Akce leden 2022
7 za cenu 6 **

** Při nákupu 6 ks lahví vína obdržíte navíc 1 ks zdarma.
Akce platí i na zlevněné zboží do vyprodání zásob

Stálá Vína

Refosco dal
Peduncolo Rosso
DOC Friuli Grave

Sytě rubínově červená s výraznými purpurovými odlesky.
Intenzivně ovocné s jasnou a příjemnou chutí ostružin a černého
rybízu.
Tělo sametové a harmonické pro svou jemnou tříslovinovou
vyváženost.
Ideální k chutným prvním chodům, rybám, bílým a červeným
masům, středně ochuceným sýrům.
16-18°C.
Láhev 0,75l, 12,5% Vol

189 Kč s DPH

Cabernet Franc
DOC Venezia

AKCE - 15% do 31.1.
NOVÁ CENA 160,-Kč

Sytě rubínově červená s výraznými purpurovými odlesky.
Vůně je svěží a intenzivní s charakteristickými bylinnými tóny a
trávou.
V ústech je suché s vyváženou kyselinou a slanými nuancemi.
Má velmi perzistentní dochuť.
Výborně se hodí ke kuřecímu, zvěřině a pečeným masům se
středně ochucenými sýry.
18-20°C.
Láhev 0,75 l., 12,5% Vol

189 Kč s DPH

Merlot

DOC Venezia

Sytě rubínově červená s výraznými purpurovými odlesky.
Intenzivní vinná vůně. Vůně drobného červeného bobulového
ovoce.
V ústech je suché, měkké, správně tříslovinové, lehce bylinné a
travnaté.
Klasické víno vhodné ke všem chodům, které však nejlépe doplní
lehké masové pokrmy.
18-20°C.
Láhev 0,75 l, 12,5% Vol

189 Kč s DPH

Pinot Nero

IGT Trevenezie

Nepříliš sytá rubínově červená barva.
Buket se otevírá tóny třešní morello a malin, švestkového
džemu, hřebíčku a skořice.
V ústech je víno svěží a živé, podpořené elegantními
tříslovinami, které mu dodávají jemnost.
Lze jej kombinovat s rybími pokrmy s omáčkami a velmi dobře
se hodí k bílým i červeným masům. Vždy vynikající se sýry.
16-18°C.
Láhev 0,75l, 12,5% Vol.

189 Kč s DPH

Le Conche
Rosso Riserva

D.O.C.G. COLLI DI
CONEGLIANO
AKCE - 15% do 31.1.
NOVÁ CENA 330,-Kč

Rubínově červená s granátovým nádechem v důsledku stárnutí.
Komplexní parfém, éterické, ovocná vůně třešní a červeného
ovoce dobře vyvažují kořeněné tóny černého pepře a vanilky.
Plné, bohaté a elegantní. Perfektně vyvážené mezi tříslovinnou
složkou a její kyselinkou a tělesnou strukturou.
Hodí se k červeným masům , zvěřině a ochuceným sýrům.
Ideální jako meditační víno. Před konzumací je vhodné
odkorkovat a chvíli dekantovat.
18-20°C.
Láhev 0,75 l, 13,5% Vol.

389 Kč s DPH

Patriarcha Rosso
IGT DEL VENETO

Novinka 2021

Rubínově červená s granátovým nádechem v důsledku
stárnutí.
Ve vůni dobře patrná vůně orientálního koření, skořice, kůže,
slámy, tabáku, vanilky a čokolády.
Plné a široké, suché, sametové a správně tříslovité.
Hodí se k červeným masům , zvěřině a ochuceným sýrům.
Ideální jako meditační víno. Před konzumací se doporučuje
odkorkovat a chvíli dekantovat.
18-20°C.
Láhev 0,75l, 13,5% Vol

399 Kč s DPH

Pinot Bianco

IGT Trevenezie

Zářivě slámově žlutá.
Intenzivní, vytrvalá a příjemně ovocná vůně.
Suchá, plná, měkká, harmonická, velmi vytrvalá.
Je to vynikající víno k rybám, ale výborně se hodí i ke
studeným a ne předkrmům, prvním chodům.
10-12°C.
Láhev 0,75 l, 12,5% Vol

179 Kč s DPH

Pinot Grigio

DOC Friuli Grave

Světle slámově žlutá s měděnými odlesky.
Harmonická a komplexní vůně citrusů, meruněk, lípy a bílých
květů. Následující vůně připomínají kandované ovoce, med a
sušenky.
Plné, intenzivní a skvěle vyvážené. V její komplexnosti můžete
ocenit vůně třešní, jablek a manga.
Skvěle se kombinuje s rybami, rizotem a zeleninovými pokrmy.
10-12°C.
Láhev 0,75 l, 12,5% Vol

