH 

Grüner Veltliner Smaragd 
(Veltlínské zelené) 

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

346 Kč bez DPH 
419 Kč vč. DPH 

Grüner Veltliner Federspiel                                   
(Veltlínské zelené)  

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

214 Kč bez DPH 
259Kč vč. DPH 

Grüner Veltliner Smaragd                                  
(Veltlínské zelené)  

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

338 Kč bez DPH 
409 Kč vč. DPH 

Grüner Veltliner Steinfeder Hochrain                                   
(Veltlínské zelené)  

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

206 Kč bez DPH 
249 Kč vč. DPH 

 
Grüner Veltliner Federspiel Kollmitz  

Grüner Veltliner Federspiel Loibenberg 
Grüner Veltliner Federspiel Kaiserberg 

 (Veltlínské zelené)  
 

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

272 Kč bez DPH 
329 Kč vč. DPH 

Grüner Veltliner Smaragd Axpoint  
Grüner Veltliner Smaragd Kirnberg 

(Veltlínské zelené) 
 

Korek 

2018-19 
 

545 Kč bez DPH 
659 Kč vč. DPH 

 

 
Grüner Veltliner Smaragd Kellerberg 
Grüner Veltliner Smaragd Achleiten 

(Veltlínské zelené) 
 
 

Korek 

2018-19 
 

619 Kč bez DPH 
749 Kč vč. DPH 
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GRÜNER VELTLINER STEINWERK SPITZER GRABEN 2018 

 
Domäne Wachau Backstage představuje kolekci velmi speciálních vín.  

Sklepmistr Heinz Frischengruber rád experimentuje a tak před 3lety vznikl nápad použít nádrž ze žuly a mramoru a 
speciální technologií vytvořit unikátní víno. Nádrže jsou vyrobeny z opracovaných bloků mramoru a žuly. Mramor o 
výšce 270 cm pochází z masivu Waldviertel má hmotnost 4,5tun a objem 700litrů. Nádrž ze žuly je z Bavorského lesa, 
který je součástí Českého masivu a má objem 1130l. Mramor i žula mají vlastnosti, které obohatí texturu vína a lehce i 
jeho aroma. 
 
Původ a terroir 
Hrozny veltlínu pocházejí ze strmých terasovitých vinic od „Spitzer 
Graben“ (úzké údolí vedoucí až na sever), včetně slavných míst s jednou 
vinicí, jako jsou Bruck, Setzberg, Trenning, Kalkofen a Brandstatt a byly 
pečlivě ručně sbírány. Extrémně strmé kopce a chladné okrajové klima, 
které je silně ovlivněno proudy chladného vzduchu z Waldviertelu, jsou 
jedním z nejchladnějších oblastí Rakouska. Migmatitické ruly a 
dominující  pararuly definují typické primární skalní útvary s tenkými 
vrstvami vrchní půdy v západní část údolí Wachau. 

 
Vinifikace 
Hrozny byly sklízeny ručně v oblasti Federspiel v polovině října. 
Průměrný výnos byl 5 500 kg / ha. Po delší době macerace byl mošt 
fermentován spontánně v mramorových a žulových sudech. Víno je po 
12 měsících skladování na jemných kvasnicích nefiltrované a lahvované s 
celkovou sírou pod 50 mg / l. 

 
Charakteristika 
Jasně zelená žlutá barva; vůně tymiánu, estragonu, fenyklu a solených 
mandlí, intenzivní koření, bílý pepř, sušené byliny; na patře meruňka, zralá navinulá broskev, výrazná mineralita a 
rovnováha svěží kyselosti a elegantního těla. 

 
Jak si víno vychutnat 
Podávejte dobře vychlazené asi na 10 ° C. Perfektní ke smaženým rybám a rybám ve smetanové omáčce stejně jako 
k pečeným  jídlům, vařenému hovězímu masu, drůbeži i telecímu masu. Konzumace možná ihned, ale má potenciál i na 
dalších 3 až 5 let. 

 
Ocenenění 
 
• 92 bodů | MEININGER 
• 90 bodů | WEIN-PLUS 
• 4 sklenice | GENUSS.MAGAZIN 
• 92 bodů | FALSTAFF 

 
Alkohol: 12,5% | Kyselost: 7,4 ‰ | Zbytkový cukr: 1,3 g / l 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Grüner Veltliner Steinwerk Spitzer Graben                                   
(Veltlínské zelené)  

Korek 

2018 
404 Kč bez DPH 
489 Kč vč. DPH 
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DÁRKOVÉ OBALY & SPECIÁLNÍ EDICE DOMÄNE WACHAU 

JEDNA LÁHEV 

 

 

 

 

 

Krabička kartonová   Krabička dřevěná  Zlatý obal 
Cena:   49,-Kč bezDPH   Cena: 148,-Kč bezDPH   Cena:  82,-Kč bez DPH 

59,-Kč s DPH   179,-Kč s DPH               99,-Kč s DPH  
  
 

DVĚ LAHVE 

 

 

 

 

 

 
Krabice papírová s výřezy Krabice papírová zavírací 
Cena: 82,-Kč bez DPH  Cena:    90,-Kč bez DPH 
            99,-Kč s DPH               109,-Kč s DPH 

 

TŘI LAHVE 

 

 

 

 

 

 

Krabice papírová s výřezy  Dřevěná zavírací krabice na 3lahve 
Cena: 123,-Kč bez DPH   Cena:  206,-Kč bez DPH 

149,-Kč s DPH                249,-Kč s DPH 



Katalog MALVINO 2020/2021 

 

5 

 

MAGNUM 1,5l 

Grüner Veltliner Federspiel Terrassen  Grüner Veltliner Smaragd Achleiten nebo Kellerberg 
      Riesling Smaragd Achleiten nebo Kellerberg 
      Baleno v šedo-stříbrné papírové krabici  
 
Cena:  437,-Kč bez DPH/ 529,-Kč s DPH  Cena:    1.239,-Kč bez DPH/ 1.499,-Kč s DPH  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

STYLOVÉ VELKÉ FORMÁTY EINZELLAGEN SMARAGDŮ V DŘEVĚNÉM BOXU 

 
Grüner Veltliner Smaragd Einzellagen 2019   
Kellerberg  nebo Achleiten   
 
Riesling Smaragd Einzellagen 2019 
Singerriedel, Achleiten 
 
Láhev 3 litry  3.000,-Kč bez DPH / 3.630,-Kč s DPH  
Láhev 6 litrů  6.000,-Kč bez DPH / 7.260,-Kč s DPH  
Láhev 9 litrů  9.000,-Kč bez DPH / 10.890,-Kč s DPH  
 
 
 
DOMÄNE WACHAU TERROIR BOX 

Jednotlivé vinice Einzellagen – to nejlepší z ročníku 2019 

Dárkový box nabízí čtyři Zelené Veltlíny a čtyři Rýnské Ryzlinky kategorie Smaragd z těch nejlepších wachovských 
viničních tratí. Kolekci doplňuje rezerva Smaragdů. Dřevěný box má na vnitřní straně mapku údolí Wachau. 
 

