FORGET BRIMONT 1ER CRU BRUT, CHAMPