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PROFESIONÁLNÍ SERVIS                                      
NA MÍRU PRO VÁS

Potřebujete pomoci s výběrem portfolia?                                                
Obraťte se na nás

Naší rolí není jen budování značek a jejich prodej, ale i pomoc v rozvoji 
Vašeho podnikání v gastronomii. Není to jednoduchá disciplína, ať už 

z hlediska orientace v jednotlivých kategoriích, nebo ekonomiky provozu. 
Proto v našich řadách máme experty, kteří gastronomii věnovali svou 

profesní kariéru, a věříme, že Vám můžou pomoci.

PAVEL WEISS
AMBASADOR                                

DESTILÁTY A NEALKO

Pavel zasvětil svůj život 
gastronomii. Pracoval jak v České 
republice, tak i v zahraničí, prošel 

si provozy barů, restaurací, ale 
i kaváren. Tento široký záběr 

zkušeností v současnosti převádí 
v pozici ambasarora do praxe 

a pomáhá nám rozvíjet kulturu 
české gastronomie. 

V čem Vám Pavel                                  
může pomoci?

konzultace barového menu, 
párování alkoholu k jídlu, 

degustace, školení, eventy

TOMÁŠ BRŮHA
SOMMELIER

VÍNA

Kategorie vína je jednou 
z nejkomplexnějších z hlediska 
gastronomie a Tomáš je chodící 
encyklopedie vína. Miluje nejen 
víno, ale i jídlo a k tomu je také 

mimo jiné trojnásobný mistr České 
republiky v sommelierství. Jeho 

rolí je Vám pomoci s výběrem těch 
správných vín pro Váš podnik. 

V čem Vám Tomáš                         
může pomoci?

konzultace vinné karty, párování 
vína k jídlu, degustace vína, školení, 

eventy

NAŠI EXPERTI A JEJICH SLUŽBY

ČESKÁ FIRMA 
S TRADICÍ 

A PORTFOLIEM 
SVĚTOVÝCH ZNAČEK
Historie společnosti Premier Wines 
& Spirits sahá do roku 1992, a jsme 

tedy jednou z nejstarších firem na trhu 
s víny, destiláty a nealkoholickými 
nápoji v České republice. Najdete 

u nás více než 900 vín z top 
vinařských regionů, k tomu více než 
130 prémiových destilátů a nealko 

nápojů z celého světa.

Nabízíme krásná vína z naší domoviny 
i luxusní kousky z grand cru vinic. 
V našem sortimentu máme skvělé 

prémiové destiláty od ginu přes rumy, 
vodky až po výborné likéry či whisky. 

Zároveň vyrábíme i vlastníme 
značky Baron Hildprandt, El Clásico, 

Bohemian gin, The Pearl of Mauritius,  
Liqvére, Wilder, Martin‘s Barrel whisky 

či jedinečný Altfernet, který má 
na svědomí mistr destilatér Václav 
Šitner ze Zámecké palírny v Blatné. 

Dovážíme k nám i výborné 
nealkoholické nápoje trendy značek, 

jako jsou fritz-kola, Belvoir nebo 
Thomas Henry. 

Premier Wines & Spirits patří 
do skupiny Premier Group, do které 
patří například i steaková restaurace 

Monarch v srdci Prahy.

Kontakty
Premier Wines & Spirits s.r.o. 

Areál Westpoint, 
U Silnice 949/11, 161 00 

Praha 6 – Ruzyně
Zákaznická linka 
+420 777 777 074

E-shop 
+420 774 046 081

E-mail
info@1er.cz

Web 
www.1er.cz
Instagram 

premier_wines_spirits
Facebook 

Premier Wines & Spirits
LinkedIn 

Premier Wines & Spirits
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Komerční manager

Petr Grygar  | +420 603 159 572

Obchodní manager Praha, Čechy

Aleš Filounek  | +420 735 166 130

Obchodní zastoupení

Praha |  | +420 777 778 579, +420 602 224 626,                                                                  
+420 602 224 694, +420 725 776 800

Karlovarský a Ústecký kraj |  | +420 602 224 626

Liberecký a Královéhradecký kraj |  | +420 735 166 130

Plzeňský a Jihočeský kraj |  | +420 733 620 483

Obchodní manager Morava

Hubert Krochmalný | +420 603 557 197

Obchodní zastoupení

Jihomoravský a Zlínský kraj |  | +420 734 792 280

Moravskoslezský a Olomoucký kraj |  | +420 731 536 057

Kraj Vysočina |  | +420 737 460 094

KATEGORIE
Pálenka a Ovocná specialita 4

Žufánek 8

Fernet  12

Bylinný likér  13

Vodka  14

Rum  18

Gin  28

Genever  |  Mezcal  38

Whisky  39

Likér  42

Bitters  47

Champagne  48

Prosecco  52

Crémant  53

Cava  54

Víno  56

Portské víno  90

Vermut  91

Limonáda a tonik  92

Cordial  96

Ovocná šťáva a nektar  97

Sirup    98

Voda  99

SAN FRANCISCO
WORLD

COMPETITION
S P I R I T S

2018
GOLD

 MEDAL

OBCHODNÍ TÝM
Naši experti se ale určitě neobejdou bez našeho obchodního týmu, který 

působí po celé České republice. V případě, že máte zájem o naše produkty, 
neváhejte nás kontaktovat.
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BARON HILDPRANDT
zralá řada

Specialita z kvalitního ovoce z jižních Čech se vyrábí 
v historické palírně v Blatné pod dohledem mistra 

destilatéra Václava Šitnera. Inspirací pro její vznik je 
původní receptura z dob založení lihovaru Františkem 

Hildprandtem. Vzniká kombinací 1 rok stařeného 
destilátu, vody a extraktu ze sušeného ovoce. Výsledný 

blend se dostařuje po dobu 2–3 měsíců v sudech 
po destilátech.

      0,05l | 0,5l | 0,7 l 

SAN FRANCISCO
WORLD

COMPETITION
S P I R I T S

2018
GOLD

 MEDAL

Chuť
Vyznačuje se harmonickou ovocnou a lehce nasládlou chutí.

Stařený destilát
Pro destilaci používáme kvalitní jihočeské ovoce z ovocných 

sadů v Chelčicích a Lhenicích od ověřených dodavatelů. 
Destilujeme 3x dvoustupňovou kotlí kovou destilací. Pro staření 
je vybírán nejkvalitnější destilát, který pak leží po dobu 1 roku 
v tancích a následně po smíchání s extraktem po dobu 2–3 

měsíců v sudech po destilátech.

BARON HILDPRANDT
4x destilovaný

Vyrobeno z ovoce z jižních Čech. Jednotlivé odrůdy 
pečlivě vybíráme pro dosažení výjimečné a vyvážené 
chuti. Destilujeme 4x pro získání maximální čistoty 
a jemnosti destilátu. Destilát následně zraje 1 rok 
v tancích. Výsledkem je typický jihočeský destilát 

s jemným charakterem.

      0,5l | 0,7 l 

Přírodní extrakty
Pro ještě lahodnější zážitek z chutě používáme   
výhradně přírodní extrakty z vlastní produkce. 
Extrakty vyrábíme macerací zralého sušeného 

ovoce. Sušené ovoce se nakládá do 62% ovocného 
destilátu, čímž získáme vý razný a voňavý extrakt.

BARON 
HILDPRANDT 

ze zralých hrušek získal 
zlatou a ze zralých 
meruněk stříbrnou 

medaili v San 
Franciscu
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PŘES PŘEKÁŽKY 
KE SLÁVĚ

Když baron František 
Hildprandt zakládal v roce 

1885 zámeckou palírnu 
přímo naproti svému 

vodnímu zámku v Blatné, 
jistě netušil, že jeho rod 
bude vyhnán z Čech až 

do Etiopie. Dnes už opět 
zámecká palírna dává 

slávu ovocným destilátům, 
v nichž se setkává výjimečná 

jakost jihočeského ovoce 
s jedinečnou rodinnou 
tradicí. Pod dohledem 

mistra destilatéra Václava 
Šitnera se v historické palírně 

v Blatné vyrábí z kvalitního 
ovoce z jižních Čech pravé 
ovocné destiláty i originální 

blendované speciality.

Chuť
Pravé čtyřikrát destilované ovocné destiláty vás okouzlí 

svou jemnou chutí a lahodným ovocným aroma.

4x destilováno
Tyto ovocné destiláty destilujeme dvoustupňovou 

kotlíkovou destilací, a to hned čtyřikrát. Tímto procesem 
dosáhneme snížení obsahu uhlovodíků v tekutině. 
Výsledný destilát je tak čistší a jemnější, což ihned 

rozpoznáte na jeho chuti.

Blatenská voda
Používáme místní vodu z vlastních 35  m hlubokých studní. 

Voda má vysokou kvalitu, kterou neustále kontrolu jeme. 
Před použitím prochází demineralizací, aby se finální 
produkt nemusel vymrazovat a zůstaly tak zacho vány 

všechny chutě a vůně.

Jak podávat
Ovocné destiláty Baron Hildprandt podávejte lehce 

vychlazené ve vysoké skleničce. Nepřidávejte žádné ovoce 
ani kompoty, které by mohly zkazit jemnou a vyváženou 

chuť destilátu.

BARON HILDPRANDT 40% | ZRALÁ ŘADA OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Ze zralých hrušek 0,05 | 0,5 | 0,7 40 24 | 6 | 6

Ze zralých švestek 0,05 | 0,5 | 0,7 40 24 | 6 | 6

Ze zralých malin 0,05 | 0,5 | 0,7 40 24 | 6 | 6

Ze zralých meruněk 0,05 | 0,5 | 0,7 40 24 | 6 | 6

BARON HILDPRANDT 42,5%  | 4x DESTILOVANÝ OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Hruškovice 0,5 | 0,7 42,5 6 | 6

Višňovice 0,5 | 0,7 42,5 6 | 6

Slivovice 0,5 | 0,7 42,5 6 | 6

Meruňkovice 0,7 42,5 6
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BARON HILDPRANDT
50% pálenka

Tradiční řadu Baron Hildprandt 50% ocení klienti, kteří si rádi 
vychutnávají silný destilát s autentickou chutí ovoce. Pro naše 
destiláty vybíráme to nejkvalitnější jihočeské ovoce, převážně 

ze sadů v Chelčicích a Lhenicích. V síle 50% destilátu se snoubí 
mistrovské dílo ze Zámecké palírny s historií rodu Hildprandtů.

      0,7 l

BARONKA HRUŠKA
30%

Ovocná specialita z jihočeského ovoce, 
které je oblíbená hlavně mezi spotřebiteli, 

kteří mají raději nižší obsah alkoholu 
a zároveň ocení ovocnou chuť destilátu.

      0,7 l 

BARON HILDPRANDT 50% | PÁLENKY OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Hruškovice 0,7 50 6

Třešňovice 0,7 50 6

Slivovice 0,7 50 6

Meruňkovice 0,7 50 6

BARONKA 30% | OVOCNÁ SPECIALITA OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Baronka Hruška 0,7 30 6
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DRINK
Czechia 

libre

5  cl Liqvére 
TUZEMSKÉHO, 
0,2 l fritz-koly, 

pomeranč

LIQVÉRE
Ucelená řada 

poctivých lokálních 
lihovin z Blatné, 

které jsou vyráběny 
ručně pod 

dohledem mistra 
destilatéra Václava 

Šitnera a čápů, 
kteří každé léto 

dohlíží na výrobu 
v Zámecké palírně 
a pivovaru Blatná.
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LIQVÉRE ZELENÁ

Poctivá česká klasika ze Zámecké 
palírny Blatná. Mistr destilatér 

Václav Šitner již desítky let vyrábí 
tradiční české lihoviny. Při její výrobě 

byl použit kvalitní vinný destilát 
a extrakt z máty peprné. 

       0,5l | 1,0 l | 2,0l 

LIQVÉRE GRIOTKA

Poctivá česká klasika ze Zámecké palírny 
Blatná. Mistr destilatér Václav Šitner již desítky 

let vyrábí tradiční české lihoviny. Obsahuje 
višňovou šťávu (60%), třešňový destilát 

a velejemný líh. Doporučujeme v drinku Bitter 
cherry s Thomas Henry Bitter lemon.

      0,5l | 1,0 l | 2,0l

LIQVÉRE OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Griotka 0,5 | 1,0 | 2,0 20 6 | 6

Zelená 0,5 | 1,0 | 2,0 20 6 | 6

Tuzemský 0,5 | 1,0 | 2,0 37,5 6 | 6

LIQVÉRE TUZEMSKÝ

Poctivá česká klasika ze Zámecké palírny Blatná. Mistr destilatér Václav Šitner již desítky let 
vyrábí tradiční české lihoviny. Při jeho výrobě byl použit extrakt z jamajské vanilky a kvalitní 

obilný líh. Má jemnou, plnou chuť. Doporučujeme drink Czechia libre s fritz-kolou.

      0,5l | 1,0 l | 2,0l

DRINK
Bitter cherry

4  cl Liqvére GRIOTKY, 
Thomas Henry Bitter 
Lemon, pomeranč 

a limeta

Poctivá 
ruční výroba
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ŽUFÁNEK | PÁLENKA OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Slivovica 0,1 | 0,5 50 25 | 6

Slivovice Žufánek je ušlechtilý ovocný destilát s charakteristickou chutí a vůní. Je vyráběna z vlastního ovoce s pevně stanovenými poměry 
jednotlivých odrůd.

Meruňkovica 0,1 | 0,5 45 25 | 6

Jemný ovocný destilát vyrobený trojnásobnou destilací vyzrálých meruněk. Intenzivní vůně a plná chuť předurčuje meruňkovici jako                           
výborný digestiv po dobrém jídle.

Hruškovica 0,1 | 0,5 45 25 | 6

Hruškovice Žufánek je jemný 45% ovocný destilát, vyrobený z hrušek Williams.

Jablkovica 0,5 45 6

Jablkovice, kalvádos – chcete-li, z českých jablek odrůdy Rubín a Melodie.

Višňovka 0,1 | 0,5 20 25 | 6

Likér vyrobený tříměsíční macerací višní ve velejemném lihu.

Kdoulovica 0,1 | 0,5 45 25 | 6

Kdoulovice. Chuťový mix hrušky, jablka a kapky citronu. Poměrně netradiční a vzácný destilát z ovoce, které je ošklivé, má kožovitou slupku                           
a do přezrání je nepoživatelné.

Reine Claude 0,5 45 6

Reine Claude (francouzsky „královna Klaudie“, odsud počeštěný název renklóda) je ušlechtilý ovocný destilát z rynglí – slivoně renklódy.

PÁLENKA | Žufánek

Klasické pálenky od Martina Žufánka. Klasická slivovice ze 
švestek z vlastních sadů v Boršicích, Hruškovice z odrůdy 

Williams, neskutečná Meruňkovice a další dobroty.

      0,1l | 0,5 l
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STAŘENÁ PÁLENKA | Žufánek

Pálenky, které odpočívají v sudech po bílém dubu 
z Francie a okouzlí vás svou jemnou chutí, kde mimo 

ovoce pocítíte jemné tóny vanilky. 

      0,1l | 0,5 l

GIN | Žufánek

Giny, které odstartovaly rozmach českých ginů. 16 bylin 
a melasový líh z Kojetína okouzlí snad každého pijáka ginu, 

a to i v čisté podobě. 

      0,1l | 0,5 l

ŽUFÁNEK | PÁLENKA OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Hruškovica z dubového sudu 0,1 | 0,5 40 25 | 6

Hruškovice Žufánek vyzrávala v dubovém sudu po slivovici a vínovici.

Slivovica z dubového sudu 0,1 | 0,5 45 25 | 6

Zlatá podoba Slivovice Žufánek, která díky dlouhému zrání v dubovém sudu získala ke svým jedinečným vlastnostem i specifický koňakový tón.

Jablkovica z dubového sudu 0,1 | 0,5 45 25 | 6

Jablkovice, která zrála v dubových sudech 18 měsíců. Kdybychom mohli, tak ji nazveme kalvádosem. Ale nemůžeme.

ŽUFÁNEK | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

OMG Oh My Gin 0,1 | 0,5 45 25 | 6

První poctivý a z bylinek vydestilovaný gin v České republice. Mezi hlavní složky patří grains of paradise, levandule, čerstvá pomerančová kůra, 
meduňka a lípa srdčitá.

OMFG Oh * Gin 0,5 45 6

Základ tvoří stejný recept jako u klasického OMG, jen je přidáno něco extra :-).

ŽUFÁNEK S.R.O.

ŽUFÁNEK s.r.o. založili v roce 2000 manželé Marcela a Josef Žufánkovi a jejich synové Martin, Josef a Jan. Sídlí v obci 
Boršice u Blatnice poblíž Uherského Hradiště. Výroba je obklopena vlastními ovocnými sady, které  se nacházejí v jedné 
z nejlepších lokalit na pěstování ovoce na Moravě. Z něho se vyrábějí na moderním destilačním zařízení lahodně jemné 

pálenky s charakteristickou vůní a chutí, ovlivněné zdejším mikroklimatem a podložím chráněné krajinné oblasti Bílé 
Karpaty. Všechny produkty jsou 100% přírodní, vyrobené podle původních osvědčených receptur, bez použití umělých 

barviv, ochucovadel a aromat. Žufánkovi destilují, macerují a tvoří tak, aby výsledný produkt chutnal hlavně jim samotným 
a nemuseli se za něj nikdy a před nikým stydět. Proto všechny destiláty, likéry a lihoviny nesou jméno ŽUFÁNEK.
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Klasické i novodobé kombinace, ale všechny ve vysoké kvalitě a pro jiné smysly. Kontušovka pro milovníky anýzu, 
Ořechovka, která vyřeší cokoliv, či Borovička a Kmínka jako zástupci klasiky.

      0,1l | 0,5 l 

ŽUFÁNEK | LIHOVINA OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Borovička 0,1 | 0,5 45 25 | 6

Láskyplný průtahový destilát z plodů modrého jalovce pocházejícího ze Slovenska a červeného z Itálie.

Ořechovka 0,1 | 0,5 35 25 | 6

Nejúčinnější a nejznámější žaludeční likér nejen na Slovácku. Vyrábí se dlouhou macerací nezralých ořechů společně s devíti bylinami a kořením.

Kontušovka 0,1 | 0,5 40 25 | 6

Původní polský recept z roku 1901 složený z anýzu, fenyklu, koriandru a kmínu jsme doplnili o dalších pět bylin, které ve výsledku stojí za naprosto 
unikátní chutí a vůní.

Medový Žufánek 0,5 35 6

Specialita vyrobená podle původního rodinného receptu. Velmi omezená produkce Medového je dána kolísavým sběrem včelího propolisu                        
a mateří kašičky.

Český kmín 0,5 42 6

Vlastní verze slavné kmínky. Tedy čistý destilát z nejlepšího možného kmínu, žádný cukr, žádné aroma. Čiré dobro.

Sicilský citron 0,5 42 6

Destilát z jedinečných sicilských BIO citronů rostoucích na úpatí Etny.

Marocká máta 0,5 42 6

Divoce rostoucí varieta máty kadeřavé, kterou jsme u nás zavřeli do destilačního kotle a dostali z ní to nejlepší.

Sicilská BIO mandarinka 0,5 42 6

Destilát z jedinečných sicilských BIO mandarinek.

Brandy 0,5 45 6

Destilát z moravských vín našich kamarádů vinařů, nejčastěji zastoupené je Veltlínské zelené.
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ŽUFÁNEK | ABSINTH OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Absinthe St. Antoine 0,1 | 0,5 70 25 | 6

Legendární, tajuplný a hříšný nápoj bohémů, umělců a barových povalečů, připravený dle původního receptu a postupu. Absinthe St. Antoine se 
zrodil průtahovou destilací vybraných bylin včetně pelyňku pravého (Artemisia absinthium) a pelyňku pontského (Artemisia pontica).

Amave absinth blanche 0,5 53 6

Lahodný, aromatický a hutný čirý absint ve stylu utajovaných švýcarských les bleues.

Mead Base Absinthe 0,5 65 6

Jedinečná absintová specialita. Základ absintu tvoří medovec  - destilát z medoviny. Díky němu má výsledný absint tajuplně medovou charakteristiku, 
kterou nenajdete u žádného jiného absintu na trhu.

Justifée & Ancienne Absinthe 0,5 65 6

Justifiée & Ancienne (čti jako žustifie e ansien, v překladu Oprávněný a Starobylý) je následovník L’Ancienne. Je vyroben z nejlepšího vinného 
destilátu a unikátních bylin, stařen v sudu z francouzského dubu pro dokonalý požitek připomínající konzumaci 100 let starého nápoje.
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ABSINTH | Žufánek

Pravé a vysoce kvalitní absinthy s delikátním a komplexním bylinným 
charakterem a sotva znatelnou pelyňkovou hořkostí. 

      0,1l | 0,5 l 

Anýz Fenykl Pelyněk
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DRINK
Cherriot

5  cl El Clasico XO,                              
1,5  cl Griotka Liqvére,                

2 kapky Altfernet Bitter, 
pomerančová kůra

HORKÝ DRINK
Bernardýn

4  cl Altfernet, teplý jablečný 
džus, hřebíček, skořice,                  

plátek pomeranče
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ALTFERNET
Originál

Poctivá klasika, fernet se silou 40% 
alkoholu. Obsahuje byliny včetně 
chmelového extraktu ze zeleného 

nesušeného chmele, hořce, zeměžluče, 
lékořice a extraktu z máty peprné.

      1 ,0l 

ALTFERNET
Bitter

Pro ty, kteří milují hořkost! Altfernet BITTER 
je pro mistry svého řemesla, kteří chtějí svůj 
koktejl vymezit a dochutit o kapku perfektní 
hořkosti. Mistr destilatér Václav Šitner desítky 
let vyrábí ten nejlepší fernet s čistě přírodní 

chutí a právě jeho zkušenosti ve spojení 
s kvalitními ingrediencemi daly vzniknout 
tomuto perfektně hořkému Bitteru. Pro 

hořkost v každém doušku.

      0,1 l 

ALTFERNET | FERNET A BITTER OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Altfernet Original 1,0 40 6

Poctivý, ručně vyráběný fernet od mistra destilatéra Václava Šitnera. Originální receptura, vlastnoručně vybírané bylinky, dlouhá macerace 
a celoživotní zkušenosti stojí za výrobou tohoto čistě přírodního fernetu. Nic nebylo ošizeno, a proto má náš fernet alkoholovou sílu 40  %. 
Nespěchejte, vychutnejte si jej samotný, na ledu nebo v jednom z doporučených drinků.

Altfernet Bitter 0,1 60 6

Hořkost v každé kapce. Unikátně hořký bitter, přesně podle představ mistra destilatéra Václava Šitnera. Pro milovníky perfektní hořkosti a proto,               
aby svět nebyl nudný a plochý. Stačí pouze kapka našeho bitteru.

Poctivá 
ruční výroba

San FranciSco

B ro n ze

20 21
World
SpiritS

competition

ALTFERNET 
ORIGINAL

získal bronzovou 
medaili v San 

Franciscu
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Jak se rodí Wilder?
Celkem 42 různých bylin a koření, jako jsou hořec, 

zeměžluč, andělika, vanilka, lékořice nebo kůra 
z citrusových plodů, se po dobu 3 měsíců maceruje 

v jemném lihu v nerezových kádích. V průběhu 
procesu zrání se do macerátu přidává koření jako 
kmín, kardamom, skořice či lékořice. Zralé divoké 

šípky ze Šumavy se nakládají samostatně do jemného 
lihu a přibližně po měsíci vzniká extrakt se silnou 

chutí po šípcích. Bylinný macerát se po 3 měsících 
smíchá se šípkovým extraktem a tento blend se 

nechává přibližně 1 měsíc odležet.

WILDER 1952

Československé hranice jsou obehnány ostnatým drátem a svoboda je slovo, které není radno vyslovovat. Nevůle režimu 
tvrdě dopadá i na Jana Böhma, světoznámého blatenského pěstitele růží, který vyšlechtil vzácnou odrůdu z divokých 

šípkových růží. Jeho sady byly znárodněny, stejně jako nedaleká zámecká palírna v Blatné. A právě toho roku se zrodila 
ona unikátní receptura bylinného nápoje, který v sobě spojuje sílu šumavských bylin s extraktem z divokých šípků a plodů 

planých růží. Wilder svou chutí a původem oslavuje přirozenou touhu po nespoutané svobodě.

      0,7 l 

WILDER | BYLINNÝ LIKÉR OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Wilder 1952 0,7 35 6

DRINK
Wil:ma

4  cl Wilder, Mate Mate, limetová 
šťáva, plátek limety, led

DRINK
Will:app 

4  cl Wilder, jablečný džus, jablečná limonáda, 
citrónová šťáva, plátek pomeranče, led

Poctivá 
ruční výroba
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Original

Prémiová vodka Stoli, kterou distribuujeme v České republice, je vodka 
s dlouhou historií, je vlastněna lucemburskou společností SPI Group. Na trhu 

má respektovanou pozici, a to především díky své více než 80leté tradici. 
Vyrábí se z pečlivě vybrané ozimé pšenice pomocí vysoce kvalitní výrobní 
technologie vícenásobné destilace. Filtruje se přes dřevěné uhlí a následně 

ještě dvakrát přes jemný křemenný písek a plátno. V lotyšském hlavním 
městě Riga se pak míchá s křišťálově čistou artéskou vodou z ledovce, která 
má v lahvi své místo od roku 1948. Vodka si vás získá svou komplexní chutí 

a charakteristickými sladkými tóny.

      0,05l | 0,7l | 1 ,0l  

STOLI GOLD

Superprémiová vodka, která váš 
klub či bar odliší od ostatních. 
Atraktivní lahev s metalickou 
etiketou a plastickou pečetí. 

Závěrečná filtrace vodky Stoli Gold 
prochází přes cívky zlatého vlákna, 

které lehce umocní hloubku, 
zvýrazní jemnost a celkově 

harmonizuje vznikající destilát. 

      0,7 l 

ELIT

Stoli, prestižní značka se stoletou tradicí, představuje své „rodinné stříbro“ – ultraprémiovou vodku Elit. Revoluční filtrační 
proces, speciálně vyvinutý a patentovaný SPI Group, zajistí opravdový zážitek, kde se ve výsledném prožitku mísí vysoká 

elegance s čistotou. Tento drahý a časově náročný postup filtrace probíhá při teplotě -18 °C, kdy se zvyšuje hustota kapaliny. 
Případné nečistoty se usadí na stěnách filtračních nádrží. Tyto nežádoucí krystalické látky jsou pak z destilátu odstraněny. 

Exkluzivitu vodky Elit dotvořili designéři velmi originálním balením, jež umocňuje její křišťálovou čistotu. Elit je noblesní 
vodka, kterou si můžete vychutnat tradičním ruským způsobem „jen tak“ nebo ostře vychlazenou.

      0,05l | 0,7l | 1,0 l | 1,75

OCENĚNÍ
Zlaté medaile ze 

soutěží a veletrhů 
Beverage Testing 

Institute Awards, San 
Francisco World Spirits 

Competition nebo 
Leipziger Messe

OCENĚNÍ
The Vodka Masters   
EUROPE – GOLD

The Travel Retail 
Masters (London T5) 

Vodka – GOLD
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STOLI, ELIT, RED LUNA, BABIČKA | VODKA OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Stoli 0,05 | 0,7 | 1,0 40 12 | 6 | 12

Stoli Salted Karamel 0,7 37,5 6

Stoli Gold 0,7 40 6

ELIT 0,05 | 0,7 | 1,0 I 1,75 40 12 | 6 | 6 I 6

Babička vodka 0,7 40 6
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BABIČKA
Česká republika

Nejprodávanější česká vodka 
v zahraničí ze segmentu 

superpremium. Vodka, jež 
učaruje, stejně jako kdysi 
kouzelné lektvary starých 

moudrých kořenářek, které 
macerovaly bylinky v alkoholu. 

Při její výrobě se používá 
výhradně moravská kukuřice 
a extrakt z ručně trhaného 
pelyňku, který se nechává 
tradičně sušit. Jedinečná 

Babička vodka vzniká destilací 
směsi dříve třikrát destilované 

kukuřice a dvakrát destilovaného 
pelyňku (se špetkou anýzu 

a fenyklu). Po dvouměsíčním 
odležení v tanku se pak 

stáčí do lahví. Babička vodka 
skvěle funguje jako kouzelná 

ingredience do koktejlů.

      0,7 l 

OCENĚNÍ
Bronz: San Francisco 

World Spirits Competition 
2008

Stříbro: International Wine 
& Spirits Competition 2011

Zlato: The Spirits 
Business 2012
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TOM OF FINLAND
Finsko

Super prémiová 100% organická vodka Tom of Finland je dokonale sladěna se 
současnými trendy osvobození, svobody projevu a seberealizace. Skutečný příběh 

Toma je autentický a velmi silný. Tomovo umění vyvolalo v LGBT komunitě nadšení, 
jelikož vyzařuje radostnou maskulinitu. Proto je i vodka Tom of Finland značně hravá 

a odvážná. Povzbuzuje lidi ze všech společenských vrstev, aby byli tím, čím jsou, aby se 
stali šťastnými podle svých vlastních podmínek.

      0,5l 

TITO’S
USA | Texas

Tito’s Handmade Vodka je vodka z texaského Austinu. Vyrábí se z kukuřice v nejstarší legální 
pálenici tohoto státu. Zajímavé je, že se vyrábí v malých dávkách za použití staromódní destilační 
kolony. Tou projde celkem šestkrát. Otcem palírny je Tito Beveridge (skutečné jméno), původní 

profesí geolog. Výjimečnou chuť této vodky ocení každý znalec.

      0,05l | 0,7l  

OCENĚNÍ
Zlato: San Francisco 

World Spirits 
Competition 2018

OCENĚNÍ
Chairman’s Trophy: 

nejlepší vodka & tonic, 
Ultimate Cocktail 
Challenge 2010
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DRINKY
Tommy Bitch

4  cl Tom of Finland Vodka, 
Thomas Henry Tonic Water,                                  

Fee Brothers grapefruit bitter, grep 

Do vysoké sklenice nalijte vodku 
Tom of Finland a Fee Brothers bitters. 
Přidejte led. Dolijte tonikem Thomas 

Henry a ozdobte plátkem grepu.

Soldier Tom

4  cl Tom of Finland Vodka, 
Fee Brothers Cranberry,                       

Thomas Henry Cherry Blossom Tonic, 
limeta

Do vysoké sklenice nalijte vodku 
Tom of Finland a Fee Brothers bitters. 
Přidejte led. Dolijte tonikem Thomas 

Henry Cherry Blossom a ozdobte 
plátkem limety.

Tito&Tonic

4 cl Tito’s vodky, Thomas Henry 
Elderflower Tonic, limeta

Do vysoké sklenice nalijte 4  cl vodky 
Tito‘s, přidejte plátky limety a led. 

Dolijte bezinkovým tonikem Thomas 
Henry a pečlivě promíchejte.