• Grüner Veltliner Smaragd Ried Axpoint 2019  

• Grüner Veltliner Smaragd Ried Achleiten 2019 

• Grüner Veltliner Smaragd Ried Kellerberg 2019  

• Grüner Veltliner Smaragd Ried Kirnberg 2019  

• Riesling Smaragd Ried Singerriedel 2019  

• Riesling Smaragd Ried Achleiten 2019  

• Riesling Smaragd Ried Kellerberg 2019  

• Riesling Smaragd Ried Loibenberg 2019  
 
Cena:    5.784,-Kč bez DPH / 6.999,-Kč s DPH  
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CHARDONNAY 
 
Kdo by neznal jednu z nejrozšířenějších a velmi oblíbených odrůd vína. Povětšinou mladá vína s výraznými kyselinkami a plnou 
ovocno-medovou chutí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASSERINA & PECORINO 

Vinařství Cantina Offida se nachází u vesnice Offida, v oblasti Le Marche, ve střední Itáli, východně 
od Říma. Vzniklo v sedmdesátých letech minulého století a během velmi krátké doby se stalo velmi 
významným producentem. A to z hlediska množství zpracovaných hroznů a zároveň z jejich kvality. 
Cantina Offina ročně zpracuje kolem 60.000 metrických centů hroznů. Typickými odrůdami jsou 

Passerina, Pecorino, Rosso Piceno, Rosso Piceno Superiore, Cabernet, Merlot nebo Chardonnay.  

 

 

 

Chardonnay Fontaniels 
Les Vignerons de la 

Vicomté 
 

 
Světle žlutá barva se zelenými odlesky. Intenzivní 
ovocné aroma s květinovými tóny. V chuti má 
minerální nádech. Oblast: Montpellier, Francie 
 

156 Kč bez DPH 
189 Kč vč. DPH 

 
Chardonnay 
 Václav Šalša 

 

Harmonické víno s pěknou kyselinou a jemně ovocnou 
vůni s náznakem máslových tónů. V nasládlé chuti je k 
rozeznání zralé jablko a stopa angreštu.  
Oblast: Slovácko, Česká republika 

 165 Kč bez DPH 
199 Kč vč. DPH 

 
Chardonnay Le Versant 

Foncalieu 
 

 
Jemné a plné víno s vůní bílých květin, zralého ovoce a 
medu. Oblast: Languedoc-Roussillon, Francie 
 

176 Kč bez DPH 
213 Kč vč. DPH 

 
Scaia (Garganega, 
Chardonnay) I.G.T. 
Tenuta Sant Antonio  

Veneto 
 

Osvěžující víno s typickou vůní a chutí grapefruitu. 
Skleněný broušený uzávěr láhve se vyrábí 
v jablonecké firmě Preciosa. Velmi usnadňuje 
manipulaci s vínem. Oblast: Veneto, Itálie 
 

198 Kč bez DPH 
239 Kč vč. DPH 

 
Marche I.G.P.Passerina 

Cantina Offida  
  
 

 
Vinařství ze střední Itálie. Krásné víno na skleničku. 
Osvěžující. Autoktonní odrůda Passerina. 
Světle zlatě žlutá barva. Vůně rafinovaná a jemná s 
květovými a kořeněnými tóny. Na patře ucítíte svěží 
ovoce a nakonec se projeví i jemná mineralita.  
 

140 Kč bez DPH 
169 Kč vč. DPH 

 
Pecorino DOCG      
Cantina Offida 

 

Název vína nemá nic společného s ovčím sýrem, ale 
díky němu se dobře pamatuje. Ovocná chuť a 
výraznější mineralita. Ve vůni jsou zřejmé ovocné 
tóny. Výraznější mineralita a dlouhá smetanová 
dochuť. Tělnatější a velmi dobře vyvážené. Výborně se 
hodí k rybám a mořským plodům. 
 

181 Kč bez DPH 
219 Kč vč. DPH 
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PINOT GRIGIO  

Pinot Grigio typicky představuje lehký, suchý a svěží styl vín, charakteristicky doplněný o aromatické tóny citrusových 
plodů, zeleného jablka nebo květin.  
 

 

 
 

RIESLING 

Královská odrůda bílých vín v podání Domäne Wachau 

TERRASSEN, WEISSENKIRCHEN, DÜRNSTEIN, CLASSIC 

 

 

HIMMELSTIEGE 

 

 

Pinot Grigio Venezie IGT 
Fiorile Cesari  

Světlá zlato-žlutá barva, svěží vůně po oavoci a 
květech. V chuti plné, s vyšším extraktem, velmi 
oblíbené italské Rulandské šedé, s delší kořenitou 
dochutí.  Oblast: Venezie, Itálie  

156 Kč bez DPH 
189 Kč vč. DPH 

 
Pinot Grigio Veneto IGT  

 
 

Velmi světlá až světle žlutá slámová barva. Ve vůni je 
náznak ovocných a květinových chutí, které 
připomínají venkovskou krajinu uprostřed léta. Suché, 
zakulacené a aromatické víno.  Oblast: Veneto, Itálie  

173Kč bez DPH 
209 Kč vč. DPH 

Rulandské šedé  
 Václav Šalša 

 

Rulandské šedé má zlatožlutou barvu. Chuť vína je 
harmonická, vláčná a plná s vysokým extraktem. Ve 
vůni vína nalezneme výrazné medové a ovocné tóny 
jako pomeranč, jablka, hrušky, mango, květiny a med. 
Oblast: Slovácko, Česká republika 