189 Kč s DPH

Manzoni Bianco

IGT Marca Trevigiana
“Le Conche”

Novinka 2021

Slámově žluté světle zlatavé odlesky, s lehkým velingem díky
nefiltrovanému aspektu.
Intenzivní a komplexní, s minerální a kvasnicovou chutí. Za
druhé exotické vyzrálé se vyvíjí v sofistikované směsi.
V ústech vytrvalá a podmanivá chuť pikantní a intenzivní se
závěrečnými tóny evokujícími čerstvé ovoce.
Ideální k risotti, polévkám. Dobře se hodí k druhým chodům
bílých mas i k rybám.
10 - 14 °C
Velikost 0,75 l, 13,5% Vol

399 Kč s DPH

Colli Di Conegliano
Bianco
“Le Conche”
AKCE - 15% do 31.1.
NOVÁ CENA 296,-Kč

Toto víno je směsí Incrocio Manzoni, Pinot Blanc,
Chardonnay, Sauvignon a Riesling. Zraje v malých dubových
sudech, kde získává charakteristicky slámově žlutou barvu,
intenzivní kořenitou vůni a ovocnou chuť s nádechem citrusů.

Vhodné k předkrmům, bílému masu a rybám.
Teplota podávání: 8-10 ° C
Velikost 0,75 l, 13% Vol

349 Kč s DPH

Šumivá Vína

Rosé Brut

Prosecco DOC

Novinka 2021
AKCE - 15% do 31.1.
NOVÁ CENA 220,-Kč

Světle růžová s pozoruhodným leskem
Intenzivní vůně s typickými vůněmi bílých květů, hrušky a
jablka. Výrazné tóny červených bobulí a malin.
V ústech působí svěže, jemně a voňavě. Potvrzuje vjemy z
nosu, s vynikající perzistencí chutí a vůní.
Skvěle se hodí jako aperitiv, vhodně se hodí k mnoha
pokrmům, od předkrmů, syrových mořských plodů, ale i k
hlavním lehkým chodům.
6-8°C.
Láhev 0,75 l, 11% Vol

259 Kč s DPH

Valdobbiadene
Prosecco Superiore
DOCG MILLESIMATO
EXTRA DRY

Žlutá se zelenkavými odlesky.
Hluboce elegantní až explozivní vůně jablek, broskví a růží.
V ústech je jemné, plné, ovocné a intenzivní.
Nejlépe se hodí od začátku jídla až do konce k pokrmům z ryb,
drůbeže a jako aperitiv kdykoli během dne.
6-8°C.
Láhev da 0,75lt,
Magnum 1,5lt, 11% Vol

259 Kč s DPH

Valdobbiadene
Prosecco Superiore
DOCG MILLESIMATO
BRUT

AKCE - 15% do 31.1.
NOVÁ CENA 220,-Kč

Zářivě slámově žlutá se zelenkavými odlesky.Jemná a vytrvalá
perlage.
Jako první se objeví jemný tón čerstvě upečeného chleba,
následovaný jablkem, hruškou a broskví.
Suché, intenzivně ovocné a harmonicky kombinované s bílým
květinovým buketem, s výraznou výzvou k další degustaci.
Vynikající jako aperitiv, od začátku do konce jídla s rybou nebo
kuřetem, rizotem, polévkami, salámy a šunkou.
6-8°C.
Láhev 0,75 l, 11% Vol.

259 Kč s DPH

Prosecco Extra Dry
TREVISO DOC

Žlutá se zelenkavými odlesky.Jemná a vytrvalá perlage.
Exploze ovocných a květinových vůní s vytrvalými a svěžími
tóny zeleného jablka, broskve a tóny akátových květů a
jasmínu.
Svěží chuť je hladká i sladká, dokonale doplněná nápadnou,
citronovou kyselinkou.
Velmi dobré jako aperitiv, samostatně i k předkrmům a prvním
chodům ryb. Hodí se také ke sladkým krémům a čerstvému
ovoci.
6-8°C.
Láhev da 0,75lt, 11% Vol.

199 Kč s DPH

Prosecco Brut
TREVISO DOC

Zářivě slámově žlutá se zelenkavými odlesky.Jemná a vytrvalá
perlage.
Bledý tón bílých akátových květů s nádechem ovoce - hlavně
hrušky a ještě nezralého jablka.
V ústech je svěží a plné, s přitažlivou kyselostí v závěru.
Ideální jako aperitivní víno, ale hodí se i k rybám, korýšům a
mušlím.
6-8°C.
Láhev 0,75l, 11% Vol.