TOM, TITO‘S, BABIČKA | VODKA OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Tom of Finland 0,5 40 6

Ideální snoubení žitného charakteru s lehkostí pšenice. K výrobě se používá arkticky čistá voda z ledovce ve Finsku.

Tito‘s Handmade vodka 0,05 | 0,7 40 12 | 6

Lahodná, jemně nasládlá chuť typická pro kukuřičný destilát.

Babička vodka 0,7 40 6

Hladká a čistá chuť s jemnými tóny vanilky, karamelu a anýzu.

Capucana 0,7 42 6

Prémiová ručně vyráběná cachaca, jež se destiluje ze štávy z cukrové třtiny. 
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CAPUCANA

Cachaca je brazilský národní alkoholický nápoj (přezdívaný jako brazilský rum). Vyrábí se ze šťávy z cukrové třtiny, 
která se destiluje  a následně zraje 3 roky v dubových sudech. Capucana se vyrábí z 9 různých druhů cukrové třtiny, 
které  pochází z oblastí Capuava, St. Lydia a Bertioga v Brazílii. Vyrábí se v rodinné palírně, která byla založena roku 

1886. Název Capu Cana je originální pojmenování, které dali místní dělníci lihovaru, když ho v 19. století stavěli. Toto 
pojmenování je stále mezi domorodci používáno. Z úcty k tradici se tato prémiová cachaca jmenuje právě Capucana. 

Samotná lahev je pak inspirována lahvemi na tradiční brazilské pivo.

      0,7 l 
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FLOR DE CAÑA

Rum Flor de Caña byl poprvé vyroben v roce 1890 ve městě Chichigalpa v Nikaragui. V těch dobách 
se mladým rumem oslavovalo ukončení sběru cukrové třtiny. Majitelé továrny na zpracování cukrové 

třtiny si starší rumy, které jim víc chutnaly, začali ukládat. Jelikož se kvalita stařených rumů rozšířila 
i mezi běžné lidi, byla v roce 1937 založena firma Compañía Licorera de Nicaragua, která se zaměřila 

právě na produkci kvalitních stařených rumů. Flor de Caña je vedoucí značkou rumů ve Střední 
Americe. Vyrábí se výhradně z přírodních surovin a jedná se o pětkrát destilovaný rum. Při výrobě se 
používá časem ověřená metoda a vychází se z původní rodinné receptury. Tradičně vysoká kvalita 

přinesla rumům Flor de Caña více než 200 mezinárodních ocenění za kvalitu a chuť.

      0,05l | 0,7 l | 1,0l

FLOR DE CAÑA | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Flor de Caña 12 Year Rum 0,7 40 6

Majestátní polosladký rum z Nikaragui. Chuťově je krásně čistý s tóny másla, melasy, sherry a příjemně kořenný s karamelem a lehkou stopou dubu. 
Ocenění – Best in Class: Congreso Internacional de Ron de Madrid 2012 a dalších 13 medailí.

Flor de Caña Terra 15 Year Rum 0,7 40 6

15letý ultraprémiový rum bez přidaného cukru je produktem udržitelné výroby (uhlíkově neutrální a s certifikací fair trade) z již 5. generace rodinného 
podniku. Zraje přirozeně bez umělých přísad, je destilován s využitím 100% obnovitelné energie a disponuje certifikací pro košer potraviny.

Flor de Caña 18 Year Rum 0,7 40 6

Exkluzivní karibský rum, který zrál 18 let v dubových sudech po whisky a bourbonu. Na patře jsou patrné tóny vanilky, čokolády, karamelu a pražených 
oříšků. V chuti je velmi suchý a příjemný s dlouhým závěrem. Ocenění – Best in Class: San Francisco World Spirits Competition 2006, IWSC 2005.

Flor de Caña 25 Year Rum 0,7 40 6

Luxusní klenot z produkce Flor de Caña. Ultraprémiový rum Centenario 25 má hluboký a elegantní jantarový odstín. Jeho krásně integrované aroma 
s tóny vanilky, dřeva a tmavého kakaa přechází v jemnou a hřejivou chuť. Ta nabídne tóny ovoce, mandlí a karamelu s nádechem sladkosti, která 
přetrvává dlouhodobě.
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FLOR DE CAÑA | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

4 Year Rum (Extra Seco) 0,7 | 1,0 40 6 | 6

Jedinečný bílý rum, který zrál 4 roky v dubovém sudu. Je vhodný pro míchání ovocných a tropických koktejlů.
Ocenění – Best in Class: San Francisco World Spirits Competition 2011. Best White Rum – The Dutch Rum Awards 2012.

5 Year Rum (Añejo Clásico) 0,7 | 1,0 37,5 6 | 6

Lahodný 5letý rum jantarové barvy s oranžovým odstínem. Vůně připomíná máslo a ořechy s lehkou stopou karamelu.                                                  
V jemné, středně plné chuti je patrná pomerančová kůra, hnědý cukr a pepř. Vychutnejte si jej v koktejlech s kolovým základem.
Ocenění – Best in Class: International Wine & Spirits Competition 2008 a dalších 12 medailí.

7 Year Rum (Gran Reserva) 0,05 | 0,7 40 12 | 6

Tento rum zrál 7 let v dubovém sudu. Má vanilkovopomerančové aroma, je plnějšího těla se sladkou a sametovou chutí.                                             
Doporučujeme podávat s ledem, kolou či úplně obyčejně s vodou. Ocenění – zlato: Congreso Internacional de Ron de Madrid 2013.

FLOR DE CAÑA | KÁVOVÝ LIKÉR OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Spresso Coffee Liquor 0,7 30 6

Flor de Caña Spresso Coffee Liquor je kávový likér, intenzivní černé barvy, vyrobený ze sedmiletého rumu, kávového extraktu a přírodního sirupu.                                       
V chuti je elegantní s výraznou vůní kávy a suchým jemným závěrem. Ideální pro zimní večery nebo na přípravu horkých drinků.

SPRESSO

Flor de Caña Spresso Coffee Liquor 
je kávový likér na bázi sedmiletého 

rumu se suchým aromatem, intenzivní 
černou barvou a suchým jemným 
závěrem. Kávový likér Flor de Caña 
Spresso Coffee Liquor nese ve vůni 

tóny kávového extraktu a dřeva. 
Obsahuje 30 % obj. alkoholu. Použitý 

sirup je přírodní. Flor de Caña Spresso 
Coffee Liquor neobsahuje kofein.

      0,7 l 

4 PILÍŘE ZNAČKY 

Palírnu vlastní již 5. generace rodiny Pellas. Příběh začal v roce 1890, kdy mladý Ital Alfredo Francisco Pellas založil destilerii 
v severozápadní oblasti Nikaraguy. O 130 let později pokračuje celý výrobní proces pod dohledem stejné rodiny a dosahuje 

dokonalosti při výrobě rumu. Přirozené staření bez umělých přísad. Rumy Flor de Caña přirozeně stárnou až 30 let v sudech 
po bourbonu, bez umělých přísad nebo cukru. Jsou bez lepku a certifikovány jako KOSHER produkty. Nejvyšší kvalita. Flor 

de Caña je jednou z nejoceňovanějších značek rumu na světě. Jedním z nejvyšších vyznamenání bylo „Global rum producer 
of the year 2017“. Udržitelně vyráběný rum. Vyrábí se udržitelným způsobem a je jediným alkoholem na světě, který má 
certifikaci Carbon Neutral i Fair Trade. Rum se destiluje 100% obnovitelnou energií a značka od roku 2005 ročně vysadí 

50 000 stromů. Vyrábí se v souladu s více než 300 přísnými pracovními, sociálními a environmentálními normami.

DRINK
Flor Tonic

4  cl Flor de Caña 4 Year Rum (Extra 
Seco), Thomas Henry Tonic Water, 

Fee Brothers Grapefruit bitters, 
sušený plátek grapefruitu

Do vysoké sklenice nalijte 4 cl Flor 
de Caña 4 Year Rum (Extra Seco) 
a Fee Brothers bitters Grapefruit. 

Přidejte led. Dolijte tonikem Thomas 
Henry a ozdobte sušeným plátkem 

grapefruitu.

OCENĚNÍ 
2019 World‘s 

Best Rum 
Distillery
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EL CLÁSICO | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

El Clásico XO 0,7 37,5 6

XO je pravý karibský rum tvořený unikátním blendem až 15letých rumů z Guyany, Dominikánské republiky, Trinidadu, Barbadosu. Ideální si ho 
vychutnat samotný v pokojové teplotě.

El Clásico Overproof 0,7 61 6

El Clásico Overproof 61% je unikátně silný a lehce nasládlý kořenitý blend, založený na rumech z Karibiku. 

El Clásico Elixir 0,05 | 0,5 | 0,7 30 24 | 6 | 6

Nasládlý rumový blend založený na kvalitních rumech z Karibiku, které zrály v sudech po bourbonu. V chuti poznáte hlavně sušené ovoce, skořici 
a kardamom, které dotváří unikátní vůni a chuť produktu. 

El Clásico Honey 0,5 30 6

Blend prémiových rumů z Karibiku v kombinaci s pravým medem.

El Clásico Spiced 0,5 30 6

Spiced obsahuje kvalitní blend rumů z Karibiku, který vás osloví hlavně svou unikátní chutí a vůní koření, mezi kterým dominuje vanilka. 

El Clásico Reserva 0,5 37,5 6

Prémiový rum, který je založen na blendu rumů hlavně z Dominikánské republiky a který zrál až 5 let v sudech po bourbonu.

El Clásico Salted Caramel 0,5 30 6

Blend prémiových rumů z Karibiku obohacený o sůl a karamel.

EL CLÁSICO
XO, Reserva, Overproof, Spiced, Elixir, Honey, Salted Caramel 

El Clásico je značka prémiových rumových produktů z Karibiku. Unikátní 
blendy jsou tvořeny rumy, které jsou 3–15 let staré a ležely v sudech 
po bourbonu v Karibiku. Produkty zahrnují ty nejlepší vybrané rumy 

z Trinidadu, Barbadosu, Dominikánské republiky a Guyany. Odměňte 
se jedinečnou chutí a vůní Elixiru či XO rumu. Unikátní sametově jemný 

blend Reservy, lehce ovocný Elixir či perfektně vanilkový Spiced, medový 
Honey anebo silný Overproof, Vám dají možnost se odměnit a pocítit 
chuť Karibiku. Nejlépe si je vychutnáte v pokojové teplotě a v otevřené 

degustační skleničce. 

EL CLÁSICO
XO, Overproof, Elixir 

Výběr prémiových rumů z Guyany, Trinidadu, 
Dominikánské republiky a Barbadosu, které 

zrály v sudech po bourbonu až 15 let. 

      0,7 l 

EL CLÁSICO
Reserva, Spiced, Elixir, Honey, 

Salted Caramel

Výběr prémiových rumů z Karibiku, které 
zrály v sudech po bourbonu až 5 let.

      0,5l 

HORKÝ DRINK
Yummy punch  

4  cl El Clásico Elixir, 8 cl rybízový 
džus, 1,5 cl limetová šťáva, 

1 cl medová voda 1:1, mix kousků 
ovoce (jablko, pomeranč, grep), 

skořice, led

EL CLASICO 
XO 

získal stříbrnou 
medaili v San 

Franciscu
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HELL OR HIGH WATER | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Hell or High Water Spiced 0,7 38 6

Stejně jako originál zůstává plný chuti, původní ingredience mistrně doplňuje další koření. Aroma s tóny vanilky a koření, dlouhé a hladké zakončení.

Hell or High Water Reserva 0,7 40 6

Chuť tohoto rumu je opravdu jedinečně jemná a elegantní. Silně uspokojivý závěr podtrhuje jeho výjimečnost a péči, s jakou se vyrábí.

Hell or High Water XO 0,7 40 6

Příjemně sladký blend prémiových rumů z Barbadosu, Jamajky a Guyany, které zrají až 15 let v dubových sudech po bourbonu.

REBELION | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Rebellion 0,7 38 6

Jemně sladký rum, kořenitý, s výraznými tóny vanilky a karamelu. Perfektně uspokojuje současnou poptávku po plnější chuti.

HELL OR HIGH WATER
Reserva, XO, Spiced

Prémiový rum, známý po celém světě jako Ron de Jeremy, se dočkal rebrandingu. Od poloviny dubna 2021 mění svůj název 
na Hell or High Water Rum. Tento anglický výraz vyjadřuje nezlomnou vůli, která stojí za překonáváním překážek. Každého z nás 
čekají v životě pády, po nichž je třeba se opět vzchopit. Rum Hell or High Water ztělesňuje právě tuto odvahu, nekonvenčnost 

a jedinečnost. Výrobce One Eyed Spirits se pro změnu názvu rozhodl z morálních důvodů po uvěznění svého hlavního 
představitele Rona Jeremyho. Samotná tekutina zůstává stejná. Na její výrobě se podílel Francisco „Don Pancho“ Fernandez, 

kterému se podařilo vytvořit unikátní 7letý rum. Získá si vás opravdu extra jemnou a elegantní chutí.

      0,7 l 

OCENĚNÍ 
Best in Class: 

The Spirits Business 
2014, International Rum 

Conference Madrid 2013, 
SIP Awards 2012

Gold: World Rum 
Awards 2016 pro Ron 

de Jeremy XO

REBELLION

Rebellion Rum je obzvláště jemný blend autentických karibských rumů, který svou chutí vychází z tradice 
klasických rumů. Při výrobě se používá pravé celé koření na rozdíl od běžné praxe užívání esencí. Rebellion 

je destilován do plné síly 37,5 % alkoholu, takže splňuje podmínky, aby byl zařazen do kategorie rumů.

      0,7 l 

OCENĚNÍ 
Stříbro: SFWSC 

2013, IWSC 2012

Bronz: SWSC 
2012
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RELICARIO | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Relicario Superior 0,7 40 4

Rum sladšího typu, rozhodně ale ne sladký, s nádechem vanilky a koření. Dlouhý závěr umocní výjimečnost tohoto rumu. 

Relicario Supremo 0,7 40 4

Speciální edice dominikánských rumů se stářím až 15 let. Jedná se o nasládlý rum. Jeho aroma připomíná vanilku, kokos a sušené ovoce.                  
V chuti je elegantní a rafinovaný s jemnými tóny balsamica, sušených hroznů a sladkého dřeva.

Relicario Peated finish 0,7 40 4

Peated Finish se výrazně odlišuje díky svému poslednímu šestiměsíčnímu staření v amerických dubových sudech po rašelinou nakouřených whisky. 
Staření probíhá v renomované oblasti Speyside ve Skotsku.

CARACAS CLUB | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Ron Añejo 8 Años 0,7 40 4

Jemný venezuelský rum s tóny sladkého koření a ořechů, v závěru se stopami dřeva a kouře.

Ron Añejo Nectar 0,7 40 4

Rum, jehož základem je 8letý Caracas Club, obohacený o kakao, banány a fíky, které jsou typické právě pro Venezuelu.

RELICARIO 
Superior, Supremo, Peated Finish  

Relicario je okouzlující blend stařených 
dominikánských rumů, které jsou staré 

až 15 let, přičemž nejmladší v blendu má 
5 let. Blend následně zraje v dubových 
sudech po Kentucky Bourbon whisky, 

které jsou vystaveny karibským 
klimatickým podmínkám pro dokonalé 
propojení chutí a aromat. V příjemně 

sladké chuti objevíte tóny vanilky 
a sušených sladkých mandlí. 

      0,7 l 
OCENĚNÍ 

Dvojitá 
zlatá medaile: 
International 

Congress Madrid 
2015

CARACAS CLUB 
Venezuela  

Caracas Club club je venezuelský rum, díky 
kterému ochutnáte samou podstatu této země. 
Je to směs světlých a tmavých rumů se stářím 

8 až 10 let, staticky zrající v sudech z bílého 
dubu po bourbonu. Jeho rumový  profil v sobě 

reflektuje typické chutě Venezuely včetně 
kakaa, banánů, fíků a směsi citrusových kůr. 

Vůně a chuť vás přenesou do jejích údolí, hor 
a plantáží cukrové třtiny, z nichž se získává 

k výrobě rumu Caracas club.

      0,7 l 
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BLUE STAMP | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Blue Stamp 0,7 42 6

Autentický rum z ostrova Mauricius. Jeho aroma připomíná pražené oříšky, kandovanou citrusovou kůru a sladké koření. V chuti je jemný a hřejivý 
s lehkou sladkostí. Vychutnejte si pravý rum z malebného ostrova Mauricius.

THE PEARL OF MAURITIUS  | SPIRIT OF RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

The Pearl of Mauritius 0,05 | 0,7 42 12 | 6

Lehce kořenitý blend pocházející z perly Indického oceánu ostrova Mauricius. Nechte se unést vůněmi a chutí koření, pražených ořechů                                        
či tropického ovoce.

SANTISIMA | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Santisima Trinidad 7YO 0,7 40,3 6

Jemný, lehce nasládlý rum, který je krásně zaoblený, s nádechem vanilky a sladkých mandlí. 

Santisima Trinidad 15YO 0,7 40,7 6

Hřejivý a intenzivní rum, jehož aroma připomíná karamel a sušené ovoce.

BLUE STAMP | Mauricius

Blue Stamp pochází z dílny Master Blendera Frederica 
Bestela, který stál za zrozením dalších slavných mauricijských 

rumů. Vzniká destilací melasy, která pochází z cukrové 
třtiny vypěstované výlučně na ostrově Mauricius. Následně 

destilát zraje v sudech z Jižní Afriky, ve kterých byla uložena 
fortifikovaná vína. Ty mu dodávají sladký závěr portského, sherry 

a aroma amerického dubu.

      0,7 l 

SANTISIMA TRINIDAD | 7YO, 15YO

Jako všechny rumy pocházející z Kuby se i Santisima Trinidad 
vyrábí z čistého třtinového destilátu. Ovšem oproti ostatním 
kubánským rumům má Santisima výrazně jemnější a hladší 
chuť. Santisima Trinidad je kubánský rum par excellence, 
který reprezentuje veškerý talent maestros roneros. Při 

výrobě se využívá metoda dvoufázového (7YO), respektive 
třífázového staření (15YO).

      0,7 l 

THE PEARL OF MAURITIUS | Mauricius

The Pearl of Mauritius je kořenitý blend založený na perfektním rumu z ostrova Mauricius. Ultra premiový blend 
zahrnuje lokální suroviny, jako jsou vanilka, tropické ovoce, pražené ořechy či kardamom, které dokonale ilustrují 

výjimečný ostrov Mauricius. Odměňte se a pociťte unikátní chutě perly Indického oceánu.

      0,05l | 0,7 l 
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Black Seal, Old rum

Historie rumu Black Seal a rodiny Gosling se začala psát velmi dávno. 
V roce 1806 se vydal James Gosling, obchodník s vínem a destiláty, 
na cestu na Bermudy, aby tam otevřel obchod. V roce 1850 se zrodil 

první Gosling’s Rum. Nejprve se naléval jen ze sudu, ale později se 
začal prodávat v champagne lahvích s korkem zalitým černým voskem 
– Black Seal. Postupem času si získal věhlas a stal se synonymem pro 
Bermudy. Gosling’s rum má ve znaku černého tuleně, což je anglicky 
„black seal“. Název ale vznikl díky černému vosku, kterým se zalévá 

korek v lahvi. Černá pečeť je také anglicky „black seal“.

      1,0l | 0,7 l 

GOSLING´S | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Gosling’s Black Seal Rum 1,0 40 6

Černý rum je destilován z kvasnic melasy. Pochází ze směsi karibských rumů zrajících v barelech po whisky a bourbonu.                                             
Původní temný a bouřlivý rum.

Gosling’s Family Reserve rum                      
v dárkovém balení

0,7 40 6

Gosling’s Family Reserve pochází ze stejné směsi bermudského rumu jako klasický Gosling’s Black Seal, v dubových sudech leží ale mnohem déle. 
Každá lahev má voskovou pečeť na hrdle a individuální číslo. V San Franciscu získal tento rum dvojitou zlatou medaili.

MERSER | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Merser 0,7 43 6

Blend karibských rumů z Jamajky, Barbadosu a Dominikánské republiky, které zrály až 12 let a následně byly smíchány dohromady se zručností, péčí 
a ryzí londýnskou vášní pro rum.

OCENĚNÍ 
Platinum: World Spirits 

Championships

Best in Class: San 
Francisco World Spirits 

Competition 2005

MERSER 
Jamajka, Barbados,               

Dominikánská republika

Nejvybranější rumy z Jamajky, 
Barbadosu a Dominikánské 

republiky, které zrály až 12 let, 
než byly smíchány dohromady 

se zručností, péčí a ryzí 
londýnskou vášní pro rum. 
Výsledný rum se uskladňuje 
v malých sudech v Londýně 

po dobu 6 měsíců. Toto 
sekundární staření umožňuje 

hladké splynutí chutí a aromat 
do své výsledné jemné 

ušlechtilé chuti. 

      0,7 l 
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DRINK
Rum Manhattan

4  cl Ron Prohibido 15YO, 2  cl Le Vermouth Rouge 
Cartron, 2  střiky Fee Brothers Cherry bitters, 

pomerančová kůra

Všechny suroviny nadávkujte do míchací sklenice, 
přidejte led, vymíchejte a přes strainer nalijte 

do namražené koktejlové sklenice. Přestříkněte 
pomerančovou kůrou a koktejl s ní dozdobte.
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EL RON PROHIBIDO | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

El Ron Prohibido 12YO 0,1 | 0,7 40 48 | 6

Silný, sladký a zároveň příjemně ovocný rum. Kromě rozinek v chuti narazíte na švestky a sušené ovoce s mírně ořechovými a dřevitými tóny.

El Ron Prohibido 15YO 0,7 40 6

Tento lahodný rum zraje v dubových sudech po sherry 15 let. Má vůni vanilky, másla, ořechů, čokolády a kávy a jasně tmavě hnědou barvu s lehkými 
červenými odlesky.  

RESERVA | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Reserva 22 0,7 40 6

Prémiový mexický rum, který zraje 3–4 roky metodou solera ve 22 amerických dubových sudech. 

RON RESERVA 22

Ultra prémiový mexický rum jantarové barvy, který 
zraje systémem Solera ve 22 amerických dubových 
sudech. Základní suroviny Reservy 22 tvoří cukrová 

třtina, která je pěstována v oblasti Veracruz a ze 
které je extrahováno guarapo, šťáva z cukrové 
třtiny, která je klíčová pro výrobu tohoto rumu. 

Vedle guarapa se pro výrobu Reservy 22 používají 
skořápky z mandlí, pekanových ořechů a také 

broskve, pocházející z mexického státu Zacatecas.

      0,7 l 

EL RON PROHIBIDO
12YO, 15YO

El Ron Prohibido znamená „zakázaný rum“. Tento metodou 
solera vyráběný prémiový rum z Mexika zraje 12 let v sudech 
po sherry. V 18. století připlouvaly do Mexika španělské lodě 
naložené sudy se sladkým vínem. Aby se sudy nevezly zpět 

prázdné, plnily se chiquiritem, v 17. století známým, ale prohibicí 
zakázaným destilátem vyráběným z cukrové třtiny. Dlouholetým 
zráním tento rum získává nádherné sladké tóny, v nichž objevíte 

výraznou dřevitost, ořechy nebo vanilku.

      0,1l | 0,7 l
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RHUM J.M  | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Rhum J.M Blanc 50%  0,7 50 6

Jedinečný bílý rum, zrající minimálně 6 měsíců s vůní svěží limety, medu a cukrové třtiny.

Rhum J.M Blanc Jardin Macouba  0,7 53,4 6

Limitovaná edice bílého rumu z roku 2019 s jemnou vůní květin Moringa, typických pro Martinik, a fialek.

Rhum J.M Vieux V.S.O.P 0,7 45 6

Směs čtyřletých rumů, které zrály 3 roky v sudech po bourbonu a následně poslední rok v malých soudcích.

Rhum J.M Vieux XO  0,7 45 6

Směs rumů, zrajících minimálně 6 let. 5 let v sudech po bourbonu a poslední rok v malých soudcích. V chuti dominuje mango a marakuja.

Rhum J.M Vieux Épices Créoles  0,7 46 6

Agricole rum zrající 3 roky v sudech z amerického a francouzského dubu různých velikostí a různého stupně vypálení,                                                              
které mu dodává jeho specifický chuťový charakter. 

Rhum J.M Shrubb Liqueur d´Orange 0,7 35 6

Pomerančový likér na bázi rumu, který představuje ideální spojení rhumu J.M s hořkou kůrou pomeranče,                                                                                  
přírodním sirupem z cukrové třtiny a macerací vanilky, skořice a muškátového oříšku z místních zdrojů.

Historie palírny sahá do konce 18. století, kdy na místě palírny vznikl cukrovar zpracovávající cukrovou třtinu 
z okolních plantáží. V roce 1845 cukrovar koupil Jean-Marie Martin, který ho přeměnil na palírnu. Pro výrobu Rhumu 
J.M se používají 3 druhy cukrové třtiny, přičemž ekologická výroba a zpracování cukrové třtiny je pro značku stěžejní.

RHUM J.M 
50%, Jardin Macouba, V.S.O.P, XO, Atelier Epices Créoles, Shrubb

Jedna z předních značek agricole rumů Rhum J.M pochází ze severovýchodní části karibského Martiniku. 
Palírna se nachází na úpatí sopky Mt Pelée, která určuje vulkanický charakter půdy, z níž pochází cukrová 

třtina. Sopka také zásadně ovlivňuje rychlost a způsob zrání rumů. K výrobě Rhumu J.M se používá 
křišťálově čistá voda z řeky Roches, která je filtrovaná přes sopečné kameny a bohatá na minerály. 

Fermentovaná třtinová šťáva se destiluje ve dvou měděných kreolských kolonách s důrazem na zachování 
květinově-ovocného charakteru.

      0,7 l 
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RON 1914 | RUM OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Ron 1914 0,7 41,3 6

Směs až 22 let starých rumů. Hladká a komplexní chuť s lehkou stopou sladkosti v závěru. 

RON 1914
Panama

Ron 1914 je pocta samotné Panamě, její kultuře a diverzitě. První edice tohoto rumu se nazývá 
Edición Gatún, dle jezera ležícího u Panamského průplavu. Stejný název poté nese i brána 

do Panamského průplavu od Karibského moře.  
Ron 1914 krásně reprezentuje španělský styl rumů. Cukrová třtina pochází ze 4 různých 

panamských provincií. Zpracováním cukrové třtiny vznikají různé druhy melasy včetně typu Grade 
A, která se následně využívá pro fermentaci. Rumový destilát je stařen v sudech po bourbonu 

z amerického Kentucky. Pro staření se využívají dva druhy sudů, jak čerstvé sudy po bourbonu, tak 
sudy, ve kterých se rum již stařil. Na staření má také zásadní vliv panamské podnebí, kde teplota 

nikdy neklesne pod 24 stupňů.

      0,7 l 



28

G
IN

 V
E

LK
Á

 B
R

IT
Á

N
IE GREENALL’S

Original | Wild Berry | Blueberry | Blood Orange

Historie tohoto prémiového ginu je 250 let stará. Gin se vyrábí a destiluje jako jeden z mála ginů 
přímo v Londýně. Za jeho výrobou stojí tajný rodinný recept, který obsahuje směs devíti bylin, 

například jalovce, koriandru či citronové kůry, která mu dodává lehkou, svěží a vyváženou chuť. Vyrábí 
se metodou Pot Still a je pětkrát destilovaný, což z něj dělá alkohol čistého ducha. Greenall’s patří 

k nejoceňovanějším ginům, v průběhu posledních let získal 12 prestižních medailí.

      0,05l | 0,7l | 1,0 l          0,7l           0,7l           0,7l 

OCENĚNÍ
Zlato: The Spirits 

Business 2011

Stříbro: IWSC 2014, San 
Francisco World Spirits 

Competition 2013

GREENALL´S | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Greenall’s Original London Dry Gin 0,05 | 0,7 | 1,0 37,5 120 | 6 | 6

Gin Greenall’s je hladký, výrazný, ale snadno pitelný díky vybalancované chuti bylinek a citrusových tónů.

Greenall’s Wild Berry 0,7 37,5 6

Gin vyráběný infuzí britských malin a ostružin s London Dry Ginem. 0 % přidaného cukru.

Greenall‘s Blueberry 0,7 37,5 6

Gin vyráběný infuzí borůvek s London Dry Ginem. 0 % přidaného cukru.

Greenall‘s Blood Orange 0,7 37,5 6

Gin vyráběný infuzí pomerančů a fíků s London Dry Ginem. 0 % přidaného cukru.
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OPIHR | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Opihr Oriental Spiced London Dry Gin 0,7 40 6

Indonéské bobule kubéby, indický černý pepř a marocký koriandr dodávají chuť tomuto ginu. Je delikátní, pikantní a plný koření.

RTD Gin&Tonic Original 0,275 6,5 12

Prémiový drink, který si můžete okamžitě vychutnat. Výrazný, svěží Opihr Gin, pro který jsou typické tóny citrusů a pepře, doplněný jemným tonikem.

OPIHR
RTD | Original

Dědictví kořeněného ginu Opihr sahá až do dob starodávných karavan z Orientu. Starověcí obchodníci cestovali 
tisíce kilometrů do legendárního regionu známého pod názvem Opihr, který prosperoval za vlády krále Šalamouna, 
aby přivezli různé exotické koření a byliny. Opihr vzniká spojením ručně sbíraných orientálních bylinek a exotického 
koření s jemným anglickým ginem. Destilace probíhá v nejstarší anglické destilerii s historií sahající až do roku 1761.

      0,275l            0,7l

DRINKY
Oriental 

Gin&Tonic

Opihr gin, Thomas 
Henry Elderflower Tonic, 

zázvor, grapefruit, led

Chilli 
gin&tonic

Opihr gin, Thomas 
Henry Tonic Water, chilli, 

černý pepř, led

OCENĚNÍ
Master: The Gin 

Masters 2014

Bronz: International 
Spirits Challenge 

2014
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HAYMAN´S | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Hayman’s London Dry Gin 0,7 41,2 6

Vynikající London Dry Gin byl vytvořen Christopherem Haymanem, mužem s více než 40letou zkušeností v oblasti výroby ginů. Vyrábí se z jalovce, 
koriandru, pomerančové a citronové kůry. Fantastický pro přípravu suchého Martini.

Hayman’s Old Tom Gin 0,7 41,4 6

Vychází ze staré receptury z 18. a 19. století, která byla téměř zapomenuta. Jedná se o gin s jemně nasládlou a jemnou chutí. Old Tom Gin je ideální 
pro přípravu koktejlu Ramos Gin Fizz, Martinez, různých druhů Gimletu, a především pro long drink Tom Collins.

Hayman’s Royal Dock Navy Strength 0,7 57 6

Royal Dock Navy Strength je silný gin, který následuje požadavky barmanů na vyšší obsah alkoholu, a je pojmenován po staré námořní základně 
v Deptfordu ve východním Londýně.

Hayman’s Sloe Gin 0,7 26 6

Tradiční sloe gin, který se vyrábí máčením anglických trnek v ginu. Je typický svou intenzivní hořkosladkou chutí.