 181 Kč bez DPH 
219 Kč vč. DPH 

Pinot Grigio 
Armentaressa 
Rino Russolo 

 

Suché ovocné víno světle žluté barvy. Typická vůně 
tropického ovoce a akátu. Vyváženost s dlouhým a 
trvalým závěrem.  
Oblast: Friuli, Itálie 

227 Kč bez DPH 
275 Kč vč. DPH 

Castelfeder Pinot grigio 
"15er"  

 

Skvělé Rulandské šedé z Alto Adige s výraznou vůní 
po hruškách a jablkách s jemnou minerální dochutí.  
Oblast: Alto Adige, Itálie 

289 Kč bez DPH 
350 Kč vč. DPH 

Riesling Federspiel                                                  
(Rýnský ryzlink)  

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

231 Kč bez DPH 
279 Kč vč. DPH 

Riesling Smaragd                                                 
 (Rýnský ryzlink) 

Šroubovací 
uzávěr 
2019 

346 Kč bez DPH 
419 Kč vč. DPH 

Riesling Federspiel                                                  
(Rýnský ryzlink)  

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

214 Kč bez DPH 
259 Kč vč. DPH 
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EINZELLAGEN – jednolivé viniční trati 

 

 

 

 

 

 

 

RIESLING AMPHORA 2017 (Naturální víno) 

Díky svému speciálnímu vinařskému stylu je Riesling Amphora unikát, který 
nejen že není řazen do kategorie Wachau Steinfeder, Federspiel a Smaragd, 
ale mimo to spadá do segmentu konvenčních kvalitních vín. Podle rakouského 
zákona o víně je Riesling Amphora oficiálně klasifikován jako „Víno z 
Rakouska“ s uvedením roku a druhu. 
 
Vinifikace 
Hrozny byly sklizeny počátkem října ve smaragdové kvalitě, rozmačkané, 
vymačkané a spontánně fermentované na rmutu v 300 l amforách. Spontánní 
kvašení trvalo asi pět týdnů, poté se víno skladovalo pět měsíců v kašovité 
formě. Zbylé holé víno bylo opatrně odděleno a zbývající kaše se v malém 
vodním lisu jemně stlačovala rukou. Víno se nefiltrovalo a bylo nalahvováno v 
prosinci 2018. 
 
Popis vína 
Jemná zlatožlutá s jemným bronzovým leskem, nefiltrované. Intenzivní a 
pronikavá vůně, jemný včelí vosk, medový meloun, bohatá exotika, sušenka, 
hřebíček a jalovec. Velmi složité a husté na patře, kombinace jemných 

taninových tónů a pikantní kyselosti s jemnými karamelovými notami, nádechem marcipánu, trochou peckového ovoce 
a hořké čokolády. Hustý, velký tlak, svíravý, vícevrstvý a extrémně trvanlivý. 
 
Jak podávat 
Rozhodně byste měli Ryzlink Amphora dekantovat a vypít ho ne příliš studený, kolem 14 ° C. Mimořádný a možná 
neobvyklý zážitek je nejlepší vychutnat samostatně. 
 

 
 

 

 

 

 

Riesling Federspiel Bruck 
Riesling Federspiel 1000-Eimerberg 

Riesling Federspiel Loibenberg 
(Rýnský ryzlink)  

Šroubovací 
uzávěr 

2019 

272 Kč bez DPH 
329 Kč vč. DPH 

 
 

Riesling Smaragd Singerriedel 
Riesling Smaragd Kellerberg 
Riesling Smaragd Achleiten 

(Rýnský ryzlink) 
 

                                                
  

Korek 

2018-2019 
 

545 Kč bez DPH 
659 Kč vč. DPH 
 
619 Kč bez DPH 
749 Kč vč. DPH 

Riesling Amphora              
Korek 

2017 
536 Kč bez DPH 
649 Kč vč. DPH 
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RIESLING Mosel NĚMECKO  

MICHAEL TROSSEN - Mladé vinařsví založené na tradici tří generací. Sídlo vinařství i tratě pana 
Michaela Trossena leží na levém břehu Mosely, v obci Kröv. Nejlepší hrozny Ryzlinku rýnského 
se rodí na strmých svazích tratí Kröver Letterlay a Kröver Steffensberg a víno z nich se nazývá 
Bergblüte. Mladý vinař, moderní vinařství (technologie, budovy) i etiketa. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Základ pro vznik vinařství Geierslay vytvořil bývalý klášter opatství Himmerod, který je v 
historii uváděn již v roce 1254. Vinařství dnes vede osmnáctá generace rodiny Kilburg, a to je 
dělá jednou z nejstarších vinařských rodin na Mosele.  

 

RIESLING Pfalz NĚMECKO  

Falcko leží na západě Německa a rozkládá se v Rýnském Břidlicovém pohoří. Oblast je druhou největší 
vinařskou oblastí Německa, která se až do roku 1992 nazývala Rheinpfalz. Táhne se 80 km na sever od 
Alsaska. Celková rozloha vinic je 23.400 ha. Za nejlepší vína Falcka jsou tradičně považovány Ryzlinky 
rýnské. Falcko je slunným a suchým regionem s průměrným ročním srážkovým úhrnem 400 mm. Umělé 
zavlažování zde není povoleno. 