199 Kč s DPH

Framos
Spumante Extra Dry
Millesimato
AKCE - 15% do 31.1.
NOVÁ CENA 152,-Kč

Slámově žlutá se zelenými odlesky. Perla je jemná a vytrvalá.
Vůně je explozí ovocných vůní, zejména jablek a hrušek.
V ústech je pikantní a vytrvalé díky dobré struktuře, která ho
doprovází.
Vynikající jako aperitiv a příjemný doplněk k předkrmům z uzenin
a ryb, hlavním chodům z masa a korýšů.
6-8°C.
Láhev da 0,75lt,
Magnum 1,5lt, 11% Vol

179 Kč s DPH

Jemně Šumivá Vína

Prosecco Frizante
DOC

Světle slámově žlutá barva.
Květinové tóny a náznaky jablek, broskví a hrušek.
Mírně kyselé, ale harmonické a sladké po chuti jablka a
hrušky.
Výborně se hodí k předkrmům a rybím pokrmům, ale také k
dezertům.
8-10°C.
Láhev 0,75 l, 11% Vol

159 Kč s DPH

Verdisio Frizzante IGT
Colli Trevigiani

Slámově žlutá se smaragdovými odlesky.
Jemný buket, vůně nezralého ovoce, zeleného jablka a
cedru.
Je kyselé, čisté a suché s dobrou slanou intenzitou.
Výborně se hodí jako aperitiv a skvěle se hodí k
předkrmům a rybím prvním chodům.
8-10°C.
Láhev 0,75 l, 11% Vol

149 Kč s DPH

Organická Vína

Sincero Prosecco
DOC sul Fondo –
Vino Biologico
AKCE - 15% do 31.1.
NOVÁ CENA 211,-Kč

Slámově žlutá barva se zelenkavými odlesky.
Ovocné s dobrou intenzitou, plné tónů žlutého ovoce.
Objevují se také květinové a kvasnicové vůně.
Na patře je svěží a příjemně hořké. Zůstává lehký nádech
chlebové kůrky a lehký minerální tón.
Dá se kombinovat s jakýmkoli jídlem. Výborně se však
snoubí s rybami, kuřecím masem a uzeninami.
6-8°C.
Láhev 0,75 l, 11% Vol

249 Kč s DPH

Carattere Prosecco
DOC Brut – Biologico

Světle slámově žlutá se zelenkavými odlesky. Perlage je
jemná a vytrvalá.
Květinové tóny a výrazné tóny zeleného jablka a
citrusových plodů.
Pikantní, harmonické a trvanlivé.
Výborně se hodí jako aperitiv, po celou dobu jídla je
vynikajícím doplňkem k rizotu, měkkýšům a korýšům.
6-8°C.
Láhev 0,75 l, 11% Vol

249 Kč s DPH

Unico Verdiso
Spumante Brut Nature
Millesimato Biologico

Novinka 2021

Slámově žlutá se zelenkavými odlesky.
Buket je jemný, ale velmi plný, připomíná citrusové plody a
bílé květy.
Chuť je suchá, dochuť připomíná vůně vnímané v nose,
podpořené silnou kyselinkou a perzistencí v ústech.
Výborně se hodí jako aperitiv, k uzeninám a měkkým
sýrům, ale své nejlepší vlastnosti vyniknou při pečených a
grilovaných rybích pokrmech.
6-8°C.
Láhev 0,75 l, 11% Vol

239 Kč s DPH

Slámová Vína

Torchiato di Fregona
D.O.C. Colli di
Conegliano

Sytě zlatožlutá barva
Vůně je výtryskem vůní z nejrůznějších druhů zralého,
sušeného ovoce.
Exploze chutí v ústech. Kyselost elegantně podporuje
sladkost cukrů, aniž by působila přeplácaně. Dochuť
připomíná citrusy, bonbony, mandle spolu s broskvemi.
Vynikající jako meditační víno před jídlem i po něm. Skvěle
se hodí k pikantním a modrým sýrům obecně. Vynikající k
dezertům obecně, ale zejména k suchým těstovinám.
14 - 15°C
0,375 l láhev, 15% vol

499 Kč s DPH

Navíc:
Nosič na 1,2, nebo 3 vína značky
Salatin od 49,- Kč

Dárkové krabice
na 2 lahve

Papírová krabice na 2
29,- Kč/kus