Peach & Rose Cup 0,7 25 6

Ideální snoubení Hayman‘s London Dry ginu s tóny čerstvých broskví, sladce vonící růže a šťavnatého zahradního ovoce.

HAYMAN’S
London Dry | Old Tom | Sloe Gin | Royal Dock Navy Strength | Peach & Rose Cup

Už pátá generace rodiny Hayman se podílí na výrobě těchto výjimečných ginů. Hayman‘s giny se destilují ručně 
podle individuálních starých receptů v měděné destilační koloně „Marjorie“. Hayman‘s gin jako jediná značka 

anglických ginů stále patří rodině svých zakladatelů, jejichž potomci značku dodnes řídí. 

      0,7l
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THOMAS DAKIN

Gin Thomas Dakin se dostal lidem do povědomí už v 17. století 
v Holandsku, kde byl původně destilován za účelem léčby 

žaludečních potíží. Dnes se vyrábí v Manchesteru a traduje se, že se 
na výsledku jeho jedinečné chuti podepsalo těhotenství samotné 
mistryně v oboru Joanne Mooreové, která do směsice kvalitních 

tradičních bylin neváhala přidat povzbuzující extrakt z křenu. 
Setkají-li se vaše chuťové pohárky s tímto lahodným ginem, určitě 

zaznamenají symfonii složenou z vůní citrusových plodů.

      0,7 l 

BLOOM

Bloom je prémiový London dry gin obohacený 
o byliny jako zimolez, heřmánek a pomelo, které 

utvářejí jeho květinový charakter. Receptura Bloom 
byla sestavena na základě tradičního receptu 

a inspirována klasickými vůněmi anglických zahrad. 
Výsledkem je delikátní květinový London dry 

gin, který byl vytvořen Joanne Mooreovou, první 
známou ženskou destilatérkou.

      0,7 l 

OCENĚNÍ
Spirits Business 

Master: Spirits Business 
Gin Masters 2014

Stříbro: IWSC 2013

Zlato: San Francisco 
World Spirits 

Competition 2012

TULCHAN | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Tulchan Gin 0,7 45 6

Skotský gin z oblasti Speyside inspirovaný tamní flórou.

THOMAS DAKIN | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Thomas Dakin 0,7 42 6

Prémiový small batch gin s bohatým bylinným aroma a zemitými tóny citrusů.

BLOOM | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Bloom Premium London Dry Gin 0,7 40 6

Lehká, květinová, zemitá vůně s notami heřmánku, zimolezu a pomela.

TULCHAN GIN

Super prémiový Tulchan Gin je lehký gin londýnského stylu inspirovaný skotskou přírodou. Zaujme nádechem trnky, 
květů černého bezu, i listy ostružiníku. Tulchan Gin pochází z oblasti, která se proslavila především výrobou whisky, 

Speyside, ale nejen to dělá tento gin velmi výjimečným.

      0,7 l 
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LE TRIBUTE | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Le Tribute gin 0,7 43 3

Kombinace tradičního jalovce s limetkami, citrony, citronovou trávou a dalšími španělskými citrusy utvářejí jeho jedinečný citrusový charakter.
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Le Tribute vzdává poctu průkopníkům, dědictví a výrobnímu procesu. Zároveň klade velký důraz na kvalitu 
a design, což z něj činí moderní, jedinečnou značku, která má unikátní duši i charakter. Svou jedinečnost 

podtrhuje výraznou svěžestí, zůstává však i nadále suchý. Svěžest dodávají tomuto ginu pomeranče, citrony, 
grapefruity, mandarinky a další citrusy, použité pro výrobu tohoto španělského ginu.

      0,7l 

DRINK
Tribute               

Gin 
& Tonic

Le Tribute Gin, 
Le Tribute 

Tonic, kumkvat/
pomeranč, led

Tribute 
soda

Le Tribute Gin, 
soda, limeta, led
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MG | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Gin MG 0,7 40 6

Španělský extra suchý gin typu London Dry s jemnou chutí jalovce.

Gin MG Rosa 0,7 37,5 6

Španělský růžový gin je plný jahod, vyrobený ze 100% přírodních ingrediencí.

GIN MG
Original | Rosa 

Transparentní a průsvitný gin, s ocelovou hranou a třpytivými záblesky. Na patře poznáte chutný, 
delikátní a vysoce aromatický gin. Ten dává tušit období exemplární destilace pro náležité 

skloubení alkoholu s jemností, zaobleností a elegancí.

      0,7 l 
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G´VINE | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

G’Vine Floraison 0,7 40 6

Spojením staré metody destilace a máčení spolu s přídavkem vzácného zeleného vinného květu zakládá G’Vine gin nový exkluzivní standard.

G’Vine Nouaison gin 0,7 45 6

Intenzivní francouzský kořeněný gin, v jehož chuti jemně dominuje netypická lékořice.

G’VINE

Vyrábí se ve francouzském regionu Cognac. Zásadně se liší 
od tradičních londýnských dry ginů jalovcového základu 

a vytváří tak novou „gine-raci“. Ta kombinuje styl a komplexnost 
ultraprémiového ginu. Možnost všestranného použití ho 

vyzdvihuje na stupeň nejvyšší světové třídy. Spojením staré 
metody destilace a máčení spolu s přídavkem vzácného 

zeleného vinného květu zakládá G’Vine nový exkluzivní standard 
v elegantní superprémiové kategorii lihovin. V roce 2007 získal 
v San Franciscu stříbrnou medaili. Časopis Wine Enthusiast ho 

ohodnotil 95 body ze 100.

      0,7l

NOUAISON GIN

Nouaison gin představuje jedinečný chuťový 
profil vytvořený mistrem destilatérem. Sestává 

z palety 14 exkluzivních rostlinných přísad, včetně 
několika, které se postarají o jedinečný kořeněný 

profil: santalové dřevo, bergamot, švestka, cubéba 
a vetiver. Každá přísada je destilována samostatně 

a pak se všechny spojí v 25 hl kotli z Charentes, kde 
dochází ke konečné destilaci, při níž se harmonicky 

smísí všechny přísady a v malých várkách vzniká 
tento jedinečný gin.

      0,7l

OCENĚNÍ
Zlato: International 
Wine & Spirits, Los 

Angeles

Zlato: Beverage                
Drinking Institute

Excellent: Ultimate 
Beverage 
Challenge
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JUNE GIN

Ginový likér June byl destilován, ochucen a řemeslně 
vyroben ve Francii z původního G‘Vine ginu, nekonvenčního 
ginu vyrobeného z hroznů. Průzračný a zářivý June je příslib 

sdíleného potěšení s jedinečnou chutí ve slunném dni. 
June nastavuje nový trend jako neotřelá svěží volba rychle 

se rozvíjející kategorie ginů s nižším obsahem alkoholu. 
Elegance divoké broskve ve spojení s dalším vybraným 

letním ovocem podtrhuje jemnost ginu G‘Vine.

      0,7 l 

JUNE | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

G‘Vine June Peach 0,7 30 6

Jemná chuť divoké broskve se doplňuje s ginem G‘Vine. June odhaluje svou hravost a svěžest v long drincích se sodou, tonikem či šumivým vínem.

G‘Vine June Pear 0,7 37,5 6

Přirozená sladkost hrušky kombinovaná s kořeněnou delikátností kardamomu ještě více zvýrazňuje svěžest ginu G’Vine. Ideální v kombinaci s tonikem                
či zázvorovou limonádou.

SAFRON | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Saffron Gin 0,7 40 6

Vynikající London Dry Gin byl vytvořen Christopherem Haymanem, mužem s více než 40letou zkušeností v oblasti výroby ginů. Vyrábí se z jalovce, 
koriandru, pomerančové a citronové kůry. Fantastický pro přípravu suchého Martini.

SAFFRON GIN

Saffron Gin se vyrábí od roku 2006 
v rodinném lihovaru Gabriel Boudier 

ve francouzském Dijonu podle receptury, 
která čerpá z francouzské koloniální minulosti. 

Směs obsahuje osm čerstvých bylin, prim 
hraje jalovec a šafrán, které vhodně doplňuje 

koriandr, pomerančová a citronová kůra, 
andělika, iris a fenykl.

      0,7l
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Vášeň pro Toskánsko a vášeň pro gin vedly rodinu Sabatini 
k vytvoření vynikajícího London Dry Ginu, a to za použití bylin, 
které pěstují na rodinné půdě v Teccognano, poblíž Cortony. 

Členové rodiny Enrico, Filippo, Niccolò a Ugo Sabatini neustále 
pracují na dokonalosti svých produktů a společně s Charlesem 

Maxwellem, mistrem destilatérem z Thames Distillers 
v Londýně, a Alessandrem Palazzim, manažerem koktejlového 

baru v Londýně, vytvořili Sabatini gin. Spojili jalovec a byliny 
rostoucí v Toskánsku a vytvořili jedinečný gin, který je založen 

na tradiční anglické destilaci v Londýně a k tomu nabízí unikátní 
smyslový zážitek, který nás přenese do krásného Toskánska.

      0,7 l 

HEDGEHOG | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Hedgehog gin 0,7 43 6

Čirá barva, jasné, jiskřivé, pikantní citrusové a lehce květinové tóny s velmi jemným začátkem, temperamentní, sušší střední až plné tělo 
a dlouhotrvající zakončení s nádechem skořice a pepře. Chuť je pestrá a všestranná, velmi čistá a dlouhodobá.

Hedgehog Pink gin 0,7 38 6

Růžový Hedgehog Gin vychází ze základního Hedgehog ginu, který je obohacen o černý rybíz, jenž mu dodává svěží a neotřelou chuť. 

SABATINI | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Sabatini Gin 0,7 40 6

Prémiový gin z toskánských bylinek vyráběný klasickou steeping destilací.

HEDGEHOG GIN
Holandsko

Gin je hlavně o přírodních rostlinných složkách. 
Hedgehog Gin, pocta americké legendě Ronu 

Jeremymu, je jediný gin na světě, který obsahuje 
bylinky lásky – afrodiziaka, jako jsou damiána, 

ženšen a guarana. Celkem 12 rostlinných složek 
použitých v ginu Hedgehog tvoří nápoj lásky, který 

udrží romantiku v pohybu. Ve srovnání s mnoha 
květinovými giny je Hedgehog Gin trochu pikantní 

s tóny skořice a pepře.

      0,7l
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BOHEMIAN | GIN OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Bohemian Gin 0,7 45 6

Zkuste se zasnít a představte si léto, někde uprostřed louky, která je obklopena hlubokými lesy, kde vás ohromí vůně meduňky, pampelišky či chuť 
brusinek, ostružin a spousty dalších bylinek, lesních plodů či koření. Tato česká harmonie obohacená o černý jalovec dává vzniknout bohémskému ginu.

BOHEMIAN GIN

Život je potřeba si vychutnat, objevte svět Bohemian. 
Svět tradičního českého kořenářství a nadšení 

lihovarníka a pravdoláskaře Martina Žufánka. Typický 
jalovec ve spojení s českou loukou vás přenesou 

do úžasně voňavého a chutného Bohemian světa. 

      0,7l

DRINKY
Bohemian tajm  

Bohemian gin, medová voda, ostružiny, 
snítka citronového tymiánu, citronová šťáva, 

jablečný džus, tymián, led

Bohemian Gin&Tonic

Bohemian gin, Thomas Henry Botanical 
Tonic, borůvky, okurka, led

Bohemian meadow

Bohemian gin, heřmánkový čaj, Tomův 
pampeliškový sirup, citronová šťáva, 
Mnacino Vermouth Roso, ostružina,                

bílá ředkev, led

Bohemian rouge 

Bohemian gin, brusinkový džus, Cartron 
Sureau Liqueur, limeta, limetová kůra, led
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BOLS GENEVER | GENEVER OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Genever 1820 0,7 42 6

Hladká slaná chuť a meruňkové tóny s výrazným dotekem jalovce. Vyrobeno podle prvotřídního receptu Bols Genever z roku 1820. Bols Genever 
Original je právoplatně považován za předchůdce ginu.

Zeer Oude Genever 0,7 35 6

Velmi starý Genever – jedná se o nejstarší známý genever v Holandsku. Vyrábí se periodickou destilací z jalovce a destilátu z obilí.                                         
Tento gin má nažloutlou barvu a sladší chuť vlivem přidaného karamelu.

YSABEL REGINA | BRANDY OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Ysabel Regina 0,7 42 6

Prémiová brandy tvořena z 90 % španělskou brandy a z 10 % z francouzského koňaku VSOP.

ALEXANDRION 5* OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Alexandrion 5* 0,7 37,5 12

Lehce nasládlá chuť Alexandrionu s výraznými tóny pálenky z vína vás přenesou za sluncem.

BOLS GENEVER
Holandsko

Původní recept na tento jedinečný 
holandský obilný destilát pochází 
z roku 1820. Vzniká fermentací 
prvotřídních holandských zrn, 

jako je kukuřice, žito či pšenice. 
Následnou trojnásobnou destilací 

vzniká sladový destilát, který 
tvoří srdce samotného genevru, 
a následně se míchá s 22 druhy 

bylin a koření.

      0,7l

YSABEL REGINA 
Španělsko

Prémiová brandy z portfolia společnosti 
Vantguard se připravuje ze směsi brandy 
a koňaku. Z 90 % je tvořena španělskou 

brandy Solera Gran Reserva od společnosti 
Ximenez Spinola, která zrála nejméně 

3 roky v 500 litrových sudech po sherry. 
10  % Ysabel Reginy tvoří francouzský koňak 
V.S.O.P. z odrůdy Ugni Blanc, který zrál dva 

roky v 225litrových sudech. Výsledná brandy 
následně zraje 6 měsíců v sudech po sherry 
Pedro Ximénez a před stáčením do lahví se 

filtruje přes dřevěné uhlí.

      0,7 l 

ALEXANDRION
Rumunsko

Značka Alexandrion vznikla 
koncem 80. let na řecké Krétě. 
V současnosti probíhá výroba 
původní autentické receptury 

v jedné z nejmodernějších palíren 
v jihovýchodní Evropě v Dealu 
Mare. Alexandrion je založen 
na destilátu z vína a staření 

v dubových sudech, kdy vaše 
smysly oslní právě nasládlá vůně 

a chuť hroznů. 

      0,7l
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SAN COSME | MEZCAL OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Mezcal San Cosme Oaxaca 0,7 40 6

Prvotřídní mezcal vyrobený ze 100% agáve Espadin. Na patře je komplexní s kouřovou a karamelovou sladkostí.

RESERVA DEL SEÑOR | TEQUILA OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Tequila Blanco 0,7 38 6

Mexická tequila ze 100% modré agáve.

Tequila Reposad 0,7 38 6

Mexická tequila ze 100% modré agáve stařená mezi 7 až 12 měsíci v dubových sudech.

Tequila Añejo 0,7 38 6

 Mexická tequila ze 100% modré agáve stařená 18 měsíců v dubových sudech.

RESERVA DEL SEÑOR

Tequila Reserva del Seňor  je super-
prémiová tequila s lehkým, svěžím 

citrusovým charakterem. Sladká chuť 
modrého agáve (Weber) ve své nejryzejší 

podobě. Pochází z oblasti Jalisco, 
z GIadalajary v Mexicu. Díky tradičnímu 

postupu výroby získala Kosher certifikaci. 

      0,7l 
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SAN COSME

Mezcal je unikátní pálenka, jejíž výroba se zachovává nezměněna 
již z koloniálního období. Mezcal San Cosme reprezentuje 

tradici předků v originální moderní lahvi. Pro mezcal je typická 
nakouřená chuť, jelikož srdce agáve se po tři dny udí v zemi. Jeho 
sofistikovanou chuť si vychutnejte pomalými doušky, abyste byli 
schopni rozpoznat komplexní aroma a nakouřené chuťové tóny. 

Ve vůni ucítíte vedle agáve tóny karamelu, dřeva a země.

      0,7 l 
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MARTIN‘S BARREL | WHISKY OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Martin‘s Barrel 5YO 0,7 43,3 6

Jak vzniká M.Barrel?

1. Sklizeň 
Sklidíme sladovnický ječmen.

2. Nakuřování sladu 
Nakuřovaný slad je vyroben 

ve sladovně, kde probíhá klíčový 
proces nakuřování pomocí 
rašeliny a dubových hoblin.  

3. Vaření 
Nakuřovaný slad smícháme s naší 

blatenskou vodou a několikrát 
vaříme. Následně přidáme 

pivovarské kvasinky a znovu vodu 
a necháme tuto sladinku 4–6 dnů 

fermentovat.
4. Destilace 

Jakmile sladinka dosahuje 
příznivých hodnot pro 
destilaci, přistoupíme 

k přečerpání do destilačního 
kotle, kde provedeme 
trojnásobnou destilaci. 

Následný destilát obsahuje                                              
65–68 % alkoholu. 

5. Staření 
Destilát následně odpočívá  

ve vypálených dubových sudech 
vyrobených v České republice.

6. Stáčení 
Václav Šitner těsně před stáčením 
rozhodne dle svých zkušeností, 

v jaké síle půjde jaká šarže whisky 
do lahví.

S L A D O V N AS L A D O V N A

P I V N Í  V A R N AP I V N Í  V A R N A

D E S T I L A C ED E S T I L A C E

1

2

3

4 5 6

MARTIN‘S BARREL

Whisky, která je vyrobena z českého nakuřovaného 
sladu a vody z artéských studní. Pro vznik whisky 

musí tento destilát minimálně dalších 5 let odpočívat 
v Zámecké palírně Blatná v sudech pod dohledem 
mistra destilatéra Václava Šitnera. A proč Martin‘s? 

Whisky jsme věnovali několika Martinům, kteří 
nejvíce ovlivnili vznik tohoto unikátního produktu. 

      0,7l

Nakouřená                          
whisky z Blatné

Unikátní single malt whisky 
od mistra destilatéra                      

Václava Šitnera.
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DEAD RABBIT | WHISKEY OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Dead Rabbit 0,7 44 6

Dead Rabbit Irish Whiskey má lehký a aromatický nos s jemnými dubovými tóny a nádechem karamelu. Po ochutnání ucítíte příjemně plnou chuť 
a na závěr dlouhý jemný nádech vanilky, typický pro Dead Rabbit.

NOBUSHI | WHISKY OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Nobushi 0,7 40 6

Skvěle vyvážená Blended Whisky s jemnou sametovou texturou a lehkými štiplavými tóny, které jsou zakončeny sladkými nuancemi. 

DEAD RABBIT
Irsko

Dead Rabbit je jedinečnou směsí irské jednosladové whiskey a obilné whiskey. Whiskey nejprve zraje po dobu pěti 
let v sudech po bourbonu. Následně dozrává v malých, speciálních sudech z panenského amerického dubu. Název 

whiskey Dead Rabbit je inspirovaný známým irským pouličním gangem, který působil v New Yorku od poloviny do konce 
19. století. V současnosti můžete najít v New Yorku stejnojmenný bar, za kterým stojí dvě významné osobnosti ve světě 

drinků, Sean Muldoon a Jack McGarry. Ti se spojili se světově proslulým mistrem destilatérem, Darrylem McNallym 
z Quintessential Brands Group a Dublin Liberties Distillery, a společně vytvořili Dead Rabbit Irish Whiskey.

      0,7l
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NOBUSHI
Japonsko

Blended Whisky, pro jejíž výrobu se využívají velkolepé whisky 
z prefektur Miyagi a Nagano, se mísí tradičními řemeslnými 
postupy. Výsledná whisky se nechá po 4 roky zrát v sudech 
z amerického dubu. Děje se tak v obci Kiyokawa, jejíž název 

znamená „čistá řeka“. Nachází se v prostoru mezi východním 
Tokiem a impozantní krajinou pod horou Tanzawa.

      0,7l 

DRINKY
Bad habit

4 cl Dead Rabbit whiskey, 
1 bs Galliano vanilla, 

1 cl citronové šťávy, Top 
up Thomas Henry Pink 

Grapefruit, grepová kůra

Iris  

4 cl Dead Rabbit whiskey, 
1,5 cl Bols Créme de 
Cassis, 2 cl limetové 

šťávy, 1 střik Fee Brothers 
Orande bitters, limeta, led

Mizuwari

5 cl Nobushi, 15 cl 
22 Artesian water perlivá, 

limeta, led
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Kávovník arabský 
Arabica

Arabicu můžeme nalézt na místech 
s vyšší teplotou a stálejším klimatem, 

ve Střední a Jižní Americe, ale 
i v Africe. Arabica dnes tvoří asi 

75 % celosvětové produkce kávy. 
Pro svoji lahodnou chuť je velmi 

vyhledávanou komoditou. Obsahuje 
zhruba 2–3× méně kofeinu 

než robusta a její chuť je často 
popisována jako kyselá s bohatší 

chutí, ve které je možné cítit ovoce, 
čokoládu a květiny.

WHISKEY
Irská whiskey je tradiční irská 
lihovina vyráběná kotlíkovým 

destilačním přístrojem z ječného 
sladu a nesladového ječmene. Hlavní 
kritéria pro irskou whiskey jsou tato: 
musí být třikrát destilovaná, nesmí 

být patrná rašelinová příchuť a musí 
pocházet z Irska.

ARABICA

Poznejte spojení dvou zdánlivě vzdálených světů, které dalo vzniknout 
Arabica likéru. Kávová zrna arabica přináší čerstvost a spolu s typicky 

zemitou irskou whiskey vytváří harmonii vůně a chutě. Posaďte se 
a vychutnejte si tento krásný zážitek.

      0,7 l 

ARABICA | LIKÉR OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Arabica 0,7 17 6

Krásné pokušení, které vyvolává harmonické spojení kávy a whiskey.
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BOMBARDINO OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Bombardino Saint Roch 1,0 17 6

BOMBARDINO SAINT ROCH 

Legendární italský likér vás v zimě zahřeje na horách 
a v létě s kostkou ledu osvěží třeba u vody. Bombardino 

je chuťová bomba, která vám v ústech přímo 
exploduje svou jedinečnou intenzivní chutí. Saint 

Roch Bombardino je likér s typickou barvou na bázi 
vaječného likéru a karibského rumu, s nímž zažijete 
pocity pohody a radosti. Tak s chutí do Bombardina. 
Italský temperament, slunce, radost a hlavně unikátní 

nezaměnitelná chuť, to je Bombardino.

      1,0 l 

HORKÉ DRINKY
Bombardino   
se šlehačkou   

Ohřejte Bombardino 
na max. 55 °C. Nalijte 
je do menší skleničky. 
Ozdobte šlehačkou, či 

vyšlehaným mascarpone. 
Posypte kakaem, či skořicí.

Bombardino             
s kávou    

Ohřejte Bombardino 
na max. 55 °C. Nalijte 
je do menší skleničky 

a pomalu přilijte espresso. 
Nejlépe ho nalijete přes 

lžičku po stěně skleničky. 
Vrstvy vám tak zůstanou 

krásně oddělené. Ozdobte 
šlehačkou a kakaem.

Bombardino               
s čokoládou    

Bombardino smíchejte 
s horkou čokoládou 
v poměru 2:1, nalijte 

je do menší skleničky. 
Ozdobte šlehačkou.
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JOSEPH CARTRON  

Joseph Cartron je rodinný podnik se silnými 
kořeny, založený v roce 1882 v městečku Nuits-
Saint-Georges v srdci nejlepších burgundských 

vinic. Půda v této oblasti produkuje vysoce 
kvalitní hrozny a ostatní ovoce již po staletí. 

Pečlivý výběr surovin v kombinaci se speciálně 
vytvořenými recepty je skutečným uměním. 
Macerace a infuzní techniky byly v průběhu 
let zdokonaleny tak, aby jednotlivé výrobní 

metody získaly z každého druhu ovoce 
a bobulí maximum. Eau de Vie (živá voda – 
označení pálenek) se destiluje s velkou péčí 
ve starých měděných destilačních přístrojích 

a zraje ve skleněných demižonech v podkroví. 
Joseph Cartron produkuje také velmi oblíbený                  

Crémant de Bourgogne ve dvou provedeních – 
Blanc de Noirs a Rosé.

      0,7 l 

DRINK
Viola Spritz

4  cl Joseph Cartron Violette, 
10  cl Cavy Mediterrania,                    

5  cl sody, 1 střik Fee Brothers 
Orange Bitters, tymián,             

citron, máta

Do vinné sklenice nalijte 
Joseph Cartron Violette 

a přidejte led. Dolijte Cavou 
Mediterrania, sodou a nakonec 

přidejte střik Fee Brothers 
Orange Bitters. Ozdobte 

tymiánem, citronem a mátou.

OCENĚNÍ
The Liqueur 

Masters Grand 
Master, The Spirits 

Business 2013, 
2014
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JOSEPH CARTRON | LIQUER OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Double Créme de Cassis de Bourgogne 0,7 19 6

Likér Cassis v té nejčistší podobě, vyrobený z černého rybízu pěstovaného na svazích Grands Crus kolem Nuits-Saint-Georges. Je jemný a delikátní 
s velmi dlouhou chutí.

Créme de Framboise 0,7 18 6

Excelentní likér z malin, které pocházejí ze slavné oblasti Hautes Côtes de Bourgogne. Má hlubokou barvu a jemnou, kulatou a dlouhotrvající chuť 
v ústech.

Créme de Mure 0,7 18 6

Joseph Cartron trvá na použití pouze divokých ostružin, které jsou typické svou aromatickou výrazností a jemnou kyselostí. Chuť tohoto likéru vám 
připomene sbírání ostružin u cesty v dětství.

Créme de Peche de Vigne 0,7 18 6

Vysoce kvalitní přírodní likér z Burgundska. Tradičně jsou stromy broskví vysazovány mezi vinicemi, aby zabránily šíření některých chorob na vinicích.

Liqueur Abricot Brandy 0,7 25 6

Tato likérová brandy byla ve Francii představena v 15. století. Likér z vyzrálých masitých meruněk z Mont du Lyonnais (poblíž Lyonu) je doplněn 
nepatrným množstvím koňaku a získává tím jedinečný styl a charakter.

Liqueur Blue Curacao 0,7 25 6

Z kůry těch nejkvalitnějších plodů curacao pocházejících z Brazílie a Floridy byl vyroben esenciální olej, který byl použit k výrobě tohoto likéru. 
Bezbarvý olej je znám svou hořkostí s aroma růží. Modrá barva byla dodána přírodně.

Liqueur Brown Cacao 0,7 25 6

Kakaové boby pocházejí z malých farem z Pobřeží slonoviny. Nejkvalitnější produkt je lehce opražen, drcen a macerován pro získání královského 
aroma. Do likéru je kvůli jedinečné vůni přidáván koňak.

Liqueur Curacao Orange 0,7 35 6

Kombinací éterických olejů z kůry plodů curacao a prvotřídního likéru z pomerančů vznikl jedinečný pomerančový likér s nahořklou chutí. Plody 
ovoce pocházejí z malých farem z Pobřeží slonoviny.

Liqueur Curacao Rubis 0,7 25 6

Prvotřídní likér vyrobený z éterických olejů z kůry sladkých pomerančů vypěstovaných v Brazílii a na Floridě. Pro výrobu se používá pouze srdce kůry, 
její hořká bílá část se opatrně odstraní.

Liqueur de Pampelemousse Rose 0,7 18 6

Chuť růžového grapefruitu ve velmi sofistikované podobě. Plody pocházejí z nejlepších sadů z Izraele a Floridy. Unikátní kombinace sladkosti 
a kyselosti s dlouhou dochutí předurčuje tento likér k míchání skvělých koktejlů.

Liqueur Fruit de la Passion 0,7 25 6

Unikátní likér z maracuji, která pochází z Brazílie a západní Indie. Jeho sladkokyselá kombinace s dlouhou chutí je až okouzlující. Ovoce je 
nakupováno od malých pěstitelských farem.

Liqueur Pomme Verte 0,7 20 6

Unikátní kombinace dvou odrůd jablek – Granny Smith a Golden Delicious – od pečlivě vybraných farmářů. Díky nim má likér lehce nasládlou chuť 
s příjemnou kyselostí.

Liqueur Grenade 0,7 18 6

Likér z granátového jablka té nejvyšší kvality. Plně vyzrálé ovoce pochází ze severní Indie a Íránu. Dokonalá sladkokyselá chuť s aroma červených 
bobulí.

Liqueur Cherry Brandy 0,7 25 6

Jemný, harmonický likér z třešní pěstovaných v oblasti Nuits-Saint-Georges. Jedná se o pečlivě vybrané plně zralé třešně z odrůd Montmorency 
a Chalonnaise. Díky přidání koňaku má tento likér dlouhou a vyváženou chuť.

Liqueur Lychee 0,7 25 6

Jedinečný koktejl z plodů liči. Toto ovoce pochází z Číny a má více než 2000letou historii. Někdy je také nazýváno čínskými třešněmi. Jde 
o energické, šťavnaté ovoce s tóny růží.

Liqueur Marasquin 0,7 25 6

Likér z malých kyselých chorvatských třešní Marasche, které jsou smíchány s burgundskými třešněmi. Dokonale vyvážený, příjemně kyselý s lehkou 
sladkostí.

Liqueur Melon Vert 0,7 18 6

Likér z plně vyzrálého ovoce a melounů s příjemným melounovým aroma.

Liqueur Sureau (bezinka) 0,7 20 6

Velmi aromatický likér z černého bezu. Jeho aroma je elegantní a jemné po bílých květech. V chuti je čistý a kulatý s diskrétní sladkostí a kyselinou 
v závěru.

Liqueur Triple Sec Curacao 0,7 40 6

Tradiční jemný nahořklý likér vyrobený z éterických olejů z kůry dvou druhů pomerančů a plodů curacao.

Liqueur Vanille 0,7 20 6

Likér vyrobený z prvotřídních lusků vanilky z Madagaskaru. Je velmi jemný a příjemně aromatický.

Liqueur Violet 0,7 20 6

Květinový likér z květů egyptských fialek. Pro ty nejlepší květinové koktejly.

Liqueur White Cacao 0,7 24 6

Kakaové boby pocházejí z malých farem z Pobřeží slonoviny. Nejkvalitnější produkt je lehce opražen, drcen a macerován pro získání královského 
aroma. Tento jemný bílý kakaový likér je ideální do míchaných koktejlů.
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BOLS | LIKÉR OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Bols Advocaat 0,7 15 6

Tradiční vaječný likér z čerstvých žloutků a kvalitního destilátu, jehož delikátní chuť doplňuje pravá vanilka.

Bols Apricot Brandy 0,7 24 6

Svěží meruňková šťáva a rozdrcená jádra meruňkových pecek dodávají tomuto likéru typické plné aroma, jantarovou barvu                                         
a lehce nahořklou chuť. 

Bols Blue Curacao 0,7 21 6

Typický modrý likér proslavil legendární barman Harry Lee se svým drinkem Blue Hawaii. Stalo se tak v roce 1957 a Bols Blue Curacao se tak stal 
nejprodávanějším modrým likérem na světě. 

Bols Cherry Brandy 0,7 24 6

Spojením čerstvých třešní a drcených jader třešňových pecek vzniká jedinečná vyvážená chuť, kterou jemně doplňují vybrané druhy koření a bylinek. 