 

 

Riesling Kabinett trocken 
Kröver Kirchlay  

  

Minerální, ovocné a lehké. Jeho jedinečný 
charakter podtrhuje nezaměnitelný charakter Mosely. 
Nižší procento alkoholu a vyšší zbytkový cukr: 
10,8% & 7,8g/l 
Ocenění:   Prague Premium Gold 90b 

214 Kč bez DPH 
259 Kč vč. DPH 

BERGBLÜTER® Riesling 
Spätlese Kröver Letterlay 

trocken  
 

Víno pěstované v jednom z nejlepších břidlicových 
svahů Mosely.Ručně vybrané a vinifikované velice 
jemným způsobem. 
Ocenění:  Prague Gold 89b 

280 Kč bez DPH 
339 Kč vč. DPH 

Riesling methode 
champagne brut, 2018 

100% moselský riesling. Pro primární víno je použitý 
pozdně sběrový mošt, sekundární fermentace v láhvi 
probíhá po dobu 14 měsíců.  Světle žlutá slámová 
barva, aroma zralých hrušek, lipového květu a 
opečeného toastu. V chuti je víno plné, s pikantní 
kyselinkou, se svěžím perlením. Dochuť je elegantní a 
dlouhá.  Ocenění:  Prague Gold 90b  
 

288 Kč bez DPH 
349 Kč vč. DPH 

 
Riesling Alte Reben 
Wintricher Grosser 

Herrgott  
Trocken  

  

Víno má velmi vysoku mineralitu, slanost, a expresivní 
kyselinky. Řízný a vyvážený výběrový Ryzlink je 
ukázkou špičkové práce moselského vinaře s více než 
pětiset letou tradicí. 
Ocenění:  Prague Premium Gold 91b 

247 Kč bez DPH 
299 Kč vč. DPH 

Riesling Alte Reben 
Piesporter  

Trocken 

Čerstvý, hravý a osvěžující je suchý Piesporter 
Riesling. Intenzivní vůně zralých broskví. Jemná 
kyselost v kombinaci s exotickým ovocem a černými 
rybízy.  Ocenění:  Prague Premium Gold 90b 

247 Kč bez DPH 
299 Kč vč. DPH 

Riesling  trocken 
Mussbacher Eselshaut  

 

Ryzlink rýnský od Rýna z německé oblasti Pfalz: ovocný s krásnou 
mineralitou, vůní citronů a zelených jablek. Pěstuje se na 
vápencových a písčitých sprašových půdách v nadmořské výšce 
550 m.n.m. 

 

189 Kč bez DPH 
229 Kč vč. DPH 
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RYZLINK RÝNSKÝ Václav Šalša, Česká republika  
Vinařství s rodinnou tradicí se nachází v obci Čeložnice u Kyjova. Navazuje na staré vinařské tradice v rodině (první 

dochované zmínky sahají do roku 1796) a při výrobě vína 
využívá moderních šetrných technologií. Snaží se 
produkovat vysoce kvalitní odrůdová vína s typickým 
charakterem a svěžestí pro vinařskou oblast Slovácko. 
Originální etikety s malbami malíře a moravského 
rodáka, mistra Michala Halvy. 

 

 

 

RIVANER - MÜLLER THURGAU 

Rivaner neboli Müller Thurgau je u nás velmi podceňovanou odrůdou zřejmě z dob minulých, kdy „milerka“ 
představovala spíše laciný velkoobjemový produkt. Přitom si tato ušlechtilá odrůda, která vznikla křížením Ryzlinku 
rýnského a Madlenky královské, zaslouží pozornost, neb její původ je vskutku královský a dokáže být kvalitativně na 
vysoké úrovni. 

 

MÜLLER THURGAU EXTREM (Naturální víno) 

Původ a Terroir  
Hrozny pro Müller Thurgau pocházejí z jedné vinice, která je 60 let stará a velmi 
strmá. 
 
Odrůda hroznů 
Odrůda Müller Thurgau, známá také jako Rivaner, je původem z Německa, ale i 
když není v Rakousku tolik rozšířená, vyskytujte se v Dolním Rakousku a 
Burgenlandu.  
 
Vinifikace 
Vinice byla obhospodařována v souladu s přírodou a hrozny se sklízely 
začátkem října s průměrným výnosem 4 500 kg / ha. Po maceraci a spontánní 
fermentaci v betonovém vejci bylo víno plněno do lahví bez filtrace, nesířené. 
 
Popis vína 
Středně zelenožlutá barva; ve vůni intenzivní citrusové tóny, zelený čaj, pistácie, zralá kdoule, pražené ořechy velmi 
vícevrstvé a komplexní. Dobře strukturované a elegantní s pikantní kyselostí; skvělé koření a dlouhý závěr. 
 
Jak podávat 
V ideálním případě vychlazené na 10 ° C. MTX dobře se hodí k dušeným rybám nebo lehkým, ale chutným předkrmům. 
Potěší Vás i bez doprovodu jídla. 
 
Alkohol: 12,5% | Kyselost: 6,3 ‰ | Zbytkový cukr: 2,7 g / l 
 

 
 
 
 

 
Ryzlink rýnský 2018  

  

Minerální suchý ryzlink s květinovým aroma. Šťavnaté 
svěží víno s vyváženou kyselinkou a chutí připomínající 
citusovou kůru. 

165 Kč bez DPH 
199 Kč vč. DPH 

MTX Müller Thurgau Extreme   
Domäne Wachau, Rakousko             

Korek 

2019 
396 Kč bez DPH 
479 Kč vč. DPH 

http://www.znalecvin.cz/muller-thurgau/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryzlink_r%C3%BDnsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ryzlink_r%C3%BDnsk%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Madlenka_kr%C3%A1lovsk%C3%A1
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SAUVIGNON BLANC NEW ZEALAND 

Vinařskou oblast Marlborough naleznete na jižním ostrově Nového Zélandu, který se 
zařadil mezi producenty osvěžujícího a velmi kvalitního vína. Dnes se v oblasti 
Marlborough nachází 62% vinic celé země. Králem odrůd je zde Sauvignon Blanc se 
svými charakteristickými tóny vůně mladých listů černého rybízu nebo mladých kopřiv, 
vůně bělomasé broskve, angreštu nebo josty. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Rivaner trocken  

M.Trossen  
Mosela, Německo 

  

Müller Thurgau -lahodné lehké víno s nádhernou 
svěžestí. Jemné travní a petrolejové tóny přecházející 
do medovosti. Plnější víno s dlouhou dochutí.  
Ideální společník pro lehčí pokrmy a zejména pro 
chřest.   Ocenění:  Prague Premium Gold 90b 

206 Kč bez DPH 
249 Kč vč. DPH 

 
Müller Thurgau Mussignaz 

Russolo 
Friuli, Itálie 

  
  

Slámová barva s nádhernými nazelenalými odrazy. 
Vůně vína překvapí vůní čerstvých melounů v 
kombinaci se šťavnatými broskvemi a citrusovými 
květy. Chuť je živá, svěží díky dobře integrované 
ovocné kyselině. Středně plné a elegantní víno. 

288 Kč bez DPH 
349 Kč vč. DPH 

 
Sauvignon Blanc  

Endless River  
Marlborough 

  
  

Bílé víno s intenzivní a svěží vůní se zelenými tóny 
citronové trávy, zelených fíků, limetek, bílých broskví 
a zeleného čaje gunpowder. V chuti má tóny zralého 
žlutého ovoce - karamby, mochyně a broskve. Suché. 

222 Kč bez DPH 
269 Kč vč. DPH 

Sauvignon Blanc  
SILENI 

Marlborough 
  

Víno světle žluté barvy. Tóny tropického ovoce a 
citrusových květů s nuancemi čerstvých bylin. Velmi 
čistý, jasný, elegantní. Minerální. Dlouhý závěr. Suché. 

239 Kč bez DPH 
289 Kč vč. DPH 

 
Babich Sauvignon Blanc 

Marlborough 
  

Jemně aromatické víno s tóny janovce a tropického 
ovoce. Kořenité. Příjemně ovocný začátek a střední 
patro, koncentrované, ale svěží. Dlouhý minerálně 
kořenitý závěr. 

297 Kč bez DPH 
359 Kč vč. DPH 

https://www.worldwine.cz/bile-vino-sauvignon-blanc-saint-clair-novozelandska-vina/
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SAUVIGNON, Václav Šalša, Česká republika  
Vinařství s rodinnou tradicí se nachází v obci Čeložnice u Kyjova. Navazuje na staré vinařské tradice v 
rodině (první dochované zmínky sahají do roku 1796) a při výrobě vína využívá moderních šetrných 
technologií. Snaží se produkovat vysoce kvalitní odrůdová vína s typickým charakterem a svěžestí pro 
vinařskou oblast Slovácko. Originální etikety s malbami malíře a moravského rodáka, mistra Michala 
Halvy. 

 
SYLVÁNSKÉ ZELENÉ, Václav Šalša, Česká republika  
 

 

 

 

 

CABERNET SAUVIGNON  

 

 

 

 

 

 

 
Sauvignon 2018  

  

Světle žlutozelenou barvu a ovocné aroma vyznačující 
se především tóny broskve doplňují vůně květů 
hluchavky a odrůdově typické travnaté tóny. V chuti je 
víno harmonické a snoubí se zde jemné travnaté tóny 
s nádechem tónů ovocných. 

165 Kč bez DPH 
199 Kč vč. DPH 

 
Sylvánské zelené 2018  

  

Víno světlé barvy se zelenkavými odlesky. Ve vůni jsou 
charakterem bylinky, pomeranč, zelené a žluté jablko, 
v chuti je kořenité s citrusovými tóny a vyšší 
kyselinkou. 

165 Kč bez DPH 
199 Kč vč. DPH 

Cabernet Sauvignon Reserve 
Vina Morande 

Chile 
 

 
Víno tmavé burgundské barvy, skvěle vyvážené 
tóny ovoce, příjemné taniny se stopami chutí po 
zrání v dubových sudech. Skvěle se hodí ke 
kořeneným tmavým masům a zralým sýrům.  
 

206 Kč bez DPH 
249 Kč vč. DPH 

Cabernet Sauvignon DOC FCO 
Angoris 

Itálie 
 

Rubínově červená barva s fialovým nádechem 
delikátní vůně, hodně výrazné borůvky nebo 
brusinky. Lehce mentolové. Kořeněné s náznakem 
likéru nebo přírodní kůže. Dále můžete cítit lesní 
zeminu a houby. Ročník 2010 

 222 Kč bez DPH 
269 Kč vč. DPH 

Cabernet Sauvignon, Domaine 
de la Barthe 

Francie 
 

Krasná tmavě rubínová barva je doprovázena 
podmanivým aroma lesních plodů, s výrazným 
dotekem ostružin. V ústech nám zanechá lahodnou 

chuť třešní a kávy. 

239 Kč bez DPH 
289 Kč vč. DPH 

Cabernet Sauvignon  
Single Vinyard                         

Cremaschi Furlotti, 2016 
Chile 

 

 
100% Cabernet Sauvignon s hluboko rubínově-
červenou barvou. Rozvinutá vůně černého ovoce 
se sušenými švestkami a kořením. Na patře 
intenzivní chuť ostružin a ořechů doplněná esencí 
kávy, vanilky a hořké čokolády. Sametové třísloviny 
a dlouhý plný závěr! Ocenění: Jamese Suckling, 92b 
 

 330 Kč bez DPH 
399 Kč vč. DPH 
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CARMENÉRE 

 

 

 

 
 
 
 
 
CHIANTI 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 

 

CORVINA SCAIA 

Vyzkoušejte typickou italskou červenou odrůdu Corvina, která je základem pro výrobu Amarone. Příjemné ovocné víno, 
které se velmi dobře pije na skleničku. Broušený skleněný uzávěr, který usnadňuje manipulaci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmenere Varietal 
Cremaschi Furlotti, 2018 

Chile  

100% Carmenere tmavé červeno-fialové barvy.  
Intenzivní vůně zralého červeného ovoce, třešňí, 
malin, koření a růží. V chuti je víno silné a pikantní, s 
tóny tmavé čokolády, koření a černého čaje. V dlouhé 
dochuti s vyššími taniny.  
 

161 Kč bez DPH 
195 Kč vč. DPH 

Carmenere Reserva 
Viňa Morande 

Chile 
 

Fialkovo červená barva. Na nose intenzivní černé 
bobulové ovoce s převahou ostružin, s tóny bylin a 
koření, jako skořice. Na patře je víno velice plné, 
červené a černé bobule jsou doplněny tóny tabáku a 
bílého pepře. 
 

206 Kč bez DPH 
249 Kč vč. DPH 

Chianti Colli Fiorentini 
DOCG, 2018 

Fatoria di Bagnolo 

 Marchesi Bartolini Baldelli 

Nádherná, rubínově rudá barva.  
Vyvážené aroma černého rybízu, vanilky, kůže a dřeva.  
Charakteristická a intenzivní chuť s náznakem 
zahradního ovoce, jako je černý rybíz, třešeně a 
maliny. Plné víno s vyváženým poměrem taninů a 
kyselinky, s ovocným charakterem a s dlouhou 
dochutí. 

