
RIESLING WENERSBACH
Pfalz

Světlejší stříbrná barva se zelenými odlesky, vyšší 
viskozita. Těžké, vápencové půdy předurčené pro 
minerální až slané Ryzlinky, nabízejí květnaté tóny, 
bílé  broskve a sušené meruňky. 
Lighter silver color with green reflections, higher 
viscosity. Heavy, limestone soils for mineral          
and saltwater ribbons offer flowery tones, white 
peaches and dried apricots.  

DOMAINE LA BOUTINIÈRE - 
GIGONDAS LA LOUISANNE
Côtes-du-Rhone

 
1560,-
145,-

 

Rich ruby to dark purple color. Wine offers a wide 
range of scents and flavors. From fruit - dried plums, 
figs, juicy blackberries to spicy - rosemary, green 
pepper and liquorice.

Bohatá rubínová až tmavě purpurová barva. Víno 
nabízí široký rozsah vůní a chutí. Od ovocného            
-  sušené švestky, fíky, šťavnaté ostružiny                 
až  po kořeněné - rozmarýn, zelený  pepř                   
a lékořice.  

 

POUILLY - FUISSÉ
TERROIR
Bourgogne

 
1490,-
145,-

Zlatistá barva naznačuje vyzrálost hroznů a zrání 
vína v nových v nových sudech. Opojná vůně u chuť je 
plná zralého tropického ovoce, např. banánů             
s určitou dávkou vanilky a medových plástů.  
The golden colour indicates the ripeness                 
of the grapes and the aging of the wine in new 
barrels. The heady scent and taste is dominated by 
ripe tropical fruits, for example bananas with a share 
of vanilla and honeycombs. 

 

 

CHAMPAGNE DEVAUX
CUVÉE D
Champagne 

 
2450,-
145,-

 

Kombinace elegantního Chardonnay s Rulandským 
modrým zaručuje svěžest, aroma kandované 
pomerančové kůry s tóny koření, kávy a vanilky          
a dlouhou dochuť. Můžete jej zakoupit také               
v dárkových kazetách, a to ve velikostech 0,75 l          
a 1,5 l.   
The combination of elegant Chardonnay and Pinot 
Noir guarantees freshness, an aroma of canned 
orange zest with hints of spices, coffee and vanilla 
and a long-lasting aftertaste. It can also                 
be purchased in a gift box, in sizes 0.75l and 1.5l. 
 

1290,-LYNGROVE -
PLATINUM PINOTAGE
Stellenbosch  

Víno zrálo 15 měsíců ve francouzských                      
a amerických dubových sudech, z toho 30% bylo 
nových. Aroma je borůvkové s nádechem čokolády   
a koření. Má sametovou a vyváženou chuť zralého 
ovoce. 
Thise wine was aged for 15 months in a combination 
of French and American oak barrels of which 30% 
were new. Dark blueberry aroma with hints             
of chocolate and spices. The flavor of ripe fruit        
is velvety, complete and balanced. 

950,-
225,-0,15 l   

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
“TRADITION”
Domaine Jean-Pierre Séve

 1590,-
145,-

 

A dark red color, heady aroma and warm spicy flavor 
are typical attributes of Rhône wines Highly aromatic 
with flavors fully evolving over time in the wineglass. 

Červeno-černá barva, opojná vůně a hřejivá, 
kořenitá chuť jsou typickými znaky vín z oblasti řeky 
Rhôny. Ve víně je zastoupeno množství vůní a chutí, 
které se rozvíjí ve sklenici až po několika minutách či 
hodinách.    

CHILE | CHILE

MONTEABELLÓN
“5 měs. na bariku”
Bodegas y Vińedos Monteabellón , S.L.

Tmavá intenzivní fialovo - červená barva, buket 
ostružin a borůvek. Jemná kořenitost s prvky kůže   
a třtinového cukru. Vyrovnaná kyselinka, hedvábné 
třísloviny, chuť ovoce a dlouhý závěr.
Dark intense purple-red color, a bouquet                
of blackberries and blueberries. Mild spiciness with 
elements of leather and cane sugar. Balanced 
acidity, silky tannins, fruit flavors and a long finish. 

995,-
225,-0,15 l   

795,-
190,-

795,-
190,-

VILLA SPARINA GAVI 
DI GAVI DOCG
Piemonte

 
1490,-

 

Gavi from the village of Gavi is a wine that reflects 
the historical identity of Villa Sparina. A great classic 
made from Cortese grapes, a white wine that reflects 
the local unique terroir.

Gavi z obce Gavi je víno, které odráží                         
s historickou identitu Villa Sparina. Skvělá klasika 
vyrobená z hroznů Cortese, bílé víno, které v sobě 
odráží místní jedinečný terroir. 

QUOTA 29 PRIMITIVO
Menhir Salento S.p.a. 

 
1180,-
245,-

 

The name of the Quota 29 series is derived from the 
altitude at which the vineyards are located.
 

Název řady Quota 29 je odvozen od nadmořské výšky, 
ve které se vinice nacházejí.    

ROCCA DEI FORTI -
PROSECCO D.O.C. ROSÉ
Veneto

 
 

0,15 l   

Vinified as a Rosé wine from Glera and Pinot Noir that 
give it delicate tones and a bouquet of strong floral 
and fruity notes. Inside the glass it appears soft pink 
in color with a fine and elegant perlage. Fresh, soft 
and vivacious on the palate. 
 

Růžové víno vyrobené z hroznů Glera a Pinot Nero      
s jemnými tóny a intenzivní květinovou a ovocnou 
vůn í .  Barva  je  svět le  růžová  s  jemnými                      
a elegantními perličkami ve skle. Na patře               
je svěží, jemné a živé. 

ROCCA DEI FORTI -
PROSECCO D.O.C. BRUT
Togni spa

 

 

0,15 l   

 

Wine with pale straw-yellow color and crisp aromatic 
flavor. Grapes used for making Prosecco come from 
hand-picked vineyards the Veneto region.  

Víno má světle žlutou barvu a svěží aromatickou 
chuť. Hrozny použité pro výrobu Prosecca  pochází   
ze speciálně vybraných vinic regionu Veneto.    

Jedná se o prestižní červené víno s hlubokou 
granátovou barvou, vyrobené z hroznů sklizených     
v kopcovité oblasti Sant´Ambrogio di Valpolicella.     

 

This is a prestigious red wine with a deep garnet 
color, made from grapes harvested in the hilly area   
of Sant'Ambrogio di Valpolicella. 

RIPASSO VALPOLICELLA
Aldegheri S.r.L. 

 
1390,-

 

MILLANTU "GRAN RESERVA"
Santa Alicia Winery 

Millantu znamená zlaté slunce, které je obsaženo    
v každé kapce tohoto vína. Na počest bývalých 
chilských domorodců – Mapučanů jsme vytvořili 
Millantu, směs hroznů Cabernet Sauvignon 48 %, 
Cabernet Franc 34 % a Carmenére 18 %. 
Millantu means the golden sun, which                     
is contained in every drop of this wine. In honor      
of the former natives of Chile - the Mapuchans,  we 
created Millanta, a blend of Cabernet Sauvignon 
48%, Cabernet Franc 34%  and Carmenére 18%. 

1450,-

0,15 l   

CHARDONNAY "GRAN RESERVA"
Santa Alicia Winery 

Chardonnay Gran Reserva je vyrobena z pečlivě 
vybraných hroznů, které odráží jedinečnost jejich 
původu. Toto pozoruhodné plné víno nabízí náznaky 
exotického ovoce, krásně vyváženou kyselinku        
a bohatou chuť, která přechází do dlouhé dochuti. 
Chardonnay Gran Reserva is made from carefully 
selected grapes that reflect the uniqueness            
of their origin. This remarkable full-bodied wine 
offers hints of exotic fruit, beautifully balanced 
acidity and a rich flavor that transitions into           
a long finish.

995,-
225,-0,15 l   