Bols Triple Sec 0,7 38 6

Klíčový likér, který nesmí chybět v žádném baru. Svou hořkost získává z pomerančových slupek a odrůd curacao a dalších citrusových plodů. 

Bols Crème de Cassis 0,7 17 6

Temně modrý likér vzniká smícháním lisované borůvkové šťávy s čistým alkoholem. Typická kyselost borůvek společně s přírodním cukrem tvoří 
výslednou vyváženou chuť. 

Bols Banana 0,7 17 6

Šťáva ze zralých banánů smíchaná s jemným bílým rumem vytvořily z tohoto likéru jeden z nejprodávanějších banánových likérů na světě.

Bols Peach 0,7 17 6

Broskvový likér získal svou popularitu v USA v 70. letech. Je klíčovou složkou dvou celosvětově známých koktejlů: Sex on the Beach a Bellini.

Bols Melon 0,7 17 6

Smaragdově zelený likér odkazuje na zelené melouny medové chuti pocházející z Kalifornie. Popularitu tomuto likéru zajistil originální drink Sex on the 
Beach. 

Bols Grenadine Syrup 0,75 0 6

Nealkoholický sirup se vyrábí louhováním jader granátových jablek. Je ideální složkou pro míchané nápoje.  

BOLS 

Jedná se o nejstarší značku destilátů na světě. Společnost Lucas Bols se soustředí na výrobu prémiových likérů z těch 
nejkvalitnějších ingrediencí. Ze skvělých likérů je možné namíchat nepřebernou škálu koktejlů. Lucas Bols vyrábí už 
přes 430 let likéry a genevery, které se vyvážejí do celého světa. Rodina Bolsů začala destilovat likéry v Amsterdamu 

v roce 1575. V roce 1652 se narodila nejvýraznější osobnost společnosti, Lucas Bols. Byl vlivným obchodníkem 
ve zlatém věku, kdy Amsterdam představoval obchodní centrum světa. Díky tomu měl právo prvního výběru nových 

bylin a koření, které přiváželi námořní kupci ze západní Indie.

      0,7l           0,75l
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FEE 
BROTHERS 

BITTERS

Fee Brothers je 
čtyři generace stará 
manufaktura, která 

vyrábí špičkové a kvalitní 
koktejlové směsi, bittery, 
aromatické sirupy a další 

nápojové přísady. Je velmi 
těžké najít tyto produkty 
u jiné značky. Rodinné 

recepty mají na vynikající 
úrovni.

      0,15l
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BITTER OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Aztec Chocolate Bitters 0,15 2,55 12

Aztec Chocolate Bitters si nejlépe sedne s hořkým nápojem z kakaových bobů, papriky či koření. Rozšiřte chuť svých koktejlů kapkou aroma hořké 
čokolády.

Black Walnut Bitters 0,15 6,4 12

Skvěle výrazný, kořeněný ořešák, který podpoří ořechovou a kořenitou chuť ve vašich koktejlech.

Celery Bitters 0,15 1,29 12

Skvěle hořký celerový bitter, který podpoří hořkou a kořenitou chuť ve vašich koktejlech.

Grapefruit Bitters 0,15 17 12

Další zbraň pro kreativitu barmanů. Chutná po grapefruitu s kombinací klasického koření hořké chuti.

Cherry Bitters 0,15 4,8 12

Historicky znovuzrozená koktejlová složka. Dejte kapku nebo dvě a drink vyzdvihnete silnou ovocnou příchutí.

Lemon Bitters 0,15 45,9 12

Nápojům propůjčí elegantní citrusovou chuť s nádechem citronové trávy.

Molases Bitters 0,15 2,4 12

Robustní tmavý bitter vyrobený z cukrové třtiny. Tento bitter spojuje výraznou chuť melasy s muškátovým oříškem a kávou, čímž vznikla tzv. karibská 
chuť.

Old Fashioned Bitters 0,15 17,5 12

Klasický bitter, který si najde své místo v každém baru. Je nedílnou součástí například koktejlu Manhattan.

Orange Bitters 0,15 9 12

Tato stará koktejlová přísada byla po celá léta bez povšimnutí. Až donedávna. Existuje mnoho receptů, které ji vyžadují, ale nejklasičtější je u Martini. 
Zkuste dvě kapky a další Martini nebudete bez Orange Bitters chtít.

Peach Bitters 0,15 1,7 12

Další dlouho zapomenutá koktejlová složka – broskvový bitter. Zkuste jej v Coronation nebo Xeres. Nápoje budou unikátní.

Rhubarb Bitters 0,15 4,5 12

Má delikátní chuť rebarbory a k dispozici je od roku 1800.

Cardamom Bitters Boker’s Style 0,15 8,41 12

Výrazný, hořký Cardamom Bitters pozvedne koktejly do nových výšin.

Gin Aged Orange Bitters 0,15 9 12

Výrazný, hořký Orange Bitters s ginem ze starých sudů pozvedne koktejly do nových výšin.

Fee Foam 0,15 0 12

Fee Foam je alternativou k vaječnému bílku v koktejlech.
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Patří k jedněm z nejoceňovanějších šampaňských na světě. „Chci připravit víno hodné královny!“ – toto smělé zvolání 
otevírá první kapitolu v historii firmy Piper-Heidsieck. Větu tehdy pronesl Florens-Louis Heidsieck, syn protestantského 
pastora původem z Vestfálska, narozený v roce 1749. Poté co se tento samouk a vizionář usadil v Champagne, oženil 
se s místní dívkou a v roce 1785 založil firmu zaměřenou na obchod s látkami a šampaňským – Heidsieck & Cie. Tato 

nejsevernější vinařská oblast Evropy poskytuje díky kyselince místních hroznů, v nichž jsou tradičně zastoupeny tři 
odrůdy – Pinot Noir (Rulandské modré), Meunier a Chardonnay –, víno jedinečných vlastností. Tou nejpříznačnější z nich 

jsou bublinky, které se ve víně poprvé objevily v 17. století. Zprvu šlo o přirozený a těžko ovlivnitelný proces, který se 
podařilo technologicky zvládnout až v 19. století. Prchavost bublinek dodávala vínu punc ušlechtilosti, a proto si nápoj 

záhy získal oblibu v aristokratických kruzích. A právě ve výrobě šampaňského se plně projevil Heidsieckův talent.

      0,2l | 0,375l | 0,75l | 1,5l

PIPER-HEIDSIECK | CHAMPAGNE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Piper-Heidsieck Cuvée brut 0,2 | 0,375 | 0,75 | 1,5 NV

Patří k jedněm z nejoceňovanějších základních šampaňských na světě. Mimořádně suché, plné šumivé víno aromatické chuti se hodí k mnoha 
výjimečným příležitostem. Jeho vynikající lehká a svěží ovocná chuť je dána optimální kombinací tří odrůd – Chardonnay, Pinot Noir, Meunier.

Piper-Heidsieck Rosé Sauvage 0,75 NV

Delikátní růžové šampaňské jiskřivé šarlatové barvy, které vyniká svou nespoutanou a výraznou vůní po červených plodech, jako jsou rybíz, třešně 
a ostružiny. V chuti je živé a elegantní s jemným dotekem jahod a červených pomerančů.

Piper-Heidsieck brut Vintage 0,75 2014

Okouzlující a elegantní ročníkové šampaňské od Piper-Heidsieck, které bylo vyrobeno z hroznů pocházejících ze 17 Cru vinic (9 Grand Cru, 8 Premier 
Cru). Champagne Brut Vintage zrálo po dobu 6 let a po odstřelení ještě 12 měsíců. Díky tomu bylo dosaženo parádní komplexnosti a jemného perlení. 
V chuti je velkorysé a harmonické s tóny kandovaného ovoce, čaje a pražených mandlí.

Piper-Heidsieck Riviera demi sec 0,75 NV

Polosuché šampaňské pro tu správnou plážovou atmosféru s dosáží 35 g/l. Dobře vychlazené nebo s pár kostkami ledu se vám odvděčí opojnou 
chutí s náznakem exotiky a sladkého koření, což je kombinace, která vás bude nutit stále dál ochutnávat.

Essential Blanc de Blanc extra brut 0,75 NV

Šampaňské pro náročné milovníky vína a gastronomie. Díky prodlouženému ležení na kalech (36 měsíců) má toto víno krásné elegantní perlení, 
ve vůni naleznete citrusy, čerstvé briošky a výraznou mineralitu. V chuti je velmi svěží (pouze 4 g dosage), temperamentní s náznakem hrušek, 
pepřových tónů a střelného prachu.

Rare 0,75 2008

Intenzivnější vůně manga, kakaa, kávy a tropického ovoce ukazují v ročníku 2008 vitalitu tohoto champagne. V pozadí najdeme tóny jasmínového 
čaje, sušených meruněk a orientálního koření. Hluboká, elegantní a dobře strukturovaná chuť nabízí tóny sušeného ovoce, limetek, koření 
a medového toustu. Velmi dlouhý, velkorysý závěr a šťavnatá kyselinka dávají tomuto champagne velký potenciál ke zrání.

Rare Rosé 0,75 2008

Počáteční vůně navozuje dojem sušených růží a jarních květin. Tato extrémně voňavá elegance se rychle rozvíjí do složitosti a krásné struktury. 
Intenzivnější vůně s tóny mandarinky, liči a verbeny se střídají s náznaky bezinky, plností sladkých mandlí a květů pivoněk. Čerstvé tmavé ovoce (černý 
rybíz, borůvky, brusinky) doplňuje čichovou paletu Rare Rosé Millésime 2008. Elegantní, strukturovaná a sametová chuť navazuje v plné šíři na vůni. 
Ovocité, minerální a svěží s velmi dlouhou dochutí a příjemným perlením.
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DEUTZ

Kořeny vinařství Champagne Deutz sahají až do roku 1838, kdy bylo založeno Williamem Deutzem a Pierrem 
Geldermannem ve vesničce Aÿ. Ač strategie Champagne Deutz nebyla nijak extravagantní a okázalá, i tak se 

ve velké konkurenci dokázalo vinařství prosadit, a to hlavně díky jedinečné chuti jejich vína. Champagne Deutz je 
jedním z nejstarších členů clubu Grandes Marques, sdružujícího 24 nejvýznamnějších šampaňských domů. Dnes 

Deutz produkuje až dva miliony lahví, přičemž 75  % hroznů nakupují od pěstitelů z Premier a Grand Cru vinic. Sami 
vlastní kolem 42 hektarů vinic v pěti různých destinacích. Vína Deutz vinaři připravují bez vlivu dřeva, jsou příjemná, 

sofistikovaná, krásně perlí, ale nejsou okázale výrazná. Zbytečně na sebe nestrhávají pozornost, naopak při jejich 
vychutnávání je potřeba i trocha soustředění. Přímo pod sídlem Champagne Deutz se v hloubce 65 metrů nachází více 

než tříkilometrové sklepy, které byly vyhloubeny v křídovém podloží již v době vzniku vinařství, tedy v polovině 19. století.

      0,375l | 0,75l | 1,5l

DEUTZ | CHAMPAGNE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Deutz Classic brut 0,375 | 0,75 | 1,5 NV

Oblíbené základní šampaňské. Velmi dobře vyvážené cuvée odrůd Chardonnay, Pinot Noir a Meunier s až 30% podílem rezervních vín. Krásně čisté, 
elegantní víno s osvěžující citronovou vůní a jemnou pěnou má květinové aroma s příchutí meruňky, zralého jablka a kouřově minerálních tónů.

Deutz Brut Rosé 0,375 | 0,75 NV

Delikátní růžové šampaňské s vůní po letním ovoci – rybízu, jahodách a třešních. Na patře se krásně rozvine v granátové jablko a angrešt.

Deutz Millesimé brut 0,375 | 0,75 2014 | 2015

Krásné ročníkové a elegantní champagne. Víno má světle zlatou barvu s bohatým a jemným perlením a velmi čistou a elegantní vůni po bílých 
květech, přezrálé hrušce, pečivu a medu.

Amour de Deutz Rose 0,75 2009

Aristokratické růžové šampaňské od Champagne Deutz. Tento skvost byl vyroben z odrůd Pinot Noir (z oblasti Aÿ) a Chardonnay (z Avize, Chouilly a Villers-
Marmery). Pro větší eleganci bylo použito 8% rezervních vín. Amour de Deutz Rosé má elegantní vůni růží s jemnou a sofistikovanou chutí na patře. 
V dlouhé dochuti se projeví patrná mineralita.

Deutz Blanc de Blancs 0,75 2017

Velmi povedené ročníkové šampaňské. Víno je charakteristické svou krásnou vůní bílých květin, citrusů a švestek. Jeho dokonalá vyváženost mezi 
elegancí a svěžestí je skvěle podtržena pevnou kyselinou a mineralitou. Opravdový zážitek, skvělý aperitiv. Hrozny pocházejí z Avize, Le Mesnil-sur- 
-Oger a Villers-Marmery.

Amour de Deutz 0,375 | 0,75 2008 | 2009 | 2010

Unikátní ročníková šampaňská vyrobená ze 100 % odrůdy Chardonnay z oblastí Avize, Le Mesnil-sur-Oger a Villers-Marmery. Víno je minerální 
s elegantním perlením, ve vůni se objevují citrusové tóny s nektarinkou a v chuti je živé, křupavé. Bohatá, plná a dlouhá dochuť.

Cuvée de William Deutz 0,75 | 1,5 2008 | 2009

Honosné šampaňské, hrdě nesoucí jméno zakladatele Champagne Deutz. Má zlatavou barvu s jemnými krystalickými odlesky, vůně je bohatá a silně 
expresivní s tóny bílých broskví, medu, koření a muškátového oříšku. Nabízí jemnou chuť koření a čerstvých sušenek s tóny sadového a citrusového 
ovoce. Dlouhý, jemně minerální závěr.
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Toto vinařství s původním jménem Champagne Charles-Camille Heidsieck bylo založeno v roce 1851 a prakticky 
od počátku zde dominovala snaha o co nejvyšší kvalitu. Přední světoví kritikové řadí tento dům mezi nejlepší značky. Tom 

Stevenson, velký znalec a uznávaný kritik šumivých vín, hodnotí nejvýše v celé Champagne tyto domy: Krug, Charles 
Heidsieck, Dom Perignon a Roederer. Jejich základní šampaňské Brut Réserve je podle Stevensona vůbec nejhodnotnější 
šampaňské napříč všemi kategoriemi. Je nádherně toastové, bohaté a měkké, a to díky vysokému podílu rezervních vín. 

Chválou nešetří ani Richard Juhlin, podle něhož je Brut Réserve jedno z nejlepších neročníkových šampaňských.

      0,75l 

CHARLES HEIDSIECK | CHAMPAGNE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Charles Heidsieck brut Réserve 0,75 NV

Toto špičkové Brut Réserve daleko přesahuje „základní“ neročníková šampaňská. Díky vysokému podílu rezervních vín je dosaženo nebývalé bohatosti 
a zralosti. Vyrábí se podle pravidla 60/40/10 – 60 kvalitních parcel, 40  % rezervních vín a hlavně 10 let průměrného stáří rezervních vín. 
To dává výslednému šampaňskému jeho plný a toastový projev s minerálním a bohatým finále.

Charles Heidsieck brut rosé Réserve 0,75 NV

Lahodně svěží prvotřídní růžové šampaňské. Jeho základ tvoří Brut Réserve, ovšem s použitím menšího množství rezervních vín. Do vína je přidáno 
také 5 až 6  % pětiletého Pinot Noir. Špičkové růžové šampaňské s tóny květin a červeného ovoce, s jemným perlením a vyrovnanou chutí.

Charles Heidsieck Blanc de Blancs 0,75 NV

Aroma kandovaných citrusů, bílé broskve, květu zimolezu a lískových oříšků je v chuti doplněno svěží kyselinou a elegantním perlením s dlouhou dochutí. 
25% podíl rezervních vín a prodloužené zrání na kalech z něj dělá opravdu jedinečný Blanc de Blancs.

Charles Heidsieck brut rosé Millesimé 0,75 2005 | 2006 | 2008

Nádherně komplexní růžové šampaňské ročníku 2005. Jeho aroma nabídne komplexní vůni červených plodů, pečiva, toastů a křídy. Na patře je patrná 
sofistikovaná textura s dlouhou a svěží chutí.

Brut Millesimé 0,75 2012

Vyzrálé a lahodné ročníkové šampaňské s jemným perlením, s tóny pudinku a citronových pusinek. V chuti se projeví lehký náznak kouře a jeho krásná 
kulatost s velmi dlouhým závěrem. Toto šampaňské si můžete vychutnat nyní, ale i za pár let.

Blanc de Blancs Millenaires 0,75 2007

Mimořádné Blanc de Blancs ze 4 Grand Cru a jedné 1er Cru vinice v Champagne. Jedno z nejkomplexnějších a parádně vyzrálých vín v naší nabídce. 
Působivé a hluboké šampaňské s tóny květin a tropického ovoce. V chuti jsou patrné kouřové tóny, pikantnost a mineralita. Velmi komplexní, dlouhé 
a vskutku vyspělé šampaňské v limitovaném množství. Zrálo na kalech 10 let.
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PIERRE PÉTERS 

Špičkový rodinný pěstitel, který 
od roku 1919 pečuje o 19 hektarů 

odrůdy Chardonnay v těch nejlepších 
Grand Cru polohách Côte des 

Blancs: Mesnil-sur-Oger (většina), 
Oger, Avize a Cramant. Byl jedním 

z prvních pěstitelů, kteří začali lahvovat 
šampaňské pod svým vlastním jménem. 

Vyrábí se zde kolem 160 000 lahví 
špičkového svěžího a minerálního 

Champagne, které skvěle stárne. Má 
rating čtyři hvězdy z celkových pěti 
od respektovaného kritika Richarda 
Juhlina, který o jeho šampaňských 

prohlásil, že jsou „classically gorgeous“ 
(tj. „klasicky skvělá“).

      0,75l 

PIERRE PÉTERS | CHAMPAGNE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Pierre Péters La Perle du Mesnil L.S.N.V. Grand Cru BdB 0,75 NV

Svěží a minerální šampaňské z vesnice Mesnil, která se proslavila nejlepším terroirem pro Chardonnay. Kulaté a krémové, s bílými květy a vyzrálými citrusy, 
vše perfektně v rovnováze a s dlouhou dochutí.

Pierre Péters Cuvée de Reserve Grand Cru BdB 0,75 NV

Nádherné svěží a minerální šampaňské, vyrobené z cuvée 15 ročníků, které skvěle vystihuje charakter Chardonnay z Côte des Blancs: svěží, řízné 
a minerální, příjemně kulaté, s nádechem grapefruitů a oříšků.

Pierre Péters extra brut Grand Cru BdB 0,75 NV

Křišťálově čisté Champagne zlatavé barvy s jemným perlením. Víno má krásné květinové aroma s tóny citrusů a lískových oříšků. V chuti je štíhlé s aroma 
ovoce a příjemné minerality, která zůstává dlouho v ústech.

Pierre Péters L‘Esprit Grand Cru BdB 0,75 2016

Čisté, minerální šampaňské z vybraných poloh Côte des Blancs – Le Mesnil, Avize, Cramant a Oger, které tolik svědčí odrůdě Chardonnay. Doporučujeme 
na pár let uložit do sklepa. Víno se vám pak odvděčí krásnou strukturou a elegancí.

MICHEL ARNOULD | CHAMPAGNE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Michel Arnould Grand Cru brut Tradition  0,75 NV

Základní šampaňské z Pinot Noir, překvapivě elegantní a velmi komplexní na svůj původ. Vynikající hodnota.

Michel Arnould La Grande Cuvée Grand Cru 0,75 NV

Komplexní šampaňské z výběrových hroznů za skvělou cenu. Dokonalou rovnováhu vedle kvalitních hroznů z Grand Cru vinic mu zajišťuje ideální mix 
Pinotu (tělo, nádech červeného ovoce) a Chardonnay (svěžest a říznost).

MICHEL ARNOULD    

Michel Arnould je vynikajícím pěstitelem 
ve Verzenay v oblasti Montagne de 

Reims. Specializuje se na odrůdu Pinot 
noir, která je vysazena na více než 80 % 

z 12 hektarů jeho vinic, z nichž drtivá 
většina je klasifikována jako Grand Cru. 

A tak i jeho základní champagne je 
vyrobeno výhradně z Grand Cru poloh. 

      0,75l 
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TERRA VIZINA | PROSECCO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Terra Vizina Cuvée extra dry 0,75 NV

Cuvée odrůd Chardonnay a Glera. Méně žlutá barva se zelenkavými odlesky, delikátní aroma ovoce a květin, v pozadí s nádechem jablek. Příjemné perlení 
je doprovázeno harmonickým zbytkovým cukrem a kyselinkou.

Terra Vizina DOC brut šroubový uzávěr 0,75 NV

Zelenkavě žlutá barva s výraznějším perlením. Vůně je typická po sadovém ovoci s výrazným tónem zelených jablíček. Chuť je šťavnatá, svěží a středně 
plná.

Terra Vizina DOC brut korek 0,75 NV

Zlatavě žlutá barva s elegantním perlením. Vůně je ovocně květinová s výraznými tóny podzimních jablek a mandlí. Chuť je středně plná se šťavnatým 
závěrem.

SAN VENANZIO | PROSECCO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

San Venanzio Valdobbiadene DOCG brut 0,75 | 1,5 NV

Nejznámější šumivé víno z Itálie — prosecco – pochází z kopcovité oblasti v obci Valdobbiadene v regionu Veneto. Má slámově žlutou barvu, ve vůni 
naleznete zelené jablko a hrušku.

San Venanzio Valdobbiadene DOCG extra dry 0,75 | 1,5 NV

Polosuché Prosecco Extra Dry osloví hlavně milovníky šumivých vín s lehkou stopou zbytkového cukru. Má slámově žlutou barvu s jemným perlením, 
ve vůni naleznete hrušky a bílé květiny, jako jsou akát a jasmín.

SERENELLO | PROSECCO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Serenello DOC extra dry 0,75 NV

Víno s nižší slámově žlutou barvou a zelenkavými reflexy a jemným perlením. Ve vůni je příjemně ovocné, s tóny sadového ovoce a květin.                    
Chuť je středně plná, harmonická a osvěžující. Ideální jako aperitiv, k rybám či drůbeži.

Serenello DOC brut rosé 0,75 NV

Oblíbené Prosecco v růžové barvě! Lehké a ovocné Prosecco s intenzivní vůní květů a ovoce. Jeho chuť připomíná červené ovoce, jako jsou jahody 
a maliny. V závěru je pěkně svěží, suché a harmonické.

Serenello DOC Organic brut 0,75 NV

Organické, Bio a Veganské Prosecco, které má vše, co od něj očekáváte. Krásná zlatavě žlutá barva se zelenkavými odlesky, příjemné živé perlení 
a delikátní ovocné aroma připomínající žlutá jablka, v pozadí s nádechem akátových květů. Chuť je svěží, příjemně harmonická a středně dlouhá.

Serenello DOC Brut Nature 0,75 NV

Svěží slámově žlutá barva s nazelenalými odlesky. Plné šumivé víno s ovocně kořenitým charakterem. Ve vůni jsou patrné lehké tóny žlutých jablek. 
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TERRA VIZINA  

Již od počátku 19. století dokazuje vinařství Terra Vizina 
v srdci oblasti Veneto svůj talent pro pěstování a výrobu 

vína. Skvěle vyvážená šumivá vína, která odráží vliv terroir 
(aluviální půdy, vliv moře s jen mírnými výkyvy teplot) 

a udržují si konstantní kvalitu za stále ještě přijatelné ceny, 
jež se v posledních letech všeobecně zvyšují.

      0,75l 

TERRE DI SAN VENANZIO 

Moderní vinařství Terre di San Venanzio se specializuje 
na výrobu šumivých vín z odrůdy Glera – Prosecco v oblasti 

Valdobbiadene DOCG, což je nejvyšší stupeň garance 
původu hroznů v Itálii. Jejich Prosecco je vyráběno metodou 

Charmat– perlení se vytváří v obrovském tanku, kde víno 
zraje na kvasnicích (druhotné kvašení).

      0,75l | 1,5l

SERENELLO 

Vinařství Serena Wines s historií sahající až do roku 1881. 
Vyrábí skvěle vyvážená vína, která odráží vliv Veneta, 

tradiční oblasti pro výrobu prosecca.

      0,75l 
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CRÉMANT  

Crémant je šumivé víno vyráběné 
tradiční metodou kvašením v lahvi 

ve Francii mimo oblast Champagne, 
vždy s označením oblasti nebo 

regionu. Nejznámější jsou crémanty 
z Alsaska, Burgundska, Loiry nebo Jury. 
Jedná se o vína s vynikajícím poměrem 

cena / výkon a skvělou kvalitou.

      0,75l 

JOSEPH CARTRON | CRÉMANT OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Crémant de Bourgogne Blanc de Noirs brut 0,75 NV

Příjemný Crémant kvašený tradiční metodou v lahvi s krémovou pěnou a lehce narůžovělými odlesky, vynikající jako aperitiv, extra suchý a velmi svěží. 
Označení Blanc de Noirs znamená, že víno bylo vyrobeno z odrůdy Pinot Noir neboli Rulandské modré.

DOMAINE TISSOT | CRÉMANT OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Crémant du Jura Blanc extra brut 0,75 NV

Komplexní, nazrálý Crémant s jemnou pěnou. Víno bylo vyrobeno celkem ze 4 odrůd, které mu dodaly ovocný nádech, svěžest a hloubku. V chuti 
naleznete vyzrálé tóny citrusů a oříšků.

Crémant du Jura rosé extra brut 0,75 NV

Delikátní růžový Crémant s hlubokou lososovitou barvou. Jedná se o lehké a ovocné šumivé víno s tóny červeného rybízu, jahod a květin. V chuti je 
svěží, krásně suché s patřičnou délkou a jemným perlením.

Crémant du Jura Indigène extra brut 0,75 NV

Bohaté a zároveň jemné perlení, intenzivnější aroma s tóny minerality a nazrálosti. Plnější tělo, ovocitý charakter a delší dochuť s výraznější 
mineralitou a svěžestí.
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CODORNÍU

Historie vinařství Codorníu sahá až do 16. století. Španělská rodina v čele s pomyslným zakladatelem Jaumem 
Codorníu pěstovala podle dochovaných dokumentů víno už roku 1551. Katalánské vinařství Codorníu tak patří 

k historicky nejslavnějším producentům vína v rámci celého Španělska – už v roce 1872 začalo jako vůbec první 
na světě vyrábět luxusní španělské šumivé víno, které dnes známe pod názvem Cava.

      0,375 l  | 0,75l | 1,5l
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ANNA DE CODORNÍU | CAVA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Anna de Codorníu Blanc de Blancs 0,375 | 0,75 | 1,5 NV

Moderní šumivé víno brilantní zlaté barvy se zelenými odlesky. Díky 18 měsícům zrání v lahvi se pyšní krásně perzistentním perlením. Ve vůni vynikají 
citrusy, tropické plody a briošky. V chuti je dokonale svěží.

Anna de Codorníu rosé 0,75 NV

Víno je plné ovocných tónů, kde objevíte dominantní jahody a třešně. Díky jemnému perlení je krásně svěží a harmonické s lahodnou krémovou 
dochutí. Podávejte pořádně vychlazené.

Anna brut 0,75 NV

Ovocné šumivé víno brilantní zlaté barvy. Tato španělská cava má díky 15 měsícům kvašení v lahvi krásně perzistentní perlení. Ve vůni vyniknou citrusy, 
tropické plody a briošky. V chuti je krásně svěží.

Anna brut rosé 0,75 NV

Tato nová cava kombinuje půvab, modernost i eleganci plnou ovocných a květinových tónů.

Anna Blanc de Noirs 0,75 NV

Unikátní cava vyrobená pouze z odrůdy Pinot Noir. Víno má jemné perlení, je suché a plné ovocných tónů, kde dominují hrušky, květiny a briošky.

Anna de Codorniu Ice Edition 0,75 NV

Svěží a vyvážená ledová edice Anna de Codorníu je ideální šumivé víno, které si můžete vychutnat jak samotné s ledem, tak v odvážných koktejlech.

Codorníu Ars Collecta Blanc de Noirs Gran Reserva brut 0,75 2015

Unikátní Cava vyrobená pouze z odrůdy Pinot Noir. Řada Ars Collecta představuje vrcholné vinařské umění s využitím 500 let zkušeností 
a tradice. Víno má jemné perlení, je suché a plné ovocných tónů, kde dominuje zahradní ovoce, sadové ovoce nebo květiny. Chuť je elegantní, 
s dlouhotrvajícím perlením a šťavnatou kyselinkou.

Codorníu Mediterrania 0,75 NV

Energická a elegantní cava. Toto cuvée se vyrábí ze tří místních odrůd – Viura, Xarel-Lo a Parellada. V chuti postřehnete vjemy středomořských chutí, 
kde dominuje ovoce, mandle a květiny s minerálními tóny.

Codorníu 1551 brut 0,75 NV

Toto cuvée se vyrábí ze tří místních odrůd, kde odrůda Viura dává kyselinu, Xarel-Lo strukturu a Parellada jemnost. Cava je plná citrusů a květů, které 
postupným stářím vyzrávají do tónů medu a toastů.

Codorníu 1551 rosé 0,75 NV

Elegantní růžová šumivá cava. Díky více než 9měsíčnímu druhotnému kvašení v lahvi má víno jemné perlení, je elegantní a příjemně ovocné.

Codorníu Non Plus Ultra 0,75 NV

Codorníu Non Plus Ultra vznikla v roce 1897 jako první cava brut v historii. Jedná se o perfektní kombinaci tří tradičních španělských odrůd a ideální 
volbu pro ty, kteří upřednostňují čistý, klasický styl cavy: elegantní a vyvážený. 
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PREMIER WINES SELECTION OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling trocken 0,75 2021

Svěží, typický a skvěle pitelný Riesling z Mosely vybraný našimi sommeliéry. Nižší, zlatavě žlutá barva se zelenkavými odlesky evokující mladé víno. 
Vůně je středně intenzivní, s tóny sadového a citrusového ovoce. Chuť je příjemně osvěžující a šťavnatá, s patrnými tóny limetek a meruněk. Středně 
dlouhá dochuť s příjemnou kyselinkou a jemnou, typicky moselskou mineralitou.

Rulandské šedé 0,75 2021

Rulandské šedé z jižní Moravy vybrané našimi sommeliéry.  Vyniká zlatavě žlutou barvou se zelenkavými odlesky. Vůně je středně intenzivní, s tóny 
sadového ovoce a květin. Chuť je příjemně osvěžující a šťavnatá, s patrnými tóny zbytkového cukru. Středně dlouhá dochuť s příjemnou kyselinkou,            
dělá víno skvěle pitelné.
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A PREMIER WINES SELECTION  

Vybráno pro vás! Náš tým sommelierů dal dohromady své náročné jazýčky a odborné znalosti, a po mnoha 
peripetiích a degustacích vám tak nyní přinášíme vína, která přesně sedí chuťovým profilem českému zákazníkovi. 

Pod značkou Premier Wines Selection vám budeme postupně představovat vína z České republiky a Evropy 
speciálně vybrané pro naši - vaši chuť.

      0,75l 
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VINAŘSTVÍ ŠKROBÁK | VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Müller Thurgau kabinetní  0,75 2020

Příjemný, jemně aromatický Müller z Moravy. Barva vína je zelenkavá se zlatavými okraji. Vůně připomíná zelenou papriku, chřest a sušenou kopřivu. 
V chuti je víno lehké, jemné s dotekem zeleného jablka.

Hibernal pozdní sběr 0,75 2021

Aromatický, skvěle pitelný Hibernal. Barva tohoto vína je světle žlutá se zelenkavými odlesky. Ve velmi intenzivní aromatické vůni lze krásně rozpoznat 
typické odrůdové tóny jako bílý rybíz, angrešt, akátový květ a mátu. Chuť je velmi šťavnatá, mírně kořenitá s náznakem citrusů.

Sylvánské zelené pozdní sběr 0,75 2021

Svěží a skvěle pitelný Sylván. Barva vína je zelenožlutá se zelenými okraji. Ve vůni najdete typické odrůdové tóny bylinek a ovoce. Ucítíme posečenou 
louku, meduňku, šalvěj a jablka golden. V chuti je víno lehké, šťavnaté, harmonické a hodí se jak k běžnému popíjení, tak ke snoubení s jídlem.

Rulandské bílé pozdní sběr 0,75 2020

Typické Rulandské bílé s ovocnými tóny. Víno leželo 10 měsíců na kvasničných kalech v sudu ze slavonského dubu. Ve vůni najdeme kdoule, medovo-
oříškové tóny a lze rozeznat také vliv dřeva. V chuti je velmi suché, harmonické a dlouho doznívá.

Rulandské šedé výběr z hroznů 0,75 2020

Bohaté a krásné Rulandské šedé. Díky zrání části vína v dubových a akátových sudech je barva krásná, sytá, slámově zlatavá. Ušlechtilá vůně zralého ananasu, 
melounu cantaloupe, kandovaného tropického ovoce a máslových sušenek. Chuť je harmonická, plná a dlouhá s dotekem vanilkových rohlíčků a karamelu.

Sauvignon pozdní sběr  0,75 2021

Jemně kořenitý, ovocný Sauvignon z Moravy. Toto víno vás přivítá jemně zlatožlutou barvou. Ve vůni převládá angreštový kompot, zelená paprika, bílá 
broskev a bílý rybíz. Chuť kopírující vůni, lehká, šťavnatá a svěží, vybízející stále k dalšímu doušku.

Pálava výběr z hroznů  0,75 2020

Okouzlující polosuchá Pálava. Víno má zlatavou barvu. Bohatá aromatická vůně připomíná květy růže, exotické ovoce, vanilku a med. Díky výborně 
vyzrálým hroznům je chuť plná, extraktivní a harmonická.

Dornfelder pozdní sběr 0,75 2021

Ovocný a svěží Dornfelder z Velkopavlovicka. Krásná sytá temně červená barva. Ve vůni se snoubí ovocná a kořenitá aromata s převahou višňové 
bublaniny, černého bezu a černého rybízu. Jemná, lahodná chuť zakončená sametovými tříslovinami.

Scarabeus Pinot noir výběr z hroznů  0,75 2018

Elegantní a bohaté Rulandské modré. Hrozny pocházejí z vinice staré 45 let. Leželo 24 měsíců ve francouzských sudech. Barva je tmavě cihlová. Ve velmi 
intenzivním aroma převládají vařené povidla, marmeládové tóny, brusinky, hřebíček, skořice a doutnající dřevo. Mohutná, kořeněná, hřejivá chuť podpořená 
alkoholem s příjemným projevem dřevitých tříslovin, zakončená kávovým zrnem. Víno je svým charakterem vhodné ke zrání v láhvi a archivací bude 
získávat na kvalitě. Nefiltrováno.

VINAŘSTVÍ 
ŠKROBÁK

Vinařská oblast Morava

Na téměř stoletou rodinnou tradici 
výroby vína navazují bratři Martin 
a Stanislav Škrobákovi. Na cca 12 
hektarech vlastních vinic vyrábějí 
typická odrůdová vína s odrazem 

čejkovického terroir. Stali se 
i Vinařstvím roku 2018 v kategorii 

Malé vinařství.

      0,75l
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TRPĚLKA A OULEHLA | VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chardonnay výběr z hroznů 0,75 2017

Víno žlutozelené barvy s aroma kvetoucího akátu a limety. Jeho chuť připomíná broskve a letní jablíčka s příjemnou kyselinou a lehkou minerální 
stopou.

Sauvignon pozdní sběr 0,75 2019 | 2021

Elegantní víno jemné žlutozelené barvy s osvěžující vůní červeného grepu a bezinky s vyváženou kyselinou a příjemnou středně dlouhou dochutí.

Pálava 0,75 2020

Netradičně suché víno z odrůdy Pálava. Vynikne svojí výraznou aromatickou po keři růží. V chuti je víno příjemné, typicky aromatické a lehce kořenité.

PIÁLEK & JÄGER | VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Veltlínské zelené extra p.s. 0,75 2020 | 2021

Energické a výrazné Veltlínské zelené s patrnou mineralitou. Ve vůni dominují citrusy, lipový květ a koření. V chuti je víno hravé a čerstvé s typickým 
nádechem pepře a minerality.

Zweigeltrebe Tonneau 0,75 2019

Typické Zweigeltrebe ze znojemské podoblasti. Lehčí červené víno s dominující ovocností, drobnými červenými plody, lesním ovocem. Charakter 
vína podporuje kratší zrání na starších dubových sudech. Víno nepůsobí robustně, je hladší a středně plné. Svou ovocností a sametovostí je dobrým 
společníkem k obědu, nebo třeba k rozjímání na terásce. 
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A TRPĚLKA 
A OULEHLA  

Vinařská oblast Morava

Tradiční rodinné vinařství nacházející 
se v unikátní části Znojemské 

podoblasti na Dolnokounicku. Zde se 
velmi daří i modrým odrůdám. Vína 
jsou uváděna na trh pod etiketou 
Regina Coeli a svou kvalitou patří 

mezi nejhodnotnější a nejkvalitnější 
vína v ČR, a to jak červená, tak bílá.

      0,75l 

PIÁLEK & JÄGER 
Vinařská oblast Morava

Vinařství dvou kamarádů navazující 
na rodinné tradice od padesátých 

let minulého století. Filozofií malého 
vinařství je vyrábět co možná 

nejkvalitnější odrůdová vína ze 
Znojemské vinařské podoblasti, a to 
v malých šaržích kolem 3 000 lahví. 

Celková roční výroba je přibližně 
50 000 lahví. Vlastní vinohrady 

na Kraví hoře a na Načeratickém 
kopci. Vína jsou vyráběna za použití 

nejmodernějších technologií, ale 
kloubí se zde i zkušenosti a klasické 

postupy získané od předků.

      0,75l
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ARTE VINI | VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Vlašák Ryzlink vlašský zemské 0,75 2020

Nižší, zelenkavě žlutá barva se střední viskozitou. Vůně je středně intenzivní, nabízí tóny připomínající zralé sadové ovoce, rozkvetlou jarní louku, v pozadí 
s nádechem limetek. Chuť je šťavnatá, harmonická a osvěžující s patrnými tóny citrusů, v pozadí s lehkou minerální notou. Delší, jemně kořenitý závěr.

Reserve white 0,75 2015

Víno zářivě žluté barvy se zelenými záblesky. Čistá, intenzivní a velmi komplexní vůně s ovocnými tóny ananasu, manga a vyzrálého melounu. 
V chuti plné, šťavnaté s elegantní kyselinou, komplexní a koncentrované s perfektně vyváženou chutí ovoce. Mohutný mnohovrstevný a harmonický 
závěr s minerálním dotekem.

Reserve red 0,75 2019

Jemná vůně tmavých lesních plodů, malin a třešní je podpořena nádechem vůně skořice, lékořice a dotekem sladkého dřeva. Dlouhý závěr s ovocnou 
sladkostí je velmi komplexní a šťavnatý. Chuťově bohaté a nádherně harmonické víno s příjemně hřejivým, mohutným a přitom elegantním závěrem.

VINAŘSTVÍ NEPRAŠ | VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Ryzlink vlašský pozdní sběr 0,75 2019

Typický pálavský Vlašák s ovocně květinovými tóny, příjemnou šťavnatou a osvěžující chutí. Krásná mineralita v dlouhé, jemně kořenité dochuti.

Riesling 3 Maidenstein 0,75 2018

Jednoklonový Riesling z certifikované organické vinice Altenberg/Stará hora. Výrazná mineralita s lehkou astringencí, svěží kyselina s velmi malým 
obsahem zbytkového cukru. Řada 3. má obsah zbytkového cukru cca. 3g/l. Kvasilo a zrálo ve velkém sudu Doppelstuck.

Sauvignon blanc Steinriegel 0,75 2019

Bohaté, ovocné víno s krásnou strukturou a typickou výraznou kořenitostí. Elegantní a dlouhá dochuť s delikátní mineralitou.

ARTE VINI
Vinařská oblast Morava

Vinařství Arte Vini vyrábí vysoce kvalitní 
vína v Novém Šaldorfu nedaleko 

Znojma. Všechna jejich vína vycházejí 
z moravské vinařské tradice, přinášejí 
radost a příjemné zážitky pokaždé, 

když máte možnost je ochutnat. Svěží 
ovocná vůně, harmonická a vyvážená 

chuť, elegance, důraz na vysokou 
a stálou kvalitu, moderní a poutavý 

design etiket a celkové pojetí lahví –           
to jsou hlavní přívlastky všech vín.

      0,75l 

VINAŘSTVÍ            
NEPRAŠ & CO

Vinařská oblast Morava

Malé rodinné Vinařství NEPRAŠ & Co. 
založil Arch. Radomír Nepraš s rodinou 

v roce 2012, po prodeji svého podílu 
ve vinařství Reisten. Enologem vinařství 

je rovněž bývalý technolog Reistenu 
- Ing. Ondřej Veselý. Filozofií Vinařství 
NEPRAŠ & Co. je produkovat vysoce 
kvalitní vína tolik typická pro oblast 

Pálavy, a to za použití co nejšetrnějších 
postupů výroby, což se jim opravdu 
daří. Vlastní vinice obhospodařuje 
v režimu organického zemědělství. 

      0,75l
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LA CROIX BELLE | LANGUEDOC-ROUSSILLON OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chardonnay „Le Cépage“ 0,75 2021

Lehké, dobře pitelné Chardonnay. V jeho vůni naleznete ovocné tóny s dominantními citrusy. V chuti je středního těla, čerstvé a osvěžující s lehkou 
minerální stopou.

Carignole rosé 0,75 2021

Lehké, osvěžující rosé provensálského stylu s vůní malin, broskví a okvětních lístků růží. Je velmi harmonické, jemné a příjemně pitelné.

Merlot „Le Cépage“ 0,75 2020

Ovocný Merlot z jižní Francie s typickými tóny třešní, zralého tmavého ovoce a kávy.

Syrah „Le Cépage“ 0,75 2020 | 2021

Ovocný Syrah tmavě fialové barvy s hedvábnými tříslovinami. Víno má intenzivní vůni ostružin, lékořice a kávy. V chuti je harmonické 
a osvěžující s lehkým nádechem máty v závěru.

CHATEAU GAILLARD | BORDEAUX OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chateau Peyrou Cotes de Castillon 0,75 2014

Hodnotné víno z Bordeaux brilantní granátové barvy. Ve víně je dominantní vůně višní s jemným dotykem máty. V chuti je měkké a zakulacené 
s hladkým závěrem doprovázeným lehkou kyselinou. 

Chateau Gaillard 0,75 2016

Hluboké červené víno z oblasti Bordeaux s mocným aroma zralého ovoce, dubu a koření. Chuť je plná a kulatá s měkkým závěrem.

Chateau Petit Gravet Ainé 0,75 2012

Masivní a pikantní víno z 50letých vinic. Díky kombinaci odrůd Cabernet Franc a Merlot a zrání v nových dubových sudech bylo dosaženo prvotřídního 
vína, které vás potěší i za dalších 15 let. Ve víně převládají tóny pepře, černých malin a jemné prašnosti. Dochuti dominuje pikantní tříslovina a velmi 
suchý závěr. Vyrobeno pouze 8 000 lahví.
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LA CROIX BELLE  
Vinařská oblast Languedoc-Roussillon

Domaine La Croix Belle sídlí ve feudální vesnici 
Puissalicon v regionu Languedoc-Roussillon. 
Statek má okolo 110 hektarů vinic a již více 
než tři století je ve vlastnictví rodiny Boyerů. 

V roce 1977 nastal velký zlom, když se vedení 
ujali potomci Jacques a Françoise Boyerovi. 

Jejich hlavním cílem byla modernizace vinařství, 
moderní technologie a zaměření na terroir 

v oblasti Languedoc. Od roku 1980 produkují 
moderní odrůdová vína zaměřená na kvalitu.

      0,75l 

CHATEAU GAILLARD 
Vinařská oblast Bordeaux

Vinařství s dlouhou tradicí, ale opravdový lesk 
získalo v posledních letech, kdy do podniku 

vstoupila pokračovatelka rodu Catherine 
Papon-Nouvel. Terroir vinic je tvořen 

hlinitopísčitými půdami a představuje základ 
pro sofistikovaná vína, která jsou vyráběna 

biodynamickými postupy. V roce 1989 získala 
rodina Nouvel také Chateau Peyrou, které 

po krátké době dosahuje stejného věhlasu jako 
Chateau Gaillard.

      0,75l
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VIGNOBLES LESGOURGUES | BORDEAUX OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chateau Loumelat blanc 0,75 2019

Harmonické, svěží bílé víno z Bordeaux. Ve vůni i chuti se projeví citrusové plody podtržené mineralitou a příjemnou kyselinou.

Chateau Loumelat rouge 0,75 2016

Lahodné červené víno z Bordeaux s tóny ovoce a koření. Má hlubokou rubínovou barvu, na nose připomíná třešně, maliny a koření, v chuti je 
vyrovnané s tóny ovoce a dubu.

Chateau Loumelat Cuvée J. J. Lesgourgues 0,75 2019

Hodnotné víno z Bordeaux tmavě granátové barvy s intenzivní ovocnou vůní s dominancí ostružin a fialek. V ústech se projeví tóny povidel, vanilky 
a dubového dřeva. Je dobře strukturované a kulaté s patrnými tříslovinami v závěru.

Chateau Haut Selve 0,75 2017 | 2018

Hodnotné víno ovocného stylu z Bordeaux, kde je patrná odrůda Merlot. V chuti je hedvábné s příjemným kořenitým nádechem a dotekem sudu 
v závěru.

CHATEAU BONALGUE BEL AIR | BORDEAUX OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chateau Bonalgue Bel Air 0,75 2014

Hodnotný klasický Pomerol z povedeného ročníku. Na nose jsou patrné tóny tmavého ovoce, v ústech je víno harmonické s dominantní stopou 
sladkého koření. V závěru se objeví hedvábné taniny.

VIGNOBLES LESGOURGUES
Vinařská oblast Bordeaux

Do skupiny Vignobles Lesgourgues patří několik 
chateau nejen v Bordeaux. Chateau Loumelat bylo 
založeno v roce 1778 rodinou Mariochau. Nachází 
se v samém srdci Cotes de Bordeaux (Blaye), kde 
hospodaří na 50 hektarech vinic s písčitojílovitými 
a vápencovými půdami. Jejich červená vína jsou 

založena na převaze odrůdy Merlot. Roční produkce 
vinařství je 300 000 lahví. Chateau Haut Selve bylo 
založeno v roce 1860 a celkově obhospodařuje 44 
hektarů vinic v oblasti Graves AOC. Vinařství patří 
mezi pět nejlepších producentů v oblasti Graves 

(mimo Grand Cru). V jejich vínech není dominantní 
podíl odrůdy Cabernet Sauvignon, jak bývá v této 

oblasti tradicí, ale velmi často se používá poměr 50 
na 50 s odrůdou Merlot. Tím získávají  ovocnější 

a jemnější styl. Vína kvasí v dubových sudech a zrají 
12 až 14 měsíců (z velké části v nových dubových 

sudech).

      0,75l 

CHATEAU BONALGUE                
BEL AIR 

Vinařská oblast Bordeaux

Château Bonalgue Bel Air se nachází severovýchodně 
od Libourne v typickém terroir pro oblast Pomerol 

(s písčitojílovitými půdami a vysokým obsahem 
železa). Historie vinařství sahá do napoleonské 
éry, kdy veterán z velké napoleonské armády 

kapitán Rabin zdědil Graves Bonalgue. V roce 1926 
koupila vinařství rodina Bourotte a postupně začala 

s kompletní renovací, vylepšováním technologií 
a postupů ve vinařství. Celkově mají 7,5 hektarů vinic 
s průměrným stářím 25 let. Pěstují zde odrůdy Merlot 
(80  %) a Cabernet Franc a Cabernet Sauvignon. Jejich 

vína jsou ukázkovým stylem vín z oblasti Pomerol 
a skvěle vyzrávají.

      0,75l
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DENIS RACE | BURGUNDSKO – CHABLIS OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chablis 0,75 2018

Minerální a suché Chablis s typickou elegancí a řízností. Víno nabídne tóny citrusů a broskví s patřičnou svěžestí.

Chablis 1er Cru „Montmains“ 0,75 2018

Svěží a šťavnaté Chablis. Víno má spíše minerálnější charakter, je komplexnější a delší než základní Chablis, s dobrým potenciálem zrání.

Chablis 1er Cru "Vaillons" 0,75 2016

Krásné, jemné ovocné Chablis. Má spíše ovocnější charakter ve srovnání s 1er Cru Montmain.

GILBERT PICQ | BURGUNDSKO – CHABLIS OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chablis 0,75 2019

Velmi povedené Chablis od výborného tradičního výrobce. Toto Chablis je krásně přímočaré a v bohaté a vyvážené chuti se snoubí citrusy, zelená jablka 
a jódová mineralita.

Chablis Vieilles Vignes 0,75 2018 | 2019

Elegantní víno s jemně parfémovanou vůní, která nabízí tóny mořského vánku, chinin a zralé zelené ovoce. V chuti je komplexní, intenzivní, 
s pevnou kyselinou a nádechem hořké citronové kůry.

Chablis „Dessus La Carriére“ 0,75 2018 | 2019

Nádherně minerální víno s dotykem pazourku, kouře, drcených kamenů a vyzrálých citrusů a s pevnou, příjemně kyselou páteří. Bohaté a dlouhé.

Chablis En Vaudecorse 0,75 2018 | 2019

Hebké a minerální Chardonnay s nádechem kdoulí a mirabelek pochází z třicetiletých vinic.

Chablis 1er Cru „Les Vaucoupin“ 0,75 2018 | 2019

1er Cru Vaucoupin z pravého břehu, jako jsou Grand Cru, se u G. Picqa vždy rychle vyprodá, protože je to báječně komplexní a svěží víno a je ho 
velmi málo. Tradiční elegantní a minerální Chardonnay za velmi příznivou cenu.

Chablis 1er Cru „Vosgros“ 0,75 2018 | 2019

Krásné minerální Chablis z klasického ročníku, nádherně vyvážené a elegantní. Citrusy, mineralita a dotek mokrého kamene se v ústech rozvinou 
v dlouhou dochuť.
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Vinařská oblast Burgundsko – Chablis

Špičkový výrobce tradičního minerálního 
Chablis, který pro zrání vína nepoužívá žádné 
sudy, a to dokonce ani pro Grand Cru, což je 

v Chablis výjimečné. Jeho vínům to však náramně 
svědčí. Zároveň mu to umožňuje držet ceny 

na až překvapivě rozumné úrovni. Jde o jedno 
z nejhodnotnějších Chablis, na která jsme při 

mnohých degustacích v této oblasti narazili. Austin 
Biss ve své respektované knize Průvodce víny 

Chablis řadí tuto doménu spolu s několika dalšími 
mezi špičku v Chablis (tři hvězdy ze tří).

      0,75l 

GILBERT PICQ 
Vinařská oblast Burgundsko – Chablis

Tato malá rodinná firma s tradicí od roku 1873 
obhospodařuje 12 hektarů a její roční produkce činí 

80 000 lahví. Picq je nejlepším vinařem vesnice 
Chichée a k pomyslnému vrcholu celého Chablis 
mu chybí jen to, že nevlastní žádnou Grand Cru 

vinici. O to lepší poměr kvality a ceny nabízejí jeho 
základní a Premier Cru vína. Ta jsou velmi oblíbená 

díky svému měkce minerálnímu charakteru 
(danému malolaktickou fermentací, která změkčuje 

kyselý projev vína) a možná i díky tomu, že patří 
k nejoblíbenějším Chablis význačných amerických 

kritiků Stephena Tanzera a Allena Meadowse.

      0,75l
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LOUIS MICHEL & FILS  | BURGUNDSKO – CHABLIS OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chablis 0,75 2018

Toto Chablis nabízí tóny bílého ovoce, jako jsou broskve, v pozadí s lehkou stopou citrusů. V chuti je pevné, s minerální strukturou a příjemnou 
ovocitostí a harmonickou kyselinkou. 

Chablis 1er Cru „Butteaux“ 0,75 2019

Vína z této vinice jsou charakterní a poměrně složitá, pro opravdové nadšence. Komplexní a intenzivní v nose s tóny pečených jablek, karamelu 
a prašné cesty po dešti. Chuť je živá, plná a šťavnatá, výrazně minerální s dlouhou dochutí.

Chablis 1er Cru „Séchets“ 0,75 2018

Ve vůni najdeme tóny růžového grapefruitu, květin, v pozadí s nádechem pazourku. Chuť je krásně čistá, minerální, s tóny bílého ovoce a pevnou 
kyselinkou. Středně dlouhý závěr.

Chablis 1er Cru „Montée de Tonnerre“ 0,75 2019

Toto víno se po nadechnutí projeví jako opulentní s dokonalou rovnováhou mezi tóny zralého ovoce, svěžestí a krásnou mineralitou. V chuti je pak 
plné, šťavnaté s minerálním podtextem a dobrou délkou s typickou slaností.

Chablis Grand Cru „Vaudésir“ 0,75 2019

Ve vůni nalezneme tóny citrusů, rebarbory a akátového květu. Chuť je plná, harmonická a elegantní s ovocnými tóny a jemným nádechem máslové 
briošky. Dlouhá šťavnatá dochuť.

Chablis Grand Cru „Grenouilles“ 0,75 2019

Vzácné, legendární a také nejmenší ze všech GC poloh dávající vína, která spojují sílu a jemnost. Ve sklence nabídne vůni jarních lučních květů, bílého 
a tropického ovoce. Chuť je harmonická, komplexní a minerální, v delším závěru se snoubí pevná kyselinka s mineralitou a aromatickou dochutí.

Chablis Grand Cru „Les Clos“ 0,75 2019

Ve vůni najdete tóny připomínající citrusy, bílé květy s lehkou stopou bílého pepře. Chuť je bohatá a plná, minerálně slaná s dlouhou dochutí, kde opět 
můžete najít jemnou kořenitost.

DOMAINE DUROCHÉ  | BURGUNDSKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Bourgogne Chardonnay 0,75 2018 | 2019

Hodnotné burgundské Chardonnay, doporučujeme. Víno má zralou a výraznou vůni exotického ovoce, v ústech je čerstvé a křupavé s dlouhou 
a příjemnou dochutí.

Gevrey-Chambertin 0,75 2018 | 2019

Výrazné a elegantní vesnické Gevrey-Chambertin. Na nose dominuje červené ovoce a tmavý rybíz s jemným dotekem zemitosti. V chuti je víno 
objemné a lehce minerální s rustikálním nádechem.

LOUIS MICHEL & FILS 
Vinařská oblast Burgundsko – Chablis

Přední doména Chablis s historií od roku 1850, která 
vinifikuje všechna svá vína v nerezových tancích, tedy bez 
jakéhokoli kontaktu se dřevem. Vína jsou tak velmi přesná, 
svěží a minerální a perfektně odrážejí jednotlivé terroiry. 
Vinařství se může pochlubit skvělým portfoliem 1er Cru 

vinic a třemi špičkovými Grand Cru včetně nejslavnějšího Le 
Clos. Produkuje přibližně 120 000 láhví z 24 hektarů výlučně 

vlastních vinic.

      0,75l 

DOMAINE DUROCHÉ 
Vinařská oblast Burgundsko

Vycházející burgundská hvězda, vinařství Domaine Duroché, 
je v rukou již páté generace rodiny Duroché. Jeho zaměření 
na kvalitu nezůstalo bez povšimnutí u předních kritiků v čele 

s Nealem Martinem a Allenem Meadowsem (Burghound). 
Celkem obhospodařují přes 8 hektarů vinic (vesnické, 1er Cru 

Champeaux, Estournelles St-Jacques a Lavaux St-Jacques 
a v Grand Cru Charmes-Chambertin, Latricieres-Chambertin, 

Chambertin Clos de Beze a v Griottes-Chambertin). Jejich 
vína kvasí na přírodních kvasinkách a zrají v dubových sudech 

s částečným zastoupením nových sudů. Styl jejich vín se 
přiklání spíše k eleganci s patřičnou mineralitou a jemnými 

taniny v závěru.

      0,75l
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DOMAIN JEAN GRIVOT | BURGUNDSKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Nuits-Saint-Georges Aux Laviéres 0,75 2016 | 2017

Bohaté, dobře strukturované NSG od předního burgundského vinaře je plné tmavého ovoce se stopou po koření, s minerální stopou a taniny v závěru. 
Víno s velmi dlouhým potenciálem zrání.

Nuits-Saint-Georges 1er Cru „Ronciere“ 0,75 2017

Komplexní a elegantní NSG s vůní po višních, santalovém dřevě a hřebíčku. V chuti se projeví dotek dubu, který je dobře integrovaný v bohaté chuti.

Nuits-Saint-Georges 1er Cru „Aux Boudots“ 0,75 2017

Expresivní vůně, bohatá chuť a skvělý potenciál ke zrání. Aroma koření, dřeva a cassis se bohatě rozvine v chuti vína, kde je znát jeho bohatost 
a hloubka. Víno bude skvěle vyzrávat.

Vosne-Romanée 0,75 2018

Výrazné, strukturované víno s tóny černých třešní a zahradního ovoce s výraznou tříslovinou a perfektní mineralitou. Vína od Jeana Grivota potřebují 
však opravdu dlouhý čas, abyste si je skutečně vychutnali.

Vosne-Romanée 1er Cru „Les Chaumes“ 0,75 2017

Skvělé Vosne-Romanée 1er Cru. V jeho stylu převládá rafinovanost a velkorysost, se spoustou koření a velmi dlouhým závěrem.

J. J. CONFURON | BURGUNDSKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Cote de Nuits „La Montagne“ 0,75 2015 | 2017 | 2018

Cote de Nuits La Montagne od tradičního výrobce za velmi dobrou cenu. Příjemná mineralita a překvapivě pevné tělo, ve vůni konfitované třešně 
a rybíz. V chuti je víno středně plné se sametovou texturou.

Cote de Nuits „Les Vignottes“ 0,75 2018

Harmonické a lahodné víno Cote de Nuits Les Vignottes. Nabídne příjemnou ovocnou chuť a vyváženost s dokonalou přesností.

Nuits-Saint-Georges „Les Fleurieres“ 0,75 2015 | 2017 | 2018

Elegantní, minerální a intenzivní NSG s rustikálními tóny. Víno je příjemně složité, ale bude potřebovat čas, aby uzrálo a snížila se jeho napjatost.
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Vinařská oblast Burgundsko

Vinařství, které bylo založeno koncem 
19. století ve městě Vosne-Romanée. 

Díky pozornému a prozíravému přístupu 
se v průběhu let stalo vlastníkem velmi 
slavných parcel (Les Suchots, Clos de 
Vougeot, Échézeaux či Richebourg). 

Svou precizní prací a následnou kvalitou 
vín se v posledních letech dostalo 

mezi top burgundská vinařství, která 
by neměla chybět v žádné kolekci 

milovníka burgundských vín.

      0,75l 

J. J. CONFURON 
Vinařská oblast Burgundsko

Skvělá malá doména se sídlem 
v Premeaux-Prissey (AOC Nuits-St-

Georges) hospodařící na 8 hektarech 
ve skvělých polohách Cote de 

Nuits. Perlou domény je půl hektaru 
v Romanée-St-Vivant (čtvrtý největší 

držitel), 0,53 ha v Clos Vougeot a 0,3 ha 
ve Vosne-Romanée 1er Cru Les Beaux 

Monts. Vína jsou velmi jemná a zároveň 
koncentrovaná a výrazná díky 

organickému hospodaření a vysokému 
podílu starých vinic. Hrozny jsou 

většinou odstopkovány a macerovány 
za studena cca 4 dny, následně 
přibližně 14 dnů fermentovány.

      0,75l 
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MEYER-FONNÉ  | ALSASKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling Reserve 0,75 2019 | 2020

Oblíbený suchý minerální ryzlink za bezvadnou cenu. Víno má lehce nazrálý styl a pevnou kyselinu.

Pinot blanc Vielles Vignes 0,75 2020

Příjemné Pinot Blanc z Alsaska v povedeném ročníku. Hebká ovocná chuť se dlouze „táhne“ díky lehkému zbytkovému cukru, který celkovému dojmu 
přidává na velikosti a šťavnaté ovocnosti.

Pinot gris Reserve 0,75 2019

Velmi povedené alsaské Rulandské šedé. Vína z této oblasti v severní Francii nabídnou ovocně-minerální styl s jemně kouřovým nádechem.

Gewürztraminer Reserve 0,75 2019

Exotické bohaté polosuché víno. Liči, jasmínová růže a vyzrálé pomeranče charakterizují tuto slavnou alsaskou odrůdu, která se jen zde rozvine 
v typickou kořenitou bohatost.

FOURNIER PÈRE ET FILS  | VAL DE LOIRE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Sancerre 0,75 2020

Krásný a elegantní Sauvignon Blanc z údolí řeky Loiry z oblasti Sancerre. V dobře vyvážené a svěží chuti naleznete náznaky chřestu, anýzu 
a tropického ovoce, které vhodně doplňuje pevná kyselina.

Pouilly Fumé 0,75 2020

Mimořádný Sauvignon Blanc, ovocný a minerální v novém ročníku. Fumé znamená v překladu kouř, jedná se o tzv. kouřové sauvignony, ve vůni je 
patrné aroma pazourku a křemíku. Velmi elegantní, stylové a extrémně suché víno.

FOURNIER PÈRE 
ET FILS 

Vinařská oblast Loira

Vinařství Fournier je 
rodinný podnik se sídlem 

na východě údolí řeky Loiry 
v okolí městeček Sancerre 

a Pouilly. Zdejší chladné klima 
a charakteristické složení půdy 

s vysokým obsahem křídy 
a pazourku dodává vínům 
z odrůdy Sauvignon Blanc 

– Sancerre a Pouilly Fumé – 
velmi intenzivní charakteristické 
minerální aroma, svěží kyselinku 

a říznou chuť.