247 Kč bez DPH 
299 Kč vč. DPH 

Chianti Colli Fiorentini 
Riserva DOCG 2016 

 

Fatoria di Bagnolo 

Marchesi Bartolini Baldelli 

Nádherná, rubínově rudá barva.  
Ojedinělé aroma připomínající divoké bylinky, vanilku, 
kůži a dřevo. Charakteristická a intenzivní chuť 
s náznakem zahradního ovoce, jako je černý rybíz, 
třešeň a švestka. Hutné víno s vyváženým poměru 
mezi alkoholem a taniny, které jsou středně naležené.  
Víno zraje 12 měsíců v malých dubových sudech. 
Doporučujeme otevřít dvě hodiny před podáváním. 
 

487 Kč bez DPH 
589 Kč vč. DPH 

Scaia Rossa Veneto IGT 
Corvina 

Tenuta San´t Antonio 

 

Červené víno z oblasti Verony. Rubínově červená 
barva s fialovými odlesky ve vůni nejprve rozpoznáte 
růži a sladkou fialku, následují tóny drobného 
červeného ovoce, jako jsou divoké třešně, švestky, ale 
rovněž lze rozpoznat brusinky, červený a černý rybíz 
brusinky nebo maliny. Chuť je vyvážená, ovocná, 
středně plná a déle trvající. 

198 Kč bez DPH 
239 Kč vč. DPH 

Scaia Paradiso I.G.T. 

Tenuta San´t Antonio 

 

Červené víno z oblasti Verony. Mix 4 odrůd – Corvina, 
Corvinone, Rondinela, Cabernet Sauvignon. Víno je 
v těžké láhvi s broušeným uzávěrem, který se vyrábí 
v ČR. Rubínově červená barva s fialovými odlesky. 
Vůně třešní, malých lesních plodů, kandovaného 
ovoce. Dále tóny černého pepře, lékořice, kakaa nebo 
tabáku. Sametově plná chuť. 

272 Kč bez DPH 
329 Kč vč. DPH 
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GRAN APPASSO 

 
 
 

 
 
 
 
 

MALBEC 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

MERLOT 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gran Appasso Appasite 

Intenzivní hluboké rubínově červené víno. Vůně lesních 
plodů, červených květů, aromatické byliny, humus a 
eukalyptus. Odrůda: Negroamaro, Syrah a Cabernet z vinic 
oblasti Apulia. Obsah alkoholu: 14,5% 

223 Kč bez DPH 
270 Kč vč. DPH 

Malbec Black Label            
Las Moras 
Argentina 

 

Fantasticky vyvážené víno s tóny zralých švestek, pražené 
kávy a čokolády. Zrání ve francouzských dubových sudech 
po dobu 15 měsíců. Skvělá struktura s měkkým taninem. 
 

280 Kč bez DPH  
339 Kč vč. DPH 

 
Merlot Varietal      

Cremaschi Furlotti, 2017  

100% Merlot purpurové barvy s fialovým odstínem. 
Vůně borůvek, třešní, cukroví a vanilky. Rustikální víno 
s chutí višní, borůvek a brusinek a elegantní dochutí a 
středními taniny.  

161 Kč bez DPH 
195 Kč vč. DPH 

Merlot 2018 
Václav Šalša 

Česká republika 
 

Víno má rubínovou až tmavě granátovou barvu. Vůně 
je jemná, s tóny přezrálého černého rybízu. V chuti je 
patrný nízký obsah kyselin, plnost, hebkost, vláčnost, 
dlouhé doznívání. Ve vůni a chuti můžeme hledat 
černé třešně, švestky, ostružiny, kompot, fíky. 

198 Kč bez DPH 
239 Kč vč. DPH 

Louis de Belveaux Bordeau 
Vicomté d'Aumelas 

Francie 
 

Cuvée Merlot a Cabernet Sauvignon. Má rudou barvu 
s purpurovými odlesky. V chuti nalezneme náznak 
červených bobulí a lékořice. 

189 Kč bez DPH 
229 Kč vč. DPH 
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PICENO 
Vinařství Cantina Offida se nachází u vesnice Offida, v oblasti Le Marche, ve střední Itáli, východně od Říma. Vzniklo 
v sedmdesátých letech minulého století a během velmi krátké doby se stalo velmi významným producentem. A to 
z hlediska množství zpracovaných hroznů a zároveň z jejich kvality.Cantina Offina ročně zpracuje kolem 
60.000 metrických centů hroznů. Typickými odrůdami jsou Passerina, Pecorino, Rosso Piceno, Rosso Piceno Superiore, 
Cabernet, Merlot nebo Chardonnay 

 

 
 
PRIMITIVO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
. 

 

 

SYRAH 

 
 

 

 

 

 

Piceno DOP  

 

50% Montepulciano, 50% Sangiovese 
Rubínově červená barva. Ve vůni ucítíte zralé ovoce s 
podtóny černého rybízu a jahod. Středně plná chuť s 
perfektně vyváženými tříslovinami 

140 Kč bez DPH 
169 Kč vč. DPH 

 

Piceno DOP Superiore 

 

70% Montepulciano, 30% Sangiovese  
Rubínově červená barva. Ve vůni ucítíte koření a lesní 
plody. Bohatá a vyvážená chuť, která je příjemně 
kořeněná, až pálivá 

189 Kč bez DPH 
229 Kč vč. DPH 

 
Primitivo IGP 

Cantina Amastuola 
Puglia, Itálie 

 

Moderní svěží červené víno v organické kvalitě s 
nálepkou zeleného lístku na zadní straně. Vůně 
švestkové nebo třešňové marmelády. Náznaky jemné 
minerality a tónů skořice. Plná a bohatá chuť, která je 
dobře vyvážená. 

189 Kč bez DPH 
229 Kč vč. DPH 

Masseria Trajone 

Primitivo Di Manduria  

 

Oblíbené Primitivo z produkce Masseria Trajone.  
Velice intenzivní, plné víno s příjemnou tříslovinou a s 
aroma černého bobulového ovoce, rybízu a dlouhou 
dochutí. Dlouhotrvající ovocná chuť v ústech. 
Obsah alkoholu: 14% 
 

236 Kč bez DPH 
285 Kč vč. DPH 

 

Lamarossa Primitivo  
Cantina Amastuola 

Puglia, Itálie 

 

Komplexní červené víno, které zraje 6 měsíců 
v dřevěných sudech a následně dalších 6 měsíců 
v betonových tancích. Ovocná chuť a lehce kořeněná 
a slaná dochuť, která je charakteristická pro tuto 
oblast. Organická kvalita. 
 