      0,75l

MEYER-FONNÉ 
Vinařská oblast Alsasko

Výborný mladý vinař, jehož 
vína se, co se věhlasu týče, 

derou s každým ročníkem výše 
a výše, zároveň však zůstávají 

na velmi příjemné cenové 
úrovni a představují tak jednu 
z nejlepších hodnot, která se 

dá v Alsasku koupit. Především 
jeho ryzlinky a Gewürztraminer 
z Grand Cru vinice Furstentum 

dosahují mimořádné kvality.

      0,75l 
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CHATEAU SAINT COSME | CÔTES DU RHÔNE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Little James Basket Press blanc 0,75 2019 | 2020

Svěží ovocné bílé víno, které díky citlivému snoubení dvou odrůd přináší překvapivý výsledek. Sauvignon mu dává říznou svěžest a Viogner zase ovocnou 
bohatost.

Little James Basket Press rouge 0,75 NV

Červené víno plné svobody, které bylo vyrobeno metodou Solera. Ta spočívá v tom, že dochází k míchání jednotlivých ročníků (nyní 2018) s předchozím 
ročníkem 2017 (ten obsahuje mix starších ročníků, 1999–2017). Díky tomu je toto víno rok od roku jemnější, strukturovanější a ukazuje variaci odrůdy 
Grenache, která se může chovat jako chameleon.

Côtes du Rhône „Les Deux Albion“ 0,75 2019

Serióznější a komplexnější verze základního Côtes du Rhône, které se vinifikuje v betonových nádržích a velkých dřevěných sudech s lehce dominantním 
projevem odrůdy Syrah. Typické tóny tmavého ovoce, perníkového koření a tónu fialek s krásnou strukturou a středně dlouhou dochutí.

Côte-Rotie 0,75 2019

Majitelé Ch. St. Cosme milují Syrah, a tak nemohli odolat výzvě vyprodukovat klasický Syrah ze severní Rhôny. V jejich podání je čistší a ovocnější než 
od většiny místních výrobců. 

CLOS DES BRUSQUIERES | CÔTES DU RHÔNE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Châteauneuf-du-Pape 0,75 2020

Elegantní červené Châteauneuf-du-Pape s hlubokou rubínovou barvou. Je pikantní, s tóny švestek, černých malin a višní s lehkou zemitostí. V chuti je 
víno intenzivní a bohaté s jemnou stopou bylinek.
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CHATEAU                
SAINT COSME 

Vinařská oblast                               
Côtes du Rhône

Jedno ze dvou nejlepších vinařství 
v Gigondas, produkující široké 

portfolio krásných tradičních vín 
v rozumných cenových relacích. 

Bylo zařazeno do kategorie 
„Budoucí hvězdy“ knihy R. Parkera 
Nejlepší vinařské domény na světě.

      0,75l 

CLOS DES 
BRUSQUIERES 

Vinařská oblast Côtes du 
Rhône

Malé tradiční vinařství, které z keřů 
starých 80 let vyrábí jediné červené 
víno, což je ve světě Châteauneuf-

du-Pape s mnoha různými 
speciálními cuvée za vysoké ceny 
výjimkou. Současný majitel Claude 
Courtil je kmotřenec legendárního 
Henriho Bonneaua, u kterého se 
učil svému vinařskému umění. 

Vína z tohoto vinařství patří mezi 
nejhodnotnější z celé Francie.

      0,75l
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DOMAINE JEAN-LOUIS CHAVE | CÔTES DU RHÔNE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Saint-Joseph blanc „Circa“ Chave Selection 0,75 2019 | 2020

Velmi povedené bílé Saint-Joseph vyrobené pod značkou domény Chave Selection. Toto víno bylo vyrobeno ze 100 % odrůdy Roussanne. Má bohatý 
styl s tóny bílé broskve a meruněk. V chuti je příjemně svěží a květinové.

Hermitage blanc „Blanche“ Chave Selection 0,75 2015 | 2016 | 2018

Intenzivní a široké Hermitage Blanc Blanche s tóny zralého ovoce. V chuti naleznete bílé broskve, akátový květ, mandle a pevnou mineralitu. Víno má 
příjemný a velmi dlouhý závěr.

Côtes du Rhône rouge „Mon Coeur“ Chave Selection 0,75 2020

Oblíbené základní víno od špičkového vinaře. Víno nabízí červeno-fialovou barvu, vůni fialek a tmavého bobulového ovoce. V ústech je kulaté a elegantní, 
s lehkou stopou koření.

Crozes-Hermitage rouge „Silene“ Chave Selection 0,75 2020

Uznávané Crozes-Hermitage s tóny tmavého ovoce a minerálními podtóny. V chuti působí víno lehce nasládle s patrným dotekem koření a kouře, je 
příjemně zakulacené s dlouhou dochutí.

Saint-Joseph rouge „Offerus“ Chave Selection 0,75 2019

Pikantní víno Saint-Joseph Rouge Offerus nabídne ovocné tóny s dotekem koření. V chuti je víno hutné a vyvážené s příjemným závěrem.

Hermitage rouge „Farconnet“ Chave Selection 0,75 2013 | 2017 | 2018

Energické a elegantní Hermitage Rouge s tóny tmavého ovoce. Víno s krásnou čistotou a elegancí, které je plné síly. V chuti se v závěru objeví 
minerální tóny, které jsou doprovázeny jemnými taniny.

DOMAINE 
JEAN-LOUIS 

CHAVE | CHAVE 
SELECTION

Vinařská oblast Côtes             
du Rhône

Vinařství Jean-Louis Chave 
se věnuje pěstování a výrobě 

vína na slavném kopci 
Hermitage více než 500 let 
(od roku 1481). Mnohaletá 

zkušenost, nekončící touha 
po zdokonalování a tvrdá 

práce daly vzniknout vínům, 
která patří mezi nejvyhlášenější 

z Hermitage. Celkově vlastní 
15 hektarů vinic. Vína nechávají 

kvasit (30  % se stonkem) 
jak v otevřených nádobách, 
tak i v cementových kádích. 

Následně vína zrají 12–18 
měsíců v malých nebo velkých 

dřevěných sudech a nejsou 
filtrována. Chave Selection je 
negociantská značka patřící 

pod vinařství, která nabízí 
vína z hroznů nakoupených 
od jiných pěstitelů z oblasti 

Hermitage. Jejich nespornou 
výhodou je cena, která 

v kombinaci s uměním J. L. 
Chaveho vytváří jedinečný 

poměr mezi kvalitou 
a hodnotou.

      0,75l 
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DOMAINE TISSOT | JURA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Crémant du Jura blanc 0,75 NV

Komplexní, nazrálý Crémant s jemnou pěnou. Víno bylo vyrobeno celkem ze 4 odrůd, které mu dodaly ovocný nádech, svěžest a hloubku. V chuti 
naleznete vyzrálé tóny citrusů a oříšků.

Chardonnay Arbois „Patchwork“ 0,75 2018 | 2019

Výrazné Chardonnay z oblasti Jura. Jeho vůně je velmi intenzivní s tóny citrusů a květin, v chuti je dominantní stopa dřeva s patrnou mineralitou 
a kyselinou.

Vin Jaune 0,62 2011

Specialita z oblasti Jura, složité a koncentrované „žluté“ víno. Víno má zlatou barvu s brilantními odstíny. V jeho vůni naleznete přezrálé žluté plody 
s patrným podtónem jódu a ořechů. V chuti je koncentrované a svěží s jemnou slaností.

Chateau-Chalon 0,62 2013

Víno má zlatou barvu s brilantními odstíny. V jeho vůni naleznete přezrálé citrusové a letní ovoce, mátu, citronovou verbenu a ořechy či mech. Chuť je 
koncentrovaná, energická, svěží, s tóny švestek, zeleného jablka a ořechů. Dlouhý, minerální závěr s pikantní kyselinkou předurčující toto víno k dlouhému zrání.

CLOS SALOMON | BURGUNDSKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Givry 1er Cru 0,75 2019

Možná nejhodnotnější červené 1er Cru v celém Burgundsku od jednoho z nejlepších červených vinařů jižní části Burgundska – Côte Chalonnaise. Přináší 
vyzrálé třísloviny zabalené v tmavém ovoci s nádechem višní a příjemnou typickou zemitou mineralitou.
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DOMAINE TISSOT   
Vinařská oblast Jura

Biodynamické vinařství Domaine 
André at Mireille Tissot bylo 

založeno v roce 1960 v jedné 
z nejkrásnějších vinařských 

oblastí ve Francii – oblasti Jura. 
Nyní je v čele vinařství Bénédicte 
a Stéphane Tissot. Tato doména 
celkem vlastní 32 hektarů vinic 
s označením Arbois a Côtes de 
Jura, které patří mezi nejlepší 
v celé oblasti. Specializují se 

na odrůdy Savignon a Chardonnay. 
Jejich vína jsou velmi osobitá, 
autentická a poměrně často 

také získávají vysoké hodnocení 
od mezinárodních kritiků.

      0,62l | 0,75l 

CLOS SALOMON  
Vinařská oblast Burgundsko

Rodina Gardinů vlastní výjimečnou 
vinici Clos Salomon v Côte 

Chalonnaise již po několik staletí. 
Tato vinice dává jedna z nejlepších 
vín jižní části Burgundska s velkým 

potenciálem pro zrání, která se 
zároveň řadí mezi nejhodnotnější 

červená celého Burgundska.

      0,75l
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DOMAINE FERRET | BURGUNDSKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Pouilly-Fuissé  0,75 2018

Minerální Pouilly-Fuissé s tóny žlutého ovoce, květin a lískových ořechů. Víno bylo vyrobeno z hroznů pocházejících z top tratí v regionu s průměrným 
stářím 24 let.

Pouilly-Fuissé Tête de Cru „Tournant de Pouilly“  0,75 2018

Fantastické víno z polohy Les Clos, která se nachází nedaleko slavné vinice Le Clos. Díky unikátnímu mikroklimatu a půdě bohaté na vápenec a jíl se jedná 
o mohutné a bohaté víno s až krémovou chutí. V ústech působí vyváženě a pikantně s velmi dlouhým závěrem.

Pouilly-Fuissé Tête de Cru „Clos Des Progues“ 0,75 2015

Exkluzivní Pouilly-Fuissé z 2hektarové vinice nacházející se v srdci města Fuissé s průměrným stářím keřů více než 35 let. Jedná se o sametové a perfektně 
strukturované víno s tóny citrusů, ořechů a toastu, s patrnou stopou dubového dřeva. V ústech je krásně šťavnaté a masité.

Pouilly-Fuissé Hors-Classé „Les Ménétrières“ 0,75 2018

Skvělé, bohaté a velkorysé víno Les Ménétrières, které bylo vyrobeno z hroznů ze 40letých vinic nedaleko vesničky Fuisse. Víno nabídne aroma jemného 
krému a medových tónů. V chuti je intenzivní a silné s velmi dlouhým závěrem.

LOUIS BOILLOT | BURGUNDSKO – BEAUJOLAIS OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Moulin-à-Vent Vieilles Vignes 0,75 2018

Jedno z nejlepších Beaujolais Cru za přijatelnou cenu. Aroma červeného ovoce, pomerančů a koření s jemnou kouřovou linkou. V chuti překvapivě pevné, 
strukturované, s tóny třešní, levandule a bylinek s pěknou tříslovinou a středně dlouhou dochutí.

Moulin-à-Vent „Plantier de Favre“ 0,75 2016

Bohaté a seriózní Beaujolais Cru ze starých vinic je důkazem, že i z tak trochu opovrhované odrůdy Gamay lze vytvořit nádherné, elegantní víno 
s výrazem, které má poměrně dobrý potenciál ke zrání a bude pro vás určitě příjemným překvapením v poměru k velmi dobré ceně.

Gevrey-Chambertin 1er Cru „Champonet“ 0,75 2018

Skvělý pinot od Louise Boillota. Okouzlující víno s esencí červeného bobulového ovoce, bylinek, s náznakem pepře, s jemnými taniny a krásnou 
minerální linkou.

Gevrey-Chambertin Les Evocelles 0,75 2018

Gevrey-Chambertin Les Evocelles nabídne vůni cassis, divokých borůvek a sušených květin, které se mísí s pikantními tóny lékořice a espressa.                      
Na patře je víno středně plné až plné, saténové a vrstvené, s nádhernou koncentrací a hloubkou v jádru, kyselými kyselinami a dlouhým minerálním 
závěrem. Jedná se o extrémně elegantní Evocelly, které stojí za objevení.

DOMAINE FERRET 
Vinařská oblast Burgundsko

Domaine Ferret bylo založeno v roce 1840, a tím 
se řadí mezi nejstarší vinařství v regionu. Nachází 

se v oblasti Mâconnais v Burgundsku, přímo v obci 
Fuissé. Velký zlom v historii tohoto vinařství nastal 
po druhé světové válce, kdy se vinařství zaměřilo 
na kvalitu výroby. Postupně začali zpracovávat 

jednotlivé polohy samostatně, snížili výnos 
na vinicích a začali víno lahvovat přímo ve vinařství. 

V současné době je vinařství synonymem kvality 
a ze svých 18 hektarů vinic vyrábí prvotřídní vína 

uznávaná předními světovými kritiky.

      0,75l 

LOUIS BOILLOT 
Vinařská oblast Burgundsko – Beaujolais

Louis Boillot, pocházející z velkého Volnayského 
klanu Boillotů, se přesunul z Gevrey-Chambertin 
do Chambolle, kde sídlí jeho partnerka Ghislaine 

Barthod, se kterou nyní sdílí sklepy a stará se i o její 
vinice. Od té doby získala jeho vína na přesnosti 

a zejména od r. 2010 opouštějí jeho sklepy pěkně 
strukturovaná a elegantní vína. Jejich syn Clément 
Boillot-Barthod, který má momentálně na starosti 

vinařství v Beaujolais, tak jednoho dne zdědí 
obě domény (Louise a Gishlaine) a vytvoří jednu 

z nejlepších domén v Burgundsku.

      0,75l
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CASTELLO BANFI
Vinařská oblast Toskánsko

Vinařství, které patří k lídrům ve své 
oblasti. Větší produkce zde ukazuje, že ne 
vždy musí být spojena s klesající kvalitou, 

a tak není divu, že místní Brunella jsou 
velmi ceněna v celém vinařském světě.

      0,75l 

CASTELLO BANFI | TOSKÁNSKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Centine bianco 0,75 2020

Svěží mladé víno z italského Toskánska. Díky kombinaci tří odrůd nabídne pozoruhodné aroma po žlutém ovoci, bylinkách a peckovinách.

Centine rosso 0,75 2018 | 2019

Toskánské cuvée lehčího stylu. Příjemná kombinace tradiční odrůdy Sangiovese s odrůdami Merlot a Cabernet Sauvignon. Má tmavě purpurovou 
barvu, voní po zralém ovoci a koření s lehkým nádechem dubového dřeva.

Col di Sasso 0,75 2019 | 2020

Červené toskánské víno rubínové barvy. Col di Sasso patří mezi nejznámější vína od vinařství Banfi. Jedná se o blend odrůd Cabernet Sauvignon 
a Sangiovese. V chuti je vyvážené a velmi dobře pitelné.

Chianti Superiore DOCG 0,75 2020

Příjemné Chianti vyrobené převážně z odrůdy Sangiovese. Má intenzivní rubínovou barvu a tóny zralého černého ovoce s nádechem dřeva a jemných 
taninů.

Pinot Grigio San Angelo DOC 0,75 2020 | 2021

Příjemné, svěží Pinot Grigio. Díky unikátnímu mikroklimatu v oblasti Montalcino je nezvykle aromatické s tóny citrusů a letního ovoce, velmi příjemně 
pitelné, s vyváženou kyselinou.

Rosso di Montalcino DOC 0,75 2019

Rosso je někdy také nazýváno mladším bratrem Brunella, což je dáno velmi podobným, leč kratším procesem výroby. Toto je super klasika z produkce 
Banfi. Ve víně naleznete eleganci a sílu jeho staršího protějšku (Brunella) se svěžestí a přímočarostí mladšího vína.

Brunello di Montalcino DOCG 0,75 2016

Opravdu aristokratické Brunello, které má intenzivní rubínovou barvu s fialovými odlesky. Ve vůni naleznete kombinaci zralého černého ovoce, koření 
a dubového sudu. Chuť je plná, sametová, velmi intenzivní s kořenitými tóny a taniny v závěru.
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VITTORIO INNOCENTI | TOSKÁNSKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chianti Colli Senesi DOCG 0,75 2016

Cenově velmi příznivý úvod do vinařského umu V. Innocentiho. Ve všech jeho vínech je vždy znát jeho klasický rukopis: výrazné tříslo, vyzrálé lesní 
ovoce, lehká mineralita a překvapivá svěžest. Díky tomu je jeho Chianti krásně řízné a svěží.

Rosso di Montepulciano DOC 0,75 2017

Intenzivní rubínově červená barva, bohatá vůně lesního ovoce a višní s dotekem dřeva. Dobře strukturovaná chuť s výraznější, ale dobře vyzrálou 
tříslovinou.

Vino Nobile di Montepulciano DOCG 0,75 2016

Mohutná, přímočará klasika za parádní cenu. Sopečné půdy dávají tomuto vínu tradiční, lehce tvrdší strukturu a překvapivou svěžest, kterou většina vín 
z Montepulciana často postrádá.

Vino Nobile di Montepulciano Riserva DOCG 0,75 2014

Vyzrálé, plné a skvěle strukturované víno z těch nejlepších poloh a pečlivě vybraných hroznů. Toskánský koktejl lehce nakyslých višní, výrazné třísloviny 
a lehké animálnosti doplněný dlouhou dochutí.

LE MACCHIOLE | TOSKÁNSKO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Bolgheri rosso 0,75 2019

Skvěle postavené základní víno tohoto legendárního vinařství z Bolgheri je elegantní jako Bordeaux, ale díky teplejšímu klimatu a troše Syrahu plnější 
a ovocnější.

Paleo rosso 0,75 2015 | 2016 | 2017

Paleo Rosso je nejpůsobivější víno z pobřeží Toskánska a rozhodně nejlepší Cabernet Franc v Itálii. Jeho složitost je fascinující. Víno nabízí aroma 
tmavého ovoce, bylinek a koření. V chuti je husté a svalnaté s tuhými taniny a dlouhým závěrem.

Scrio 0,75 2017

Méně mohutná a více rhônská verze Syrahu ve srovnání s dalším kultovním italským Syrahem od Tua Rita. Bohaté, plné a kořenité víno.

Messorio 0,75 2017

Velké víno, jeden z nejlepších Merlotů z Itálie. Jedná se o aristokratické víno, které nabídne koktejl tmavého bobulovitého ovoce, koření a sladkého dřeva. 
Na patře je víno intenzivní a mohutné se štíhlou kyselinou a velmi dlouhým závěrem.

VITTORIO INNOCENTI
Vinařská oblast Toskánsko

Cantine Vittorio Innocenti produkuje velmi 
hodnotná červená vína z Toskánska. Toto 

rodinné vinařství se nachází ve městě 
Montefollonico v Itálii. Vittorio Innocenti 

byl původním povoláním profesor filozofie 
a určitá sofistikovanost je znát i v jeho 

vínech. Společně s manželkou Marií Rosou 
a syny Tommasem a Mariem obhospodařují 

celkem 32 hektarů vinic. Jejich sklepy 
byly vybudovány už ve 13. století, původní 
architektonické prvky jsou zde zachovány, 
aby si návštěvník mohl vychutnat typickou 
atmosféru starého toskánského sklepení.

      0,75l 

LE MACCHIOLE
Vinařská oblast Toskánsko

Kultovní vinařství, které spolu s víny Sassicaia 
a Ornellaia dostalo Bolgheri na mapu těch 
nejvěhlasnějších vinařských lokalit na světě. 

Je výrobcem možná toho nejlepšího 
Cabernetu Franc na světě (minimálně v Itálii 

určitě). S výjimkou základního Bolgheri Rosso 
jsou vína prodávána striktně na alokace 

vybraným partnerům, aby byla uspokojena 
obrovská poptávka armády milovníků vína               

z celého světa.

      0,75l
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TENUTA SAN PIETRO | PIEMONTE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Gavi DOCG bio 0,75 2020

Jemné a delikátní víno z biodynamického vinařství. Aroma květů a ovoce je v chuti skvěle vyrovnáno jemnou mineralitou a kyselinou s ovocným 
závěrem.

G. B. BURLOTTO  | PIEMONTE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Sauvignon „Dives" DOC 0,75 2017 | 2018

Překvapivě svěží Sauvignon z Piemontu. Díky částečně křídovému podloží, ze kterého pocházejí hrozny, je toto víno krásně svěží s tóny grepů, žlutého 
melounu a zeleného jablka, s pěknou mineralitou a středně dlouhou dochutí.

Barbera d´Alba „Aves“ DOC  0,75 2019

Víno je v barvě červenofialové, s pozoruhodným aroma po zcela zralých třešních a červených plodech. V ústech je hluboké, plné a harmonické, 
s mandlovou dochutí.

Langhe „Mores“ DOC 0,75 2018

Červené víno z odrůd Barbera a Nebbiolo z oblasti Langhe. Jeho aroma připomíná červené peckové ovoce s jemnou pepřovitostí. V ústech je víno 
šťavnaté s lehkou zemitostí a rafinovanými tříslovinami.

Barolo DOCG 0,75 2018

Intenzivní, hutné a silné Barolo. Víno nabídne bohaté tóny tmavého ovoce a koření s patrnou tříslovinou.

TENUTA SAN PIETRO
Vinařská oblast Piemonte

Tradiční producent Tenuta San Pietro má dlouhou 
historii v oblasti Gavi DOCG. Vinice se nachází 

na kopcích kolem města Tassarolo mezi oblastmi 
Piemont a Ligurie. První vinice zde byly vysázeny 
mnichy již okolo roku 1000. Vinařství San Pietro 
vytváří syntézu mezi historií a moderní dobou. 

Tradiční postupy jsou vhodně kombinovány 
s moderní technologií a respektem k životnímu 

prostředí, jedná se o biodynamické vinařství.

      0,75l 

COMM. G. B. BURLOTTO 
Vinařská oblast Piemonte

Vinařství založené G. B. Burlottem, který se během 
svých 77 let života vinaře (1850–1927) stal superstar 

v tehdejším světě ovládaném francouzskými víny 
a za svého života byl srovnáván například s Vega 

Sicilia nebo Biondi-Santi. Byl to on, kdo začal jako 
první propagovat prodej Barola v lahvi, nikoliv v sudu 
nebo demižonu, dokonce dříve než takový velikán 
oblasti jako Giacomo Conterno. Stal se dokonce 

oficiálním dodavatelem Královského domu Savoy, 
který v té době vládl v Piemontu, a tím dosáhl nejen 
osobní slávy, ale také proslavil svoji vesnici Verduno 

na úroveň například Serralungy nebo La Morry. 
Po jeho smrti v roce 1927 však vinařství na několik 

desetiletí takřka zmizelo a s tím upadla i sláva 
vesnice Verduno. V současné době vinařství vede 

pokračovatel rodu Fabio Alessandria a pomalu zvedá 
hvězdu jména Burlotto a získává zpět pozici jednoho 

z nejlepších malých producentů Barola.

      0,75l 
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LUCIANO SANDRONE | PIEMONTE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Barbera d‘Alba DOC 0,75 2018 | 2019

Bohatá, ovocná a skvěle strukturovaná Barbera od prestižního producenta. Víno má fialovočernou barvu s příjemným ovocným aroma po třešních 
a vanilce. V ústech je dominantní tmavé ovoce s lehkým dotykem sudu.

Nebbiolo d‘Alba Valmaggiore DOC 0,75 2018 | 2019

Intenzivní a svěží Nebbiolo d'Alba Valmaggiore je skvěle pitelné víno, které nabídne čerstvost a eleganci. V chuti je i přes svou mladost vyvážené 
a dobře koncentrované.

Barolo Le Vigne DOCG 0,75 2017

Parádní Barolo s tóny koření a tmavého ovoce. Toto špičkové víno od mistra Luciana Sandroneho nabídne nádherné aroma třešňové marmelády, 
koření a rybízu s jemným podtónem máty. V ústech je víno živé a nádherně taninové s tóny tabáku v závěru.

Barolo Aleste DOCG 0,75 2017

Velké Barolo ze single vinice Cannubi Boschis. Toto Sandroneho legendární Barolo se vyrábí ve velice limitovaném množství a prodává se pouze 
na alokace. Jde o velké komplexní víno, které potřebuje čas k uzrání.

PODERE RUGGERI CORSINI | PIEMONTE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Barbera d‘Alba DOC 0,75 2019

Příjemná ovocná Barbera za super cenu. Víno má krásnou rubínovou barvu s fialovými odlesky. Ve vůni je svěží, ovocné s dominantním aroma 
po švestkách.

Barolo DOCG 0,75 2017 | 2018

Poctivé, tradiční italské víno Barolo středně hluboké rubínové barvy s oranžovými odlesky. Ve vůni naleznete typické aroma černých třešní, čaje, kůže 
a růží. V ústech se rozvinou tóny tmavého ovoce, čokolády a kůže, které jsou doprovázeny rustikální tříslovinou.

LUCIANO SANDRONE
Vinařská oblast Piemonte

Kultovní výrobce moderního Barola, 
jehož vína se prodávají striktně 
na alokace. V roce 1981 přinesl 

na veletrh Vinitaly svůj první ročník 
1978, kterého tehdy vyrobil pouze 

1 500 lahví. Jeden americký obchodník 
je po ochutnání chtěl ihned všechny 

koupit. Stejnou mimořádnou péči 
věnuje Luciano Sandrone vínům napříč 
celým spektrem nabídky, a tak i základní 

vína umožní získat cenově příjemnou 
představu o jeho stylu a vinařském umu. 

Vinařství obhospodařuje 27 hektarů 
s roční produkcí 90 000 lahví.

      0,75l 

PODERE RUGGERI 
CORSINI

Vinařská oblast Piemonte

Vinařství Podere Ruggeri Corsini založil 
v roce 1995 manželský pár enologů – 
Loredana Addari a Nicola Argamante. 

Tehdy se rozhodli zanechat městského 
života a koupili malé panství Monforte 
d‘Alba v provincii Cuneo, v srdci oblasti 
Langhe. Nejprve se specializovali pouze 
na pěstování a prodej hroznů, následně 

začali vyrábět a prodávat vína pod 
vlastní značkou.

      0,75l
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TALAMONTI  
Vinařská oblast Abruzzo

Mladé, moderní vinařství v oblasti Abruzzo. 
Zaměřuje se na lokální odrůdy, z nichž vyrábí 
příjemná, plná a ovocná vína, která se navíc 

pohybují ve velmi příznivé cenové relaci.

      0,75l | 5,0l | 10,0l

TALAMONTI | ABRUZZO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Pinot Grigio Tavo DOC 0,75 2021

Typické odrůdové víno Pinot Grigio. Jeho vůně připomíná bílé ovoce, uzrálá zlatá jablka a hrušky. V chuti nabízí tóny zralých broskví a sladkého koření.

Trebi Trebbiano d‘Abruzzo DOC 0,75 2021

Víno má světle slámovou barvu s vůní a chutí po zralých jablkách a broskvích, v chuti je navíc doplněné příjemnou kyselinou. Je lehké a svěží 
s typickou hořčinou v závěru.

Moda Montepulciano d‘Abruzzo DOC 0,75 2020 | 2021

Šťavnaté Montepulciano rubínové barvy s fialovými odlesky. Víno nabídne tóny tmavého ovoce, jako jsou maliny a divoké třešně, které jsou v chuti 
doplněny nádechem koření a kávových zrn v čokoládě.

Trabocchetto Pecorino Colline Pescaresi DOC 0,75 2020 | 2021

Víno má brilantní světle slámovou barvu, v chuti naleznete ovocné tóny zralých hrušek, jablek a jasmínu.

Sangiovese Salto IGP 0,75 2020

Víno krásné rubínové barvy s fialkovými odlesky. Intenzivní vůně zralého červeného ovoce. Chuť je středně plná, živá a krásně ovocná, se zakulacenou 
dochutí s lehkou stopou sudu.

Tre Saggi Montepulciano d´Abruzzo DOC 0,75 2017

Víno má rubínovou barvu s fialovými odlesky, ve vůni dominují tóny zralého červeného ovoce a koření, s lehkou stopou sudu. Na patře je víno živé, ovocné, 
s plnou chutí doplněnou příjemným kořeněným závěrem. Ukazuje tak krásu odrůdy Montepulciano, která v regionu Abruzzo dosahuje nejvyšší kvality.

Bianco dei Dragone BiB 5 NV

Lehké a svěží bílé víno z italské oblasti Abruzzo v praktickém balení Bag-in-Box o objemu 5 nebo 10 litrů. Víno je lehce pitelné, osvěžující a jeho balení 
mu zaručuje kvalitu po velmi dlouhou dobu.

Rosso dei Dragone BiB 5 NV

Harmonické červené víno z italské oblasti Abruzzo v praktickém balení Bag-in-Box o objemu 5 nebo 10 litrů. Víno je lehce pitelné s tóny tmavého 
ovoce a koření. Jeho balení mu zaručuje kvalitu po velmi dlouhou dobu.



75

PIEROPAN | VENETO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Soave Classico DOC 0,75 2021

Svěží a ovocné Soave Classico od prestižního vinařství Pieropan. Hrozny pochází až z 60letých vinic odrůd Garganega a Trebbiano z centra Soave 
Classico. Suverénní a výrazné víno s patrnou stopou minerálů, ovoce a pikantnosti.

Soave „Calvarino“ DOC 0,75 2020

Elegantní Soave Classico ze slavné vinice Calvarino. Jedná se o koncentrované víno s vůní připomínající květiny, peckovité ovoce a med. V ústech je 
hravé a velmi dobře vyvážené mezi ovocností a kyselinou s patrnou mineralitou v závěru.

Soave „La Rocca“ DOC 0,75 2018 | 2020

Slavné Soave Classico z jedinečné vinice La Rocca. Tato vinice je právem zařazena mezi poklady oblasti Soave Classico. Jedná se o koncentrované 
víno s tóny tropických plodů, ovoce a koření. V chuti je elegantní s patrnou mineralitou a pikantností.

Amarone della Valpolicella „Vigna Garzon“ DOCG 0,75 2015

Brilantní a intenzivní víno rubínově červené barvy s opojným aroma po černých třešních, ostružinách a švestkách. Na patře je složité a zaoblené 
se silnou strukturou.

JOSEPH HOFSTÄTTER | ALTO ADIGE | SÜDTIROL OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Pinot Grigio DOC 0,75 2021

Krásně vyvážené víno s jemnými tóny máslové hrušky a koření, které se vyznačuje vynikající pitelností a neutuchající oblibou.

Pinot Bianco DOC 0,75 2021

Slámově žlutá barva, aroma bílé broskve v kombinaci s jablkem a hruškou, elegantní a harmonická struktura s náznakem ořechů a příjemná středně 
dlouhá dochuť.

PIEROPAN
Vinařská oblast Veneto

Azienda Agricola Pieropan byla založena 
rodinou Pieropan v roce 1890. Jejich filozofie 

stojí na vysoké kvalitě pěstovaných hroznů, 
technologické inovaci a respektování enologické 
tradice v oblasti Soave. O čtyři generace později, 

v roce 1970, vnuk Leonildo (Nino) pomohl 
vinařství zvýšit jeho kvalitu i věhlas, když vysázel 
vinice v okolí města Soave (konkrétně Calvarino, 

Pigno, Becco, Boiolo-La Rocca a Tondo). 
Postupně byly ve vinařství zavedeny postupy 
ekologického zemědělství, snižování výnosů 
z keře (na 2  kg) a snížení hustoty vinic (3 000 

na ha). Netřeba dodávat, že jeho extravagantní 
přístup způsobil na chvíli zmatek a skepsi mezi 
komunitou výrobců vína, ale velmi brzy se tyto 
vinařské metody staly měřítkem pro všechny 
ostatní. Jeho vína Soave patří mezi nejlepší 

z Itálie a jsou známá po celém světě.

      0,75l 

JOSEPH HOFSTÄTTER
Vinařská oblast Alto Adige | Südtirol

Jedná se o středně velký rodinný podnik, který 
již od roku 1907 nabízí špičkový sortiment 
vín z různých částí Jižního Tyrolska. Vína 

nesoucí jméno Hofstätter jsou vyráběna téměř 
výhradně z hroznů pěstovaných na vlastních 
vinicích, které se nacházejí v těch nejlepších 
polohách na obou stranách údolí řeky Adige. 

Pinot Nero z vinice Barthenau je dokonalé 
a je to jeden z nejlepších příkladů této 

odrůdy z celé Itálie. Stejně unikátní jsou také 
vína z odrůdy Gewurztraminer pocházející 
z původních vinic v okolí vesnice Tramin.

      0,75l
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MARQUÉS DE MURRIETA | RIOJA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Capellanía Rioja blanco Reserva 0,75 2015

Jedinečný zážitek – aristokratické bílé víno ze starých vinic, které byly vysázeny v roce 1945. Díky šetrné práci s dubovými sudy nabídne plnost a sílu. 
Doporučujeme dekantovat.

Rioja Reserva „Finca Ygay“ 0,75 2017

Krásné víno plné černých plodů, švestek a minerálů. V chuti se projeví nádech zralých sušených bylin a kouře. Víno je živé a elegantní.

Rioja Gran Reserva Especial „Castillo de Ygay“ 0,75 2009

Toto víno patří k největším skvostům z oblasti Rioja. Vyrábí se pouze v nejlepších ročnících. Jeho vůně je plná a komplexní, chuť sametově hebká 
s dlouhým kořenitým nádechem a dotykem sladkého dřeva na závěr. Podle renomovaného časopisu Wine Spectator je toto víno nejlepším vínem 
na světě za rok 2020.

VIÑA REAL | RIOJA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Rioja Crianza 0,75 2018

Intenzivní ovocné víno s nádechem dubového dřeva. Tato Rioja Crianza má nádhernou vůni zralého ovoce, jako jsou ostružiny a černý rybíz. V chuti 
je krásně kulatá s harmonickou kombinací ovocných tónů a dubového dřeva.

Rioja Reserva 0,75 2016

Elegantní Rioja Reserva s tmavou barvou s fialovými odlesky. Na nose je pikantní s poznámkami dřeva a tmavého ovoce. V ústech je víno plné, 
s dobrou strukturou a velmi dlouhou dochutí.

Rioja Gran Reserva 0,75 2015

Jedná se o silné, plnější víno, které zrálo 24 měsíců v dubových sudech. Na nose dominuje spousta koření, višně a dřevo. V chuti vykazuje dobrou 
koncentraci, jemné taniny a dlouhý závěr.

MARQUÉS DE 
MURRIETA

Vinařská oblast Rioja

Jedno ze dvou nejstarších 
aristokratických vinařství 
v oblasti Rioja, které bylo 

založeno v roce 1852. Jejich 
vinice Ygay nechává vzniknout 

jednomu z nejtradičnějších 
vín oblasti – Castillo Ygay. 
Vinařství však jde s dobou 
a nabízí tak širokou škálu 

špičkových vín.

      0,75l 

VIÑA REAL
Vinařská oblast Rioja

Moderní vinařství s odkazem 
na vinařskou tradici v oblasti 
Rioja bylo založeno v roce 
1920. Nyní Viña Real patří 
mezi uznávaná vinařství 

v tomto regionu a jejich vína 
nabízí velmi dobrý poměr 

mezi kvalitou a cenou. 
Specializují se na červená 

vína s odrůdovou převahou 
Tempranilla, která zrají 

po dlouhou dobu v dubových 
sudech.

      0,75l
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VEGA SICILIA | RIBERA DEL DUERO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Macan Classico Cosecha 0,75 2017

Parádní a elegantní víno z oblasti Rioja vyrobené z odrůdy Tempranillo. Jeho vůně připomíná tmavé ovoce a koření. V chuti je středně plné, s patrnými 
taniny a dobrou kyselinou.

Macan Cosecha 0,75 2016

Moderní víno z oblasti Rioja v podání vinařských mistrů odhaluje jemné aroma po lesních plodech, koření a ostružinách, v pozadí s nádechem kouře, 
kůže a inkoustu.

Alion 0,75 2017

Alion je velké španělské víno z rodiny Vega Sicilia. Je vyrobeno z 50  % vlastních a 50  % nakupovaných hroznů od pěstitelů z vesnic La Horra, Roa, 
Gumiel, Pesquera a Morallino. Má lahodné květinové aroma, v chuti je husté a šťavnaté s patrnými taniny v závěru.

Pintia 0,75 2015 | 2016

Patrně nejlepší víno španělské apelace Toro. Hrozny pocházejí z těch nejlepších poloh a z poloviny jsou na původních podnožích, což je velmi 
vzácné. Plnější, harmonické víno plné konfitovaného červeného ovoce a dobře použitý sud z amerického dubu.

Vega Sicilia Valbuena „5“ 0,75 2014 | 2015 | 2016

Valbuena je druhé víno nejslavnějšího španělského vinařství Vega Sicilia. Dostává se mu stejné péče, jen je vyráběno z mladších vinic a k hlavnímu 
Tempranillu má trochu více Merlotu než Cabernetu. Je plné tmavého ovoce, koření a zauzeného dřeva, vše perfektně integrované a v rovnováze 
s dlouhou sametovou dochutí.

Vega Sicilia Unico 0,75 2011

Unico je jedno z největších vín ze Španělska. Jedná se o harmonické, vyvážené a hluboké víno, které nabízí tóny zralých švestek, rybízu a pepře. 
V chuti se projeví lékořice a mineralita. Ve struktuře vína jsou dobře integrované třísloviny a svěží kyselina.

CONTINO | RIOJA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Contino blanco 0,75 2018 | 2019

Contino Blanco je bílé víno z oblasti D.O.Ca. La Rioja, vyrobené z více než 40letých vinic. Sklizeň se provádí ručně a před alkoholovým kvašením prochází 
víno macerací na slupkách při nízkých teplotách. Následně po alkoholovém kvašení víno dozrává v dubových sudech po dobu 6 měsíců. Velmi zralé tóny 
bílého ovoce elegantně smíchané s tóny praženého sušeného ovoce. 

Rioja Reserva 0,75 2017

Komplexní, vyzrálé a sametové víno. Tato Reserva nabídne tóny tmavého ovoce, kůže a květin. V chuti má střední tělo s příjemným a dlouhým 
závěrem.

Rioja Viña del Olivo 0,75 2019

Jedinečné a rafinované červené víno Viña del Olivo, v němž je i přes jeho relativní mladost patrná síla s patřičnou zemitostí a mineralitou. Ve vůni 
se objevují fialky a tmavé plody, které v chuti navazují na tóny koření a dřeva.

VEGA SICILIA
Vinařská oblast Ribera del Duero

Kultovní, nejslavnější a nejtradičnější španělská 
doména. Její vína jsou neuvěřitelně komplexní, 
elegantní a skvěle stárnou. Přirovnávají se k 1er 
Grand Cru Classé z Bordeaux. Vlajkovou lodí je 

Reserva Especial, což je blend zpravidla tří ročníků, 
a pak Unico z jednoho ročníku. Do skupiny patří 

i vinařství Alion z Ribera del Duero a Pintia z Toro, 
která těží z vinařského umu a stejné péče jako 

mateřská Vega Sicilia.

      0,75l 

CONTINO
Vinařská oblast Rioja

Vinařství – celým jménem Viñedos del Contino – 
bylo založeno v roce 1973. Vlastní celkem 62 hektarů 

vinic, které se nachází nedaleko města Laserna 
ve vinařské oblasti Rioja Alavesa. Historie vinařství 
se datuje od 16. století, kdy tuto usedlost založil 

důstojník královské gardy Lorenzo Contino. V tomto 
vinařství se mísí tradiční postupy výroby s moderní 
technologií, kde je vše podřízeno výrobě kvalitních 

vín s odrůdovou typičností pro oblast Rioja.

      0,75l
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WEINGUT MEYER | PFALZ OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling trocken 1,0 2021

Příjemná ovocná vůně s tóny citrusů či meruněk, šťavnatá, středně plná chuť se živou kyselinkou vybízející k dalšímu napití.

Weisser Burgunder feinherb 1,0 2021

Příjemné, květnaté víno z odrůdy Rulandské bílé s lehkým zbytkovým cukrem. Středně plné, šťavnaté s tóny exotického a sadového ovoce.

Muskateller süss 0,75 2021

Typický muškát s tóny letní louky a delikátní jemnou chutí. Jedná se o sladké víno se zbytkovým cukrem 45 g/l.

Riesling Gutswein trocken 0,75 2021

Minerální a příjemně svěží Riesling z jižní části oblasti Pfalz. Ve vůni naleznete tóny citrusů a peckovin. V chuti je víno elegantní s patrnou minerální stopou.

Riesling Buntsandstein trocken 0,75 2019

Šťavnaté víno se svěžími tóny citrusů, peckovin a elegantní minerální notou. Středně plná chuť, živá a poměrně dlouhá dochuť s příjemnou  mineralitou.

Riesling Maria-Magdalena trocken 0,75 2018

Výrazně minerální Riesling s ohromnou bohatostí a dlouhým závěrem. I přes jeho mladost nabídne hedvábnou texturu a pikantní jemnou kyselinu.

Spätburgunder trocken 0,75 2019

Nižší rubínová barva, ve vůni jsou patrné tóny zralých červených bobulí, divokých třešní a rybízu. Víno se projevuje velmi šťavnatě a harmonicky a díky 
jemným a krásně integrovaným tříslovinám je také velmi dobře pitelné.

VIERMORGENHOF – WEINGUT REINHARD MOLITOR  | MOSEL OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling Kabinett trocken 0,75 2019

Nižší, zlatavě žlutá barva se zelenkavými odlesky, středně intenzivní aroma připomínající citrusové plody a zralé meruňky. Chuť je příjemně osvěžující, 
šťavnatá, s patrnými tóny limetek a rynglí, středně dlouhý závěr s lehkou mineralitou a příjemnou kyselinkou.

Riesling Classic 0,75 2021

Zelenkavě žlutá barva se střední viskozitou, intenzivnější aroma s tóny zralého sadového a exotického ovoce. Chuť je elegantní, plnější, šťavnatá 
a příjemně ovocitá, v delší dochuti se projevuje svěží kyselinka vyvažující lehkou stopu zbytkového cukru.

WEINGUT MEYER
Vinařská oblast Pfalz

Celým jménem Weingut Karl-Heinz a Andreas Meyer je 
tradiční rodinné vinařství otce a syna, které bylo založeno 
v jižním Pfalzku již v roce 1949. Jako jedno z mála vinařství 

v regionu začalo již v 50. letech plnit svá vína do lahví a také 
uplatňovat tzv. přímý marketing. Celkem obhospodařují 

17 hektarů vinic, kde jsou uplatňovány přísné biodynamické 
postupy. Syn Andreas se stará o vinice i samotnou výrobu 

vína a jeho maminka Gudrun zajišťuje prodej a komunikaci se 
zákazníky. Snahou rodiny Meyer bylo vždy vyrábět odrůdově 

typická vína pro daný terroir jižního Pfalzka. Hlavním motivem 
vinařství je „tradice s inovacemi k dokonalosti“, která vyjadřuje 

filozofii firmy. Zde mnohaleté zkušenosti v kombinaci 
s moderní technologií dávají vzniknout výjimečným vínům 

za velmi příznivé ceny.

      0,75l | 1,0l 

VIERMORGENHOF – WEINGUT 
REINHARD MOLITOR 

Vinařská oblast Mosel

Vinařství bylo založeno v roce 1974 ve městě Kinheim 
na pravém břehu řeky Mosely. Nicméně tradice výroby vín 

rodiny Molitor sahá až do 16. století. Na zhruba 6,5 hektarech 
strmých vinic nepěstují jen Riesling, ale i Rivaner nebo 

Weissburgunder. Ruční sběr, pečlivá selekce hroznů, poctivá 
práce ve sklepě a tradice a zkušenosti rodiny Molitor, to vše se 

odráží ve vysoké kvalitě vína ve sklence.

      0,75l
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WEINGUT REICHSRAT VON BUHL | PFALZ OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling Pfalz trocken 0,75 2020

Typický, šťavnatý, ovocitý a skvěle pitelný ryzlink od jednoho z nejlepších německých producentů. 

Riesling Bone Dry 0,75 2020

Bone Dry, tedy na kost suchý Riesling se vyznačuje tóny sadového peckového ovoce, citrusů a typickou mineralitou. Chuť je ovocitá s pevnou 
kyselinkou a bohatou, krásně suchou, dochutí. 

Riesling Von Buhl Pfalz 0,75 2021

Živý, ovocný a krásně aromatický ryzlink s tóny citrusů, exotického ovoce a meruněk. Chuť je krásně suchá a svěží, s příjemnou mineralitou a delší 
dochutí.

Forster Riesling 0,75 2019

Rafinovaný forsterský ryzlink z vinic Ungeheuer, Pechstein a Jesuitengarten s typickou kombinací exotického ovoce, citrusů, výrazné minerality 
s jemnou stopou kouře. Šťavnatá dlouhá dochuť.

Riesling Pechstein GG 0,75 2019

Forster Pechstein – to je jedno z nejvýraznějších míst ve Falci - právě černý čedič, minerální dědictví Pechsteinkopf, dává zdejší vinici zcela 
nezaměnitelnou nótu. Pechstein Riesling Grosses Gewächs je ztělesněním puristické minerality a představuje největší vína regionu s velkým 
potenciálem k archivaci.

Riesling Sekt brut 0,75 2017

Klasickou metodou vyráběný sekt z odrůdy Riesling se prezentuje tóny zralých jablíček, šťavnatou hruškou, citrusy a jemným tónem briošky.                  
Živá svěží kyselinka, elegantní ovocnost a mineralita na patře. Delší, šťavnatý závěr.

Zero Secco Alkoholfrei 0,75 NV

Zero Secco je šumivá a nealkoholická alternativa ke klasickým sektům s aromatickou souhrou ovocnosti, kyselinky a jemného cukru. Zkrátka, jiskřivé 
osvěžení zcela bez alkoholu. Ideální také do nealkoholických koktejlů.

SCHÄFER-FRÖHLICH | NAHE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling trocken 0,75 2018

Ukázkový ryzlink plný tónů břidlice a peckovin. V chuti je šťavnatý a čerstvý, s tóny peckového ovoce a minerality. Víno má velmi hladkou strukturu, 
s jemnou dochutí hrušek.

Riesling trocken „Vulkangestein“ 0,75 2020

Parádní víno z nejlepších lokalit v Nahe. Vinice se zde nacházejí na vulkanickém podloží, což se silně projevuje také ve víně. Riesling Vulkangestein                
je výrazně minerální s tóny limety, grapefruitu, koření a květin. V ústech je víno elegantní a svěží s velmi silným charakterem.

Riesling trocken „Schiefergestein“ 0,75 2020

Svěží a velmi elegantní víno s typickou mineralitou. Hrozny pochází z vinic bohatých na břidlici, což se odrazilo i ve stylu tohoto vína. Jeho aroma 
připomíná břidlici, mátu a letní květiny. V chuti jsou patrné broskve, nádech pazourku a typická ryzlinková kyselost.

WEINGUT REICHSRAT VON BUHL
Vinařská oblast Pfalz

Vinařství Reichsrat von Buhl je již více než 150 let v rodinném 
vlastnictví a stejně tak dlouho je jedním z nejznámějších vinařství 

v Německu. Od svého založení v roce 1849 stojí von Buhl 
za nadčasovým stylem vín výrazně ovlivněných terroirem, který 

nikdy nebyl orientován na to, co je módní, ale který hrdě propaguje 
původ svých hroznů z nejlepších lokalit v Deidesheimu a Forsteru. 
Vinařství Reichsrat von Buhl je od roku 2009 certifikováno Bio a je 
i aktivním ambasadorem přírodního, udržitelného vinohradnictví 

a nejlepších německých vín.

      0,75l 

SCHÄFER-FRÖHLICH
Vinařská oblast Nahe

Vinařská hvězda z německého regionu Nahe s více než 200letou 
tradicí, to je rodinné vinařství Schäfer-Fröhlich. V této oblasti mají 

celkem 19 hektarů vinic, kde pěstují převážně odrůdu Ryzlink rýnský. 
Jejich vína se vyznačují precizností, chuťovou čistotou a parádní 

mineralitou. Nadaný vinař Tim Fröhlich se stal v roce 2010 vinařem 
roku a zároveň nejmladším vítězem v historii tohoto prestižního 

ocenění.

      0,75l
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MARKUS 
MOLITOR

Vinařská oblast Mosel

Markus Molitor je dnes 
již osmou generací 

rodiny, která vlastní toto 
starobylé vinařství. Patří 

mezi vyznavače myšlenky 
„terroir“ – v posledních 

letech postupně rozšiřuje 
počet různých vinic tak, aby 

co možná nejlépe využil 
enormního potenciálu 

vyjádření odrůdy ryzlink. 
Vinice v údolí Mosely jsou 

v extrémně prudkých 
svazích. Vzhledem 

k tomu je veškerá práce 
prováděna výhradně 

ručně za cenu obrovské 
námahy a úsilí. Firma 

vlastní některé z nejlepších 
a nejkrásnějších tratí 

na střední Mosele a jednu 
vinici na řece Saar. Vína 

z podniku Markuse Molitora 
získávají každoročně 

řadu ocenění v domácím 
i zahraničním odborném 

tisku a na různých soutěžích 
a výstavách.

      0,75l 

MARKUS MOLITOR | MOSEL OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling Haus Klosterberg trocken 0,75 2020

Víno je lehčího stylu s typickým tónem citrusového ovoce. V chuti je šťavnaté s typickou mineralitou.

Riesling Haus Klosterberg feinherb 0,75 2020

Velmi populární polosuchý ryzlink je vhodný pro každý den. Označení feinherb znamená ovocně-květnatý, kořenitý.

Riesling Haus Klosterberg süss 0,75 2020

Oblíbený sladký moselský ryzlink. Základní víno z produkce vinařství Markus Molitor Haus Klosterberg je osvěžující a šťavnaté s delší sladkou dochutí.

Riesling Schiefersteil 0,75 2020

Tento velmi komplexní moselský ryzlink má silný minerální charakter se šťavnatými tóny citrusových plodů. V chuti je víno příjemně řízné 
a osvěžující.

Riesling Alte Reben 0,75 2016 | 2017

Velmi minerální ryzlink ze starých keřů z více než 60letých vinic. I přes svou relativní mladost má víno zlatou barvu s poměrně vysokou viskozitou. 
Na nose je patrné aroma pazourku, pepře, žlutého jablka, kdoulí a nektarinek. Jeho vůně plně koresponduje s chutí a je umocněna parádní kyselinou.

Riesling Kabinett trocken Wehlener Klosterberg 0,75 2017

Minerální a ovocný ryzlink z kopce Wehlener, který se nachází hned vedle vinařství. Jeho podloží je bohaté na břidlici, díky níž se do vína dostane 
množství minerálních látek. Víno nabídne patřičnou eleganci a svěžest.

Riesling Kinheimer Hubertuslay auslese *** 0,75 2017

Jedinečný ryzlink z Mosely s intenzivní vůní rebarborového kompotu, ořechů, zralé broskve, sušeného ovoce, bergamotu, ananasu a lehkého pazourku. 
V chuti výrazné, plné, se živou kyselinou a neuvěřitelnou strukturou. Sladká opulentnost tohoto vína končí dlouhým a komplexním dozvukem.

Riesling Zeltinger Sonnenuhr Spätlese trocken 0,75 2018

Intenzivní, suchý a bohatý Riesling plný minerality s dobrým potenciálem ke zrání. Ve víně dominuje mineralita s osvěžující stopou po citrusech.
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JOHANN JOSEF PRÜM | MOSEL OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling Kabinett „Graacher Himmelreich“ 0,75 2019

Koncentrovaný a ovocný ryzlink s tóny citrusů, bílých květů a břidlice. V chuti je víno lehké a ovocné s minerálním dotekem.

Reisling Kabinett "Bernkasteler Badstube" 0,75 2019

Výrazný minerální ryzlink ovocného stylu s tóny koření a exotického ovoce. Díky patrné kyselince je víno krásně svěží a má šťavnatý závěr.

Riesling Spätlese „Bernkasteler Badstube“ 0,75 2018

Překvapivý pozdní sběr s tóny jablka, limety a břidlice. Víno je velmi dobře chuťově vyvážené, s velkým potenciálem k zrání.

Riesling Spätlese „Zeltinger Sonnenuhr“ 0,75 2019

Vynikající Riesling z více než 80letých keřů z proslulé vinice Zeltinger Sonnenuhr, která nemá ani 20 hektarů.  Intenzivní a koncentrovaná vůně 
připomínající kandovanou pomerančovou kůru, broskve nebo růžový grapefruit. Chuť je krásně strukturovaná, plnější a ovocná. Dlouhý, minerální 
závěr, kde se snoubí vyzrálá kyselinka se zbytkovým cukrem.

WILLI SCHAEFER | MOSEL OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Riesling Graacher trocken 0,75 2019 | 2020 | 2021

Elegantní suchý ryzlink z vinice Graacher s extrémním náklonem. Okouzlí vás vůní broskví, bylinek a mandlí s jemným náznakem citronové trávy. V chuti je 
víno lehké, svěží a elegantní, s nesmírnou délkou.

Riesling Kabinett Graacher Himmelreich 0,75 2017 | 2018 | 2019

Jedná se o typicky minerální, aromatické a svěží víno z moselské oblasti. Vůně nabídne exotické ovoce, anýz a koření. V chuti je vyvážené s dotekem 
citrusů a elegancí.

Riesling Kabinett Graacher Domprobst 0,75 2018 | 2019 | 2020

Parádní moselský ryzlink z kopce Graacher. V chuti je víno nesmírně svěží a delikátní s tóny citrusů a peckovin.

Riesling Graacher Himmelreich GG 0,75 2018 | 2019

Grosses Gewächs, tedy takové Grand Cru v Německu, je zde vyjádřena tím nejlepším způsobem. Bohatý, intenzivní a výrazně minerální Riesling z jedné 
z nejlepších poloh nejen na Mosele. Chuť je pevná, šťavnatá a extraktivní s velmi plným tělem a opravdu dlouhou, minerální dochutí.

JOHANN JOSEF PRÜM
Vinařská oblast Mosel

Johann Josef Prüm založil toto vinařství v roce 1911, 
ačkoliv historie výroby vína rodiny Prüm se datuje až 
do 12. století. Nyní vede rodinný podnik jeho dcera 

Katharina. Více než 13 hektarů vinic zahrnuje přibližně 
70  % původní výsadby, protože zárodky révokazu 

v břidlicových půdách nepřežívají. J. J. Prüm si stále drží 
pevnou pozici v absolutní špičce německých Ryzlinků. 

Staré keře, nízké výnosy, tradiční vinařské postupy 
a preference maximální možné kvality ústí v ohromnou 

komplexnost, mineralitu a až éterickou harmonii 
jedněch z nejvíce dlouhověkých bílých vín na světě.

      0,75l 

WILLI SCHAEFER
Vinařská oblast Mosel

Vinařství vlastní nejuznávanější polohy v moselské 
oblasti Graacher Himmelreich, Graacher Domprobst 

a Wehlener Sonnenuhr. Vinařské kořeny rodiny Schaefer 
sahají až do roku 1121. Šetrná a ruční práce na vinicích 

spolu s využitím klasické vinifikace ve velkých dubových 
sudech typu Fuder nechávají pravidelně vzniknout 

ikonickým vínům, jež jsou naprosto excelentní ukázkou 
moselského terroir a patří k nejvyhledávanějším vínům 
celého Německa. Ochutnat tato vína je opravdovým 
zážitkem, jelikož jsou vyprodána na pár let dopředu 

a není lehké je nakoupit.

      0,75l
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WEINHOFMEISTEREI MATHIAS HIRTZBERGER | WACHAU OBJEM V LITRECH ROČNÍK

„Stab“ Grüner Veltliner Steinfeder 0,75 2019 | 2021

Minerální a šťavnaté, na nose jsou dominantní tóny žlutého ovoce, tabáku a pepře. V chuti dominuje mineralita, která je v harmonii s kyselinou. 

"Treu" Grüner Veltliner Federspiel 0,75 2017 | 2018 | 2021

Jedná se o příjemně pitelné víno s tóny květin, citrusů, zeleného pepře a fenyklu. V chuti je víno osvěžující s patrnou mineralitou.

„Greif“ Grüner Veltliner Smaragd 0,75 2017 | 2018 | 2021

Šťavnatý a extraktivní veltlín kategorie Smaragd od vycházející hvězdy z Wachau. I přes své mládí nabídne víno tělnatost a otevřenost s tóny čerstvých 
kdoulí, tabáku a pepře. Opravdu komplexní a velké bílé víno, které bude skvěle vyzrávat.

Grüner Veltliner Kollmütz Smaragd 0,75 2018

Perfektní a dokonale vyvážený Veltliner Smaragd z Wachau. Na nose jsou patrné tóny broskví a koření. V ústech se projeví lehká pikantnost a mineralita. 
Špičkové víno, které bude potřebovat několik let k uzrání.

„Zier“ Riesling Federspiel 0,75 2021

Sytá, slámově žlutá barva se zelenkavými odlesky. Bohatá vůně připomínající citrusy, květiny, muškátový oříšek nebo broskve. Chuť je bohatá, harmonická 
s pěknou strukturou a pevnou kyselinkou. Dlouhý, jemně minerální závěr s nádechem kouře a limetek.

WEINHOFMEISTEREI 
MATHIAS 

HIRTZBERGER
Vinařská oblast Wachau

Již pátá generace rodiny Hirtzberger 
vyrábí legendární vína v jedné 

z nejkrásnějších krajin v Rakousku – 
Wachau. Otec zakladatele vinařství 
Franz Hirtzberger starší patří mezi 
ikonické vinaře v regionu. V rámci 
dědictví získal jeho nejmladší syn 

Mathias Hirtzberger celkem 4 hektary 
vinic ve velmi uznávaných polohách, 
jako je Kollmütz, Kollmitz, Gaisberg, 

Angern a Marienfeld. První vína vyrobil 
v roce 2014. Jeho druhý ročník 2015 se 

vyznačuje elegancí a vzrušující složitostí. 
Vína jsou klasifikována podle Vinea 

Wachau jako Steinfeder (lehký a ovocný 
styl), Federspiel (jemný) a Smaragd 

(hluboký a dlouhý). Celé jméno vinařství 
Weinhofmeisterei Mathias Hirtzberger 
odkazuje na více než 600 let starou 
budovu – vinařský dvůr, kde je nyní 

hlavní centrum obou rodinných vinařství, 
vinotéka a restaurace.

      0,75l 



83

F. X. PICHLER | WACHAU OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Grüner Veltliner Ried Loibner DAC 0,75 2020 | 2021

Bohatý a výrazný veltlín od top producenta. Vůně připomíná zralé zelené jablko, med a peckoviny. V ústech je bohaté a šťavnaté s minerálním nádechem.

Grüner Veltliner Federspiel Loibner Klostersatz 0,75 2018

Nádherně vyvážené minerální a ovocné Veltlínské zelené s tóny citrusů, jablek a květin. Bohatá, jemně kořenitá chuť s výrazně minerální stopou v dochuti.

Grüner Veltliner Smaragd Durnsteiner 0,75 2018

Šťavnatý a perfektně vyvážený veltlín z Wachau. Na nose jsou patrné peckoviny, citrusy a mineralita. Díky jemné nasládlosti, která je v perfektní 
harmonii s kyselinou, je víno krásně šťavnaté a harmonické s dlouhou dochutí.

Grüner Veltliner Smaragd Loibenberg 0,75 2019

Plnější, koncentrovaný a šťavnatý veltlín s obrovskou hustotou a dlouhou minerální dochutí. Víno je krásně kořenité s dotekem žlutého ovoce a květin. 
Jeho tělo je široké s pevnou kyselinou.

Grüner Veltliner M Smaragd 0,75 2019

Hutný, minerální veltlín v nejvyšší kategorii Smaragd M s jemnými tóny ovoce, koření a hrušky, pocházející z jedné z top poloh ve Wachau – 
Loibenberg.

Riesling Smaragd Durnsteiner 0,75 2019

Velkolepý, koncentrovaný ryzlink s vysokou viskozitou, pevnou kyselinou a příjemnou sladce ovocnou chutí. Zralá bílá broskev, perský meloun či 
ananas jsou v kombinaci s nahořklou chutí po mandlích a tabáku přímo božské.

Riesling Ried Loibenberg DAC 0,75 2020 | 2021

Lehce pikantní, koncentrovaný ryzlink. Víno má žlutozelenou barvu se stříbrnými odlesky, jeho aroma připomíná broskve, pomerančovou kůru 
a květiny. V chuti je patrná krémová textura, lehká nasládlost a pevná kyselina.

Riesling Smaragd Kellerberg 0,75 2019

Jiskrná, žlutozelená barva se stříbrnými odlesky. Vůně je mnohovrstevná s tóny květového medu, žlutého tropického ovoce, v pozadí s nádechem 
mandarinkové kůry. Chuť je šťavnatá a krémová zároveň, s ovocnými tóny připomínajícími citrusy a ananas, s dlouhou dochutí a pevnou kyselinkou.

Riesling Ried Kellerberg DAC 0,75 2020 | 2021

Jiskrná, žluto-zelená barva se stříbrnými odlesky. Vůně je mnohovrstevná s tóny květového medu, žlutého tropického ovoce, v pozadí s nádechem 
mandarinkové kůry. Chuť je šťavnatá a krémová zároveň, s ovocnými tóny připomínající citrusy a ananas, s dlouhou dochutí a pevnou kyselinkou.