297 Kč bez DPH 
359 Kč vč. DPH 

Vignatorta Syrah IGP 
Puglia, Itálie 

 

Univerzální červené víno, které je směsí odrůd 
Primitivo a Syrah. Organická kvalita. Ovocná vůně 
s převahou třešní, ostružin a švestek. Příjemná svěží 
kyselinka a jemná tříslovina.  

189 Kč bez DPH 
229 Kč vč. DPH  
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TOSCANA  
Toskánsko – oblíbená destinace na požitkářsky milé cestování se nachází ve střední Itálii podél pobřeží Tyrhénského 
moře. Toskánsko je domovem některých z nejpozoruhodnějších vinařských oblastí na světě. Chianti, Brunello di 
Montalcino a Vino Nobile di Montepulciano jsou primárně vyráběny z hroznů Sangiovese. 
 

 

 

  

 

 

 

 

VALPOLICELLA 

  

Berretta Rosso  

Maremma Toscana DOP 

 

 
Vinařství Berretta produkuje jediné víno. Majitelem je 
bývalý vynikající hráč amerického fotbalu, který po 
skončení aktivní kariéry začal vyrábět víno. Složení 
90% Sangiovese, 10% Cabernet Sauvignon. Zraje 
v sudech z francouzského dubu (225 litrů). Nakonec 
ještě 6 měsíců v láhvích. Výrazná chuť lesních plodů, 
rybízu a vanilky. 

288 Kč bez DPH 
349 Kč vč. DPH  

Vinile, vino Biologico, 
Alberto Bartolini Baldelli 

 
Víno je „směsí“ Sangiovese 30% a Cabernetu 
Sauvignon 70% zrající částečně v oceli a částečně v 5 hl 
francouzského dubu Tonneaux.  Velmi hedvábné víno 
na patře, má úžasnou kyselost vyváženou jemnými 
tříslovinami. Závěr je plný lahodného tmavého ovoce s 
nádechem třešní a sladkého koření s nádechem 
tabáku jako zemitost, která je prostě nádherná. 
 

470 Kč bez DPH 
569 Kč vč. DPH 

Brunello Di Montalcino 
DOCG 2012 

La FORTUNA 

 

Barva je rubínově červená s přechodem k světle 
vínově červené. Silné aroma třešňového likéru, 
vanilky, čokolády, suchého sena, máty a fialek. Chuť 
následuje vůni a doplňuje o lékořici, švestku a černé 
lanýže. Víno s dobrým obsahem alkoholu a taninu, 
zpočátku sametové s robustným suchým závěrem. 
Plné s dlouhou aromatickou vytrvalostí a svěžestí. 
Víno zraje 40 měsíců ve velkých (25 hl) dubových 
sudech. Doporučujeme otevřít dvě hodiny před 
podáváním.  
Ocenění: Wine Spectator 92b, Prague Premium Gold 
92b 
 

992 Kč bez DPH 
1.200 Kč vč. DPH 

JÈMA Corvina  

Veronese IGT 2015 
CESARI  

 
JÈMA ve veronském dialektu znamená pupen (rašící 
vinný pupen). JÈMA je elegance, harmonie a velký 
výrazový potenciál. Je vyrobena pouze z odrůdy 
Corvina, která je neodělitelná od vín Amarone. Hrozno 
vinař sklidil 25. října a 20 dnů sušil. Po fermentaci zrálo 
18 měsíců v malých dubových sudech a 6 měsíců ve 
velkých. Více než roční zrání v láhvi zjemnilo jeho 
výraz. Jasná purpurově červená barva, aroma zralého 
červeného lesního ovoce, vanilky a višní v čokoládě. 
Teplé, sametové tělo, s tóny dřeva, likéru, kakaa a 
kávy. Dlouhá dochuť s velmi měkkou tříslovinou.  
Ocenění:  Robert Parker 93+b, sušené hrozny 
 

578 Kč bez DPH 
699 Kč vč. DPH 
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ZWEIGELT 

BURGENLAND - jihovýchodní část Rakouska proslavena produkcí červeného vína. 

Vinné trasy kolem Neziderského jezera mapují kolem 15.000 hektarů ploch. Tamní vynikající  
půdy, teplé podnebí a samotné jezero jako zásobárna tepla a regulátor vzdušné vlhkosti 
představují téměř ideální podmínky pro pěstování vinné révy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOSAN Ripasso 
Valpolicella Superiore 

DOC 2016                        
CESARI 

 

 
Pro výrobu tohoto Ripasso se používají pouze hrozny 
z legendární vinice BOSAN. Má tmavou granátovou 
barvu. Aroma višní a zralého ovoce přechází do 
tabáku a dřeva. Pevné, sametové tělo, s nasládlostí 
ovoce a vanilky, s dlouhou dochutí s pevnou 
tříslovinou. Víno zraje 1,5 roku v malých a následně 
velkých dubových sudech a min 8 měsíců v láhvi. I 
Balení po 6 kusech v dřevěné bedně. 
Ocenění: Gold Mundus Vini Neustadt  
Robert Parker 93 
 

578 Kč bez DPH 
699 Kč vč. DPH 

Amarone d. Valpolicella 
Classico 2015 

DOC CESARI 

 

Amarone se vyrábí dle velmi starého a složitého 
receptu. Po selektivní sklizni určených odrůd, se 
hrozny před lisováním 3 měsíce sušily. Následně více 
než dva roky zrálo v dubových sudech a 8 měsíců v 
láhvi. Má temnou červenou barvu, typické aroma 
zralého ovoce, zavařenin a višní. Silné elegantní tělo, s 
teplým a sametovým dotekem. Dlouhá dochuť s 
pevnou tříslovinou. Výborné ke zvěřině, grilovaným 
masům, či jako víno do dobré společnosti. 
Ocenění: Robert Parker, 92b, Jamese Suckling 91b 
 

909 Kč bez DPH 
1.100 Kč vč. DPH 

Zweigelt Neusiedlersee 
DAC, Weingut Temer 

Burgenland 
Rakousko 

 

Tmavé, křišťálově hladké rubínové víno. Jemná vůně 
po bobulovém ovoci, harmonické a plné s dobře 
zabudovanými taniny. Obsah alkoholu: 14,0% 
 

198 Kč bez DPH 
239 Kč vč. DPH 
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PROSECCO/FRIZZANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asolo Prosecco DOCG  
Extra Brut 

Montelliana 
 

DOCG Asolo Prosecco oblast 
Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky,  
ovocná vůně. Krémová pěna a jemné perlení. Díky 
velmi nízkému zbytkovému cukru se výborně hodí 
jako aperitiv k téměř všem pokrmům. 

189 Kč bez DPH 
229 Kč vč. DPH 

Asolo Prosecco Superiore 
DOCG Brut  
Villa Sandi 

DOCG Asolo Prosecco oblast 
Velmi světle žlutá barva s dlouhotrvajícím, jemným 
perlením. Výrazná svěží ovocná vůně, v chuti velmi 
zřejmé ovocné tóny. Elegantní a harmonická dochuť. 

239 Kč bez DPH 
289 Kč vč. DPH 

Blanc de Blanc Brut  
Villa Sandi 

 

Oblast Veneto; směs odrůd, převážně Pinot Grigio a 
Chardonnay 
Velmi světle žlutá barva se zelenkavými odlesky, 
přetrvávající jemné perlení. Vůně květinová a ovocná, 
s náznakem nezralých zlatých jablíček. Suchá a svěží 
chuť s náznakem pelyňku.  

173 Kč bez DPH 
209 Kč vč. DPH 

Mont Blanc Bianco 
Frizzante 

Montelliana 

 

Směs odrůd z oblasti Treviso, 
Světle žlutá barva; květinové aroma, jemné perlení, 
dobře vyvážená kyselinka. Ideální jako aperitiv. Velmi 
dobře se hodí jako základní surovina ke koktejlu 
Aperol Spritz. 
 

107 Kč bez DPH 
129 Kč vč. DPH 

Prosecco Frizzante DOC 
Treviso 

 

Toto perlivé Prosecco je vyrobené ze 100% z odrůdy 
Glera. Obsah alkoholu je 10% 
Charakteristické rysy: jemné a přetrvávající perlení, 
světle žlutá jiskřivá barva, ovocná vůně i chuť 

 

140 Kč bez DPH 
169 Kč vč. DPH 

 
Frizzante Prosecco DOC 
Treviso Il Fresco Spago 

Villa Sandi 
 
 

Velmi světle žlutá barva s jemným a dlouhotrvajícím 
perlením. Vůně je ovocná a květinová, s náznaky 
zlatých jablíček a drobných horských květů. Suchý, 
měkký a aromatický pocit na patře postupně přechází 
do květinové a velmi harmonické dochuti. 

165 Kč bez DPH 
199 Kč vč. DPH 

Valdobbiadene Prosecco 
Superiore DOCG Spumante 

Brut Millesimato   

Velmi světle žlutá barva, dlouhotrvající jemné perlení. 
Intenzivní aroma s náznaky nezralých zlatých jablek. 
Příjemný a elegantní pocit na patře připomínající vůni 
květů akácie. Dochuť květinová, harmonický konec. 

239 Kč bez DPH 
289 Kč vč. DPH 

Rosè Il Fresco 

 

Světle čirá, růžová barva. Jemné a dlouhotrvající 
perlení. Ovocná a květinová vůně s náznaky zlatých 
jablek a drobného horského kvítí. Chuť je suchá, svěží. 
Ovocná a vyvážená dochuť. 

181 Kč bez DPH 
219 Kč vč. DPH 

Prosecco DOC Brut 
Biologico Il Fresco 

 

Certifikované Organické bio Prosecco klasifikace 
DOC.Světle žlutá barva. Ovocná vůně ve které 
převládá broskev, angrešt a citrusové plody. 
Svěží chuť s nízkým obsahem cukru a s 
dlouhotrvajícím jemným perlením ve skleničce i v 
ústech. 

222 Kč bez DPH 
269 Kč vč. DPH 
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Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Extra Dry 1.5 Magnum 

Skvělý dárek v podobě 1,5l lahve vhodný k přímé spotřebě, či případným 

uložením do 5let. Balení možné i v dřevěném boxu (+100,-Kč) 

Cena:    636 Kč bez DPH          770 Kč vč. DPH 

 

ROSÉ 

 

 

 

 

 

Rosé Zweigelt 
Federspiel Terrassen 

Domäne Wachau 
Rakousko 

 

 
Rosé z Zweigeltu pro nějž je typická "zářící" růžová 
barva. Silné ovocné aroma černého rybízu, jahod a 
citrusových plodů, které doprovází tóny badyánu. Na 
patře je víno svěží a pikantní, lehké a velmi dobře 
vyvážené. 
 

 

214 Kč bez DPH 
259 Kč vč. DPH 

Rosé Zweigelt 
Federspiel Himmelstiege 

Domäne Wachau 
Rakousko 

 

Jasně zářící růžové. Nabízí hravou vůni malin a 
červeného rybízu, jemného vápna a lékořice. Svěží a 
pikantní na patře, světlé tělem a velmi vyrovnané. 
Skvělý požitek z pití. 
 

214 Kč bez DPH 
259 Kč vč. DPH 

 
Zweigeltrebe Rosé 2018, 
polosuché, Václav Šalša 

Slovácko 
Česká republika 

 
 

Víno lososové barvy, svěží a ovocné. Vůně je typicky 
odrůdová po lesních jahodách, malinách, jogurtu s 
jemnými tóny smetany. Na jazyku je cítit příjemný 

zbytkový cukr s harmonicky vyhlížející kyselinku. 

165 Kč bez DPH 
199 Kč vč. DPH 

Syrah Rosé            
Domaine de la Barthe  

Francie 
 

Víno má éterickou jemnou růžovou barvu. Rezonuje 
aroma lesních malin s pocitem dlouhotrvající svěžesti 
v ústech. 

272 Kč bez DPH 
329 Kč vč. DPH 