F. X. PICHLER
Vinařská oblast Wachau

Ikonické vinařství z oblasti Wachau 
a jeden ze zakladatelů Codex Wachau. 

Vína z tohoto vinařství patří mezi ta 
nejvyhledávanější a díky své plnosti 

dokážou zaujmout už jako mladá, ale 
také po několika dekádách zrání v lahvi.

      0,75l 
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WEINGUT SCHMELZ  | WACHAU OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Grüner Veltliner Federspiel Wachauer Terrassen 0,75 2021

Elegantní a delikátně ovocné víno s jemnými bylinkovými tóny a příjemnou kyselinou. Pochází z lokalit v oblasti Wösendorfer Mittelbergen se silně 
minerálními půdami.

Grüner Veltliner Federspiel Loibner  0,75 2021

Minerální, pikantní a kompaktní víno s jemnými tóny peckovitého ovoce, vysoce extraktivní. Hodí se jako univerzální společník k jídlu.

Grüner Veltliner Smaragd Ried Pichl Point 0,75 2018

Velmi šťavnaté, plné víno s překvapivou elegancí a pitelností. Pochází z vinice v Jochingu s vyšším podílem spraší a kamenitým podložím s typickými tóny 
meruněk a čerstvých bylin.

WEINGUT 
SCHMELZ 

Vinařská oblast Wachau

Přímo v srdci Wachau, ve vesničce 
Joching, sídlí rodinné vinařství 
Schmelz, které v současnosti 

vedou manželé Johann a Monika 
se svými dvěma syny – Thomasem 

a Florianem a navazují na více 
než 150letou historii. Jejich 

vinice o rozloze cca 10 hektarů 
se táhnou od Wösendorfu až 

do Unterloibneru; v důsledku toho 
se i jejich vína vyznačují rozličností 

charakterů v závislosti na půdě 
a mikroklimatických podmínkách. 

Pečlivá práce ve vinicích 
umožňuje sklízet naprosto zdravé 
hrozny, které jsou základem pro 
temperamentní a výrazná vína 
s typickou ovocností a jemnou 

kořenitostí.

      0,75l
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WEINGUT JOSEF & PHILIPP BRÜNDLMAYER  | KREMSTAL OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Grüner Veltliner Lössterrassen 0,75 2021

Osvěžující rakouský veltlín od špičkového vinaře. Vůně je ovocitá, s tóny bílého pepře a sadového ovoce. Středně plná chuť, živá, s tóny citrusového ovoce 
a bylinek. Nekomplikovaná dochuť je příjemně osvěžující, vybízející k dalšímu napití.

Grüner Veltliner Ried Moosburgerin 0,75 2017

Bohaté a intenzivní víno díky dostatku slunečního svitu (jižní orientace), spraším a vápencovému podloží. Má pevnou strukturu a typicky ovocitý charakter 
s výrazně minerální dochutí.

Riesling Kaiserstiege 0,75 2021

Šťavnatý, ovocný a skvěle pitelný ryzlink z rakouského Kremstalu, s tóny meruněk, citrusů a příjemnou mineralitou.

Zweigelt 0,75 2018

Příjemný ovocný zweigeltrebe s tóny třešní, hořké čokolády a lehkou stopou koření. Chuť je měkká a šťavnatá s jemnou stopou zrání na dubovém sudu.

WEINGUT JOSEF                               
& PHILIPP BRÜNDLMAYER 

Vinařská oblast Kremstal

Philipp Bründlmayer je rozhodně jedním 
z nejzajímavějších objevů posledních let. Jeho 

řada vín má silný charakter a je velmi autentická. 
V harmonické spolupráci s otcem jsou vytvořena 

vína, která působí svou pitelností. Obstarávají 
cca 18 hektarů vynikajících vinohradů, které patří 
k nejlepším v Kremstalu. Otec Josef založil toto 

vinařství v roce 1980 a Philipp, který vede vinařství 
v současnosti, pokračuje v jeho myšlence. Absence 
insekticidů a herbicidů, ruční sběr hroznů, minimální 

zásahy ve sklepě a zrání vína na kvasničných 
kalech, to je vše, co Philipp již částečně zavedl a co 
považuje za svůj cíl. Dostat z hroznů do lahve husté, 

plné a silné víno s dobrou strukturou se Philippovi 
daří i díky jeho maximální snaze co nejvíce nechat 

projevit terroir vinic.

      0,75l
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OREMUS | TOKAJ OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Tokaji Mandolás 0,75 2018 | 2019

Krásné suché víno z oblasti Tokaj. Mandolás je jednou z vinic Oremus a je osázena pouze Furmintem, nejušlechtilejší odrůdou regionu. Jde o středně plné 
víno s lehce oxidativním stylem, vůní žlutých jablek, voskové plástve, viskózní, v chuti s náznakem ořechů a citronového oleje.

Tokaji Late Harvest 0,5 2017 | 2018 | 2019

Do tohoto příjemně svěžího polosladkého vína se přidává podstatně méně koncentrovaných a sladkých hroznů napadených ušlechtilou plísní Botrytis 
cinerea, je tedy méně sladké, svěžejší a lehčí.

Tokaji Aszu 3 puttonyos 0,5 2013 | 2014 | 2015

Tokajská vína Oremus jsou méně oxidativní než většina ostatních, a tudíž elegantnější a svěžejší. Tento sladký zlatý nektar se svěží kyselinou 
a dlouhou dochutí má velké předpoklady pro stárnutí.

Tokaji Aszu 5 puttonyos 0,5 2000 | 2008 | 2013

Pětiputnový Tokaj představuje podle mnohých odborníků to nejlepší ze sladkého Tokaje. Vůně tohoto Aszú charakterizují tóny citrusů, broskví 
a meruněk. Chuť je bohatá a intenzivní na patře s velmi dlouhou dochutí připomínající pomerančové květy a sladké koření.

Tokaji Aszu 6 puttonyos 0,5 2013

Šestiputnový Tokaj, naprostá dokonalost mezi sladkými víny. Chuť je nesmírně bohatá a sladká a přitom vyvážená svěží kyselinou. Toto je velké dezertní 
víno, velmi dlouhé a komplexní, je připraveno k pití, vydrží však minimálně do roku 2035.

OREMUS
Vinařská oblast Tokaj

Oremus se řadí mezi nejlepší 
výrobce slavného tokajského vína, 
které se rodí na východě Maďarska 
a jehož historie sahá do počátku 

17. století. Mezi obdivovatele 
a klienty tohoto velkého sladkého 

vína patřili např. francouzský 
král Ludvík XIV. nebo ruský car 
Petr Veliký. Oremus nyní náleží 
španělské rodině Álvarez, která 

vlastní přední prestižní španělská 
vinařství Vega Sicilia, Bodegas Alion 
či Bodegas Pintia. Obhospodařuje 
115 hektarů těch nejlepších vinic 

situovaných na úpatí jižních svahů 
pohoří Zemplen.

      0,5l | 0,75l
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BODEGA SÉPTIMA | MENDOZA OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Chardonnay 0,75 2021

Moderní a svěží Chardonnay z Argentiny. Světle žlutá barva se zelenkavými odlesky, vůně připomínající tropické ovoce, jako je ananas či mango.            
Chuť je svěží, šťavnatá s patrnými tóny citrusových plodů, s jemnou kyselinkou v delším závěru.

Sauvignon blanc 0,75 2021

Slámově žlutá barva se zelenkavými odlesky. Bohatá a intenzivní vůně připomínající tropické ovoce, jako je ananas nebo mučenka s výrazným 
květinovým podtextem. Chuť je středně plná, osvěžující a aromatická s tóny citrusových a exotických plodů a květin.

Malbec 0,75 2020

Tmavě rubínová barva s fialovými reflexy. Vůně připomínající peckové ovoce, jako jsou švestky, třešně, v pozadí s tóny květin a koření.                                
Chuť je středně plná, ovocitá a šťavnatá s ovocným závěrem.

Cabernet Sauvignon 0,75 2019

Vysoká rubínová barva, vůně připomínající černé koření, lesní ovoce, švestky, černý rybíz, v pozadí s nádechem černého čaje a skořice.                               
Chuť je středně plná, ovocitá s měkkými taniny a harmonickou delší dochutí.

Obra Malbec 0,75 2020

Víno sytě červené barvy s fialkovými odlesky. Intenzivnější vůně připomíná čerstvé ovoce jako ostružiny, lesní jahody nebo třešně, v pozadí s tóny 
černého koření a jemnou stopou dřeva. Chuť je hedvábná, jemně kořenitá s výraznou ovocnou notou a delším závěrem s relativně měkkými taniny.

Gran Reserva 0,75 2018

Bohaté, intenzivní červené víno Gran Reserva. Hluboká a intenzivní barva s fialovými odlesky. Vůně je intenzivnější, s tóny pepře, muškátového oříšku, 
švestek a červeného ovoce. Chuť je komplexní, bohatá, jemně kořenitá, s tóny zrání na dubovém sudu a vyváženou kyselinkou dotvářející harmonii 
a šťavnatost. Dlouhý závěr.

BODEGA SÉPTIMA
Vinařská oblast Mendoza

Bodegas Séptima je vinařství založené 
v roce 2001 a postavené na úpatí 
And ve výšce 1050 m n. m. Toto 
moderní vinařství těží ze 450 let 

historie a umu španělské společnosti 
a funguje na principech evropského 

dědictví a know-how, respektu 
k terroir na 150 hektarech vlastních 
vinic s cílem vyrábět prémiová vína. 

Jsou součástí průkopnické generace, 
která vyrábí špičková argentinská 

moderní vína založená na evropské 
odbornosti, moudrosti a zkušenostech.                                              
V Raventós Codorníu a Bodega Séptima 
pracují ovšem na dlouhodobých cílech – 
vyrábí vína a starají se o terroir s ohledem 

na budoucí generace. Sami říkají: Naše 
vína jsou inovativními a autentickými 

reprezentanty naší země. Jsme kreativní, 
ale respektujeme naši historii a dědictví. 

Vyrábíme horská vína, protože jsme 
v horách. Protože jsme součástí hory. 
Naše vína obsahují tlukot srdce And 

a vibrace, které dávají život jedinečnému 
přírodnímu prostředí.

      0,75l
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DOMINUS ESTATE  | KALIFORNIE OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Othello 0,75 2016

Othello je bohaté, elegantní a osvěžující víno s vůní červeného ovoce a v chuti s hedvábnými tříslovinami. Krásný Cabernet Sauvignon s dotekem 
odrůd Petit Verdot a Cabernet Franc. Toto víno se vyznačuje tóny švestek, malin, černého rybízu a černého pepře. Příjemná mineralita v delším závěru. 
Víno, které si užijete již jako mladé.

Napanook 0,75 2012

Napanook je krásnou ukázkou výjimečného ročníku 2012. Čisté aroma čerstvých jahod, černého rybízu, karamelu a máty či šalvěje plní nos. Intenzivní 
a bohaté s pevnými, ale přesto integrovanými taniny. Víno nabízí plnost, bohatost a pěknou strukturu s jistou dávkou zemitosti, tónů kakaového prášku 
a pražených mandlí s dlouhou přetrvávající dochutí. 

DOMINUS 
ESTATE

Vinařská oblast                  
Napa Valley

Skvělý producent vína se sídlem 
v údolí Napa, který vyrábí jedno 

z nejlepších tzv. „kultovních“ 
Cabernetů. Majitel, Christian 
Moueix, který toto vinařství 

spoluvlastní již od roku 1982, 
se tak, díky doporučení Roberta 

Mondaviho vedle věhlasného 
Chateau Petrus z Pomerolu 

věnoval i novosvětským 
vínům. Panství je založeno 
na vinici Napanook, která 
je pozoruhodná tím, že je 

vůbec jedním z prvních míst 
osázených hrozny v oblasti 
Napa Valley. Specializují se 
na odrůdy tolik typické pro 
Bordeaux v čele s odrůdou 

Cabernet Sauvignon.

      0,75l
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HAKA | MARLBOROUGH OBJEM V LITRECH ROČNÍK

Haka Sauvignon blanc 0,75 2021

Prvotřídní Sauvignon Blanc z oblasti Marlborough. Jedná se o svěží a ovocné víno s tóny tropického ovoce s převahou citrusů a manga. V chuti je 
krásně šťavnaté s jemným dotekem bylin a pěkně křupavou kyselinou.

HAKA
Vinařská oblast Marlborough

Název Haka vychází z typického 
domorodého tance na Novém Zélandu. 

Jedná se o vinařství spadající pod 
Ra Nui Winery hospodařící v oblasti 
Marlborough, konkrétně ve Wairau 

Valley. Střídání vyšších denních teplot 
a chladných nocí v tomto regionu 
napomáhá vyšší aromatičnosti vína 
a zároveň svěžesti. Vynikající vína se 
skvělým poměrem ceny a výkonu.

      0,75l
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GRAHAM’S 

Významné vinařství 
a největší vlastník 

vinic v oblasti Douro. 
Graham’s je vinařstvím, 

jež za svou staletou 
tradici dosáhlo těch 
nejvyšších uznání, 
a jedním z mála 

producentů, u kterých 
jsou na vysoké úrovni 

jak vína ruby, tak 
i tawny.

      0,2l | 0,75l 

GRAHAM´S | DOURO OBJEM V LITRECH ROČNÍK

White 0,75 NV

Bílé portské Graham’s se vyrábí pouze z bílých hroznů tradičních portugalských odrůd z údolí řeky Douro, jako jsou Códega, Malvasia Fina, Robigato 
a Viosinho. Má velmi působivou, delikátní vůni hroznů a mandlí a nádhernou nazlátlou barvu. Podává se vychlazené jako aperitiv nebo s tonikem.

Ruby 0,75 NV

Portské s plným tělem a zároveň s atraktivní svěžestí šťavnatého ovoce. Graham’s Ruby je portské pro každodenní pití. Hluboká rubínová barva se 
snoubí s vůní zralého červeného ovoce, ostružin a borůvek. Na patře vyniknou i šťavnaté tóny tmavých až černých třešní s velmi intenzivním finále.

Tawny 0,75 NV

Portské s plným tělem a atraktivním stylem, které má velmi intenzivní buket. Plní se do lahví ještě jako relativně mladé víno, aby se zachoval jeho 
výrazný charakter. Graham’s Tawny je portské pro každodenní pití. Světlejší rubínová barva se snoubí s vůněmi dřeva, koření a nakládaného ovoce.

Ruby Six Grapes Reserve 0,75 NV

Portské s plnou strukturou a velmi tmavou barvou, vyrobené z výběru hroznů z těch nejlepších vinic. Někdy je označováno jako „každodenní portské 
pro toho, kdo rád pije Vintage Port“. Nabízí svůdné, bohaté aroma zralých švestek a třešní, má vyváženou strukturu a dlouhý závěr na patře.

Tawny 10 years old 0,2 | 0,75 NV

Víno z vybraných hroznů, které zraje ve starších dubových sudech o objemu 534 litrů. Má oranžovohnědou barvu „tawny“, komplexní buket 
s nádechem ořechů a jemnými tóny medu a fíků. Na patře vynikne bohatá chuť zralého ovoce s jemným a dlouhým finále. Pije se mírně chlazené. 
Vydrží v otevřené lahvi i několik týdnů.

Tawny 20 years old 0,2 | 0,75 NV

Zlatavě jantarová barva s tmavočervenými odlesky prozrazuje už značné stáří. Toto portské má vynikající buket s příznačným ořechovým charakterem 
po mandlích a nádechem po zralém ovoci a pomerančové kůře, to vše krásně zakulacené dlouhým a pečlivým stárnutím. Podává se mírně chlazené.

Tawny 30 years old 0,2 | 0,75 NV

Světlejší oranžově jantarová barva, kouzelná vůně s nádechem různého sušeného ovoce. Víno má nádhernou koncentrovanou vyzrálost se stopami 
medu a zralého ovoce, je dokonale zaoblené. Jednoduše podmanivá chuť s velmi dlouhým finále. Je to portské, které vám vydrží několik týdnů 
v otevřené lahvi v nezměněné kvalitě.

Tawny 40 years old 0,2 | 0,75 NV

Barva zlatého jantaru s bledě nazelenalým okrajem prozrazuje vysokou kvalitu a třídu. Má velice komplexní buket s mohutnou skladbou vůní ukazující 
na stáří tohoto vína. Na patře je to směsice chutí od jemného ovoce a rozinek až po příchuť karamelu a čokolády. Přetrvávající dochuť je čirou rozkoší. 
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JOSEPH CARTRON | VERMUT OBJEM V LITRECH % ALKOHOLU POČET KUSŮ V KARTONU

Le Vermouth Blanc 0,75 16,5 6

Vynikající bílý vermut od zkušených francouzských mistrů Joseph Cartron. Jedná se o suchý vermut s aroma po bylinkách a jemnou slaností 
s dotekem koření a dřeva. Ideální pro výrobu koktejlů.

Le Vermouth Rouge 0,75 17,5 6

Vysoce kvalitní červený vermut od zkušených francouzských mistrů Joseph Cartron. Na nose i patře jsou patrné tóny koření, červených plodů, 
bylinek a lékořice. Skvělá volba pro každého barmana.
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JOSEPH CARTRON

Joseph Cartron je rodinný podnik se silnými kořeny založený v roce 1882 v městečku Nuits-Saint-Georges v srdci nejlepších 
burgundských vinic. Půda v této oblasti produkuje vysoce kvalitní hrozny a ostatní ovoce již po staletí. Pečlivý výběr surovin 

v kombinaci se speciálně vytvořenými recepty je skutečným uměním. Macerace a infuzní techniky byly v průběhu let 
zdokonaleny tak, aby jednotlivé výrobní metody získaly z každého druhu ovoce a bobulí maximum. Eau de Vie (živá voda – 
označení pálenek) se destiluje s velkou péčí ve starých měděných destilačních přístrojích a zraje ve skleněných demižonech 
v podkroví. Joseph Cartron produkuje také velmi oblíbený Crémant de Bourgogne ve dvou provedeních – Blanc de Noirs 

a Rosé. Zároveň také vyrábí výjimečné vermuty pod svým jménem.

      0,75l 
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PRODUKT | LIMONÁDA A TONIK OBJEM V LITRECH POČET KUSŮ V KARTONU

Mate Mate 0,5 20

Mate Mate pochází z Jižní Ameriky a jedná se o limonádu z čaje s vysokým obsahem kofeinu (150 mg/lahev) a velmi nízkým obsahem cukru. Tímto 
nápojem se nejen osvěžíte, ale také udržíte hlavu vzhůru po dlouhé hodiny. Podávejte dobře vychlazené.

Seventeen tonic 1724 0,2 24

Tonic vhodný pro ty, kteří mají rádi přirozenou chuť chininu, který pochází z pohoří Inca v Jižní Americe, kde ho sklízí v nadmořské výšce 1274 m n. m. 
Skvěle chutná v kombinaci s Gin Mare.

Seventeen ginger beer 0,2 24

Jemná sladkost, mírná zázvorová kořenitost a přírodní svěžest citrusů.

Le Tribute tonic 0,2 24

Skvělý osvěžující tonic, který oslní svou přírodní hořkostí. Skvělý v kombinaci s Le Tribute ginem.
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Německo 

Mate Mate je nealkoholický nápoj, který se 
vyrábí z jihoamerického čaje mate. Ve verzi 
od berlínské firmy Thomas Henry funguje 

jako spolehlivý životabudič s nezaměnitelně 
přirozenou chutí. Oproti konkurenci obsahuje 

méně cukru a je doslazován přírodním 
sirupem z agáve. Jedna 0,5 l lahev mate mate 

obsahuje 150  mg kofeinu.

      0,5 l 

SEVENTEEN
Španělsko

Prémiová značka limonád, které pocházejí ze Španělska a jsou 
ideální pro tvorbu perfektních koktejlů. V rámci segmentu limonád 

má Seventeen nižší obsah cukru, nežli je průměr, a tím i svěžejší 
chuť. Chinin, který je obsažen v toniku, pochází z pohoří And 

z bájného Inca Trail a roste v 1724 metrech nad mořem. 

      0,2 l 

LE TRIBUTE
Španělsko

Ultra prémiový tonik Le Tribute, který obsahuje přírodní chinin 
z Ekvádoru z deštných pralesů v provincii Loja.

      0,2 l 



93

THOMAS HENRY
Německo

Od roku 2010 berlínskou firmu Thomas Henry inspiruje stejnojmenný vizionář k výrobě 
perfektních nealkoholických nápojů. Lékárník Thomas Henry v 18. století vyrobil první 

sodovku na světě. Jméno takového člověka je proto dobrým synonymem pro ještě 
lepší toniky a limonády. Tyto nápoje mají dospělou a plnou chuť, ať už samostatně nebo 
v long drinku. Thomas Henry si zakládá na skvělé vybalancované receptuře, vybraných 

ingrediencích a přírodní minerální vodě z pramenů ze severního Porýní.

      0,2 l | 0,75l | 4 x 0,2l

THOMAS HENRY | LIMONÁDA A TONIK OBJEM V LITRECH POČET KUSŮ V KARTONU

Tonic Water 0,2 | 4 x 0,2 | 0,75 24 | 6 | 6
Experty je považován za jeden z pěti nejvhodnějších toniků do oblíbeného drinku Gin & Tonic. Vyniká hlavně svým citrusovým aroma, nízkým 
obsahem cukru a vyšším obsahem chininu, jenž zaručuje jemnou hořkost.

Botanical Tonic 0,2 | 0,75 24 | 6

Tonic s bylinkami, které vás oslní a vytvoříte z něj perfektní drink.

Dry Tonic 0,2 24

Obsahuje jedinečné ingredience jako bergamot, černý pepř a mořskou sůl. Skvělou chuť korunuje snížený obsah cukru.

Cherry Blossom Tonic 0,2 | 4 x 0,2 24 | 6

Thomas Henry Cherry Blossom Tonic je inspirován japonskou kulturou. Jemná hořkost toniku se v něm spojuje se sladkostí třešňového květu.

Bitter Lemon 0,2 24

Unikátní zážitek pro vaše chuťové pohárky. Chinin, který se získává z chininovníku, je nedílnou součástí Thomas Henry Bitter Lemon.

Spicy Ginger Beer 0,2 | 4 x 0,2 | 0,75 24 | 6 | 6

Silné a překvapivě kořeněné zázvorové pivo. Skvělé pro míchání long drinků. Velmi speciální a ostré.

Ginger Ale 0,2 24

Zakládá si na intenzivní a hluboké chuti těch nejlepších ingrediencí. 

Mystic Mango 0,2 24

Mango je hvězdou mezi exotickým ovocem. V limonádě Thomas Henry Mystic Mango doplňují jeho sladkost tajemné ovocné plody pitanga. 

Pink Grapefruit 0,2 | 4 x 0,2 | 0,75 24 | 6 | 6
Perfektní pro osvěžení. Pink grep jedinečně kombinuje hořkosladkou chuť grepu s lehkostí léta, na zdraví! Ideální s tequilou v Paloma drinku, či s vodkou 
v Greyhoundu.

Wild Berry 0,75 6

Univerzální limonáda, kterou si vychutnáte samotnou i v jednoduchém mixu. Osvěží vás ovocná kompozice lesních plodů a půvabných citrusů.
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fritz-kola | LIMONÁDA OBJEM V LITRECH POČET KUSŮ V KARTONU

fritz-kola 0,2 | 0,33 | 6 x 0,33 24 | 24 | 24

fritz-kola bio 0,33 24

fritz-kola bez cukru 0,2 | 0,33 24 | 24

fritz-limo pomerančová 0,2 | 0,33 24 | 24

fritz-limo citronáda 0,33 24

fritz-spritz rebarbora bio 0,33 24

fritz-spritz jablko bio 0,33 24

BIO

VHODNÉ 
PRO 

VEGANY fritz-kola

V roce 2002 se dva kamarádi z dětství rozhodli dělat věci jinak a lépe. Dali dohromady 
nějaké úspory a začali vyrábět fritz-kolu. Jejich cílem bylo – a stále je – vyrábět kolu, 

která bude lepší a zajímavější než ty, které nabízejí velké firmy. Díky jejich filozofii 
a použití co nejvíce přírodních ingrediencí, aby zajistili 25  mg kofeinu na 100  ml, se 

rychle rozrostli nejen v Německu, ale i do dalších zemí světa. 

      0,2l | 0,33l

fritz-kola je 
environmentálně šetrná. 

Je vhodná pro vegany. 

Některé příchutě nesou 
i označení BIO. 

Vychutnat si můžete 
kromě koly také velmi 

osvěžující citrusové limonády 
nebo fritz-spritz. Ten je doslova 
ovocnou explozí. Obsahuje totiž 
minimálně 66% ovocné složky. 
Jeho chuť závisí vždy na úrodě 

daného druhu ovoce. 

Tak na zdraví!
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BELVOIR FRUIT FARMS | LIMONÁDA OBJEM V LITRECH POČET KUSŮ V KARTONU

Cucumber & Mint Pressé 0,25 12

Osvěžující okurková limonáda s nádechem máty, která zaručeně uhasí žízeň. Stejně jako ostatní limonády není dochucena žádnými dalšími umělými 
příchutěmi či sladidly. V chuti je velmi jemná, suchá, ale zároveň šťavnatá.

Organic Elderflower Pressé 0,25 | 0,75 12 | 6

Tato organická limonáda se připravuje podle domácí receptury. Delikátně zpracovaný bezový květ dodává nápoji jemnou a vybalancovanou chuť.

Elderflower & Rose Pressé 0,25 | 0,75 12 | 6

Opojná květinová chuť jemných růžových lístků se krásně mísí s jemnou vůní květů černého bezu. Dokonalá růžová limonáda.

Organic Gingerbeer Pressé 0,25 | 0,75 12 | 6

Zázvorová limonáda se připravuje z čerstvého zázvoru a právě ten jí dává nezaměnitelnou jemně štiplavou chuť. Velké množství zázvoru 
se povaří a poté smíchá s přírodní citronovou šťávou a jemně perlivou vodou. V nápoji tak zůstává silná a zároveň osvěžující chuť.

Organic Lemonade Pressé 0,25 12

Tato limonáda se připravuje podle domácí receptury smícháním citronové šťávy s citronovým olejem. Z čerstvě natrhaných citronů se vymačká 
šťáva a kůra se poté převaří, aby se z ní vylouhoval citronový olej. Ten se pak spolu se šťávou smíchá s jemně perlivou vodou. Výsledkem je perfektní 
osvěžující nápoj, nejlépe chutná v létě.

BELVOIR

Farma Belvoir se rozkládá na jednom z nejkrásnějších míst Velké Británie, vyhlášeném po staletí svojí vynikající kuchyní 
a přírodou, a to pod překrásným zámkem v oblasti Belvoir. Odsud pochází báječné a neskutečně chutné limonády 

taktéž nazývané Belvoir. K jejich výrobě se používají výhradně přírodní suroviny. Všechny jsou ručně trhány na lokálních 
farmách a poté ihned zpracovávány, aby se v nápojích zachovala maximální čerstvost a vy jste si tak mohli vychutnat 

přírodní limonády v té nejčistší podobě.

      0,25l | 0,75l
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PŘÍRODNÍ
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BELVOIR | CORDIAL OBJEM V LITRECH POČET KUSŮ V KARTONU

Elderflower Cordial 0,5 6

Je vyráběn podle domácí receptury z čerstvých bezových květů a čerstvých citronů. Lahodná a delikátní chuť se ideálně kombinuje v koktejlech nebo 
jen ve vinném střiku.

Ginger Cordial 0,5 6

Unikátní zázvorový cordial je vyráběn pouze ze 100% přírodních surovin. Díky vyvážené kořenité chuti se perfektně hodí do koktejlů.

BELVOIR 

Cordialy jsou plné skutečné ovocné šťávy s autentickou chutí. Můžete si vybrat mezi několika 
příchutěmi, které vznikají lisováním šťávy přímo na farmě Belvoir. Pijte je ředěné s vodou 

v poměru 1 : 7 nebo jako součást skvělých koktejlů.

      0,5l 
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DIETZ

Erwin Dietz založil společnost v roce 1955 v německém městečku Osterburken. Již od počátku byla nastavena přísná 
kritéria pro kvalitu ovoce a postupy zpracování. Díky tomu mají jejich ovocné šťávy a nektary tu nejvyšší kvalitu a jsou 

uznávány po celém Německu. Více než 12 let dovážíme ovocné šťávy špičkové kvality od tohoto renomovaného 
německého producenta. Firma Dietz nabízí celou řadu jak klasických, tak i exotických druhů ovocných šťáv a nektarů.

      0,2 l  | 1,0l

DIETZ | OVOCNÁ ŠŤÁVA A NEKTAR OBJEM V LITRECH POČET KUSŮ V KARTONU

Ananasová šťáva 0,2 | 1,0 12 | 6

Jablečná šťáva 0,2 | 1,0 12 | 6

Rybízová šťáva 0,2 | 1,0 12 | 6

Multivitamínová šťáva 0,2 | 1,0 12 | 6

Pomerančová šťáva 0,2 | 1,0 12 | 6

Tomatová šťáva 0,2 | 1,0 12 | 6

Maracujový nektar 1,0 6

Mangový nektar 0,2 | 1,0 12 | 6

Brusinková šťáva 1,0 6

Grepová šťáva 1,0 6
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TOMŮV SIRUP | SIRUP OBJEM V LITRECH POČET KUSŮ V KARTONU

Okurka 1,0 12

Zázvor 1,0 12

Malina 1,0 12

Pampeliška 1,0 12

Levandule 1,0 12

Rakytník 1,0 12

Jahoda 1,0 12

Bezový květ 1,0 12

TOMŮV SIRUP

Jmenuji se Tom a vyrábím pro vás sirupy. Dlouho jsem sledoval a ochutnával neuvěřitelné množství příchutí sirupů, které 
byly mnohdy postaveny jen na chemické náhradě chutě i vůně. Řekl jsem si, že to chce změnu, a začal jsem pro vás 

sirupy vařit sám. Vyrábím je z českého ovoce, zeleniny a bylinek, které pečlivě vybírám od svých dodavatelů. Ručně je 
zpracovávám tak, abych dosáhl plné a vyvážené chuti. Žádná zbytečná barviva ani chemikálie, žádná umělá pachuť! Jen 

čistě přírodní sirupy, které jednou vyzkoušíte a zaručeně propadnete jejich proklatě dobré chuti.

      1,0l
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22 ARTESIAN WATER

Autonomní oblast La Rioja ve Španělsku je nejen domovem známých vín. V hloubce 500 metrů ukrývá také poklad 
v podobě vysoce kvalitní artéské vody, která je základem pro vznik 22 Artesian Water. Ta je bohatá na vápník, hořčík 

a fluorid a je známá především pro své léčivé účinky. Tento španělský pramen vyvěrá po celý rok při teplotě 22 °C. Je-li 
voda esencí života, 22 Artesian Water je pak jeho vyšší kvalitou.

      0,522l | 0,822l

22 ARTESIAN WATER | VODA OBJEM V LITRECH POČET KUSŮ V KARTONU

Neperlivá 0,522 | 0,822 20 | 12

Perlivá 0,522 | 0,822 20 | 12
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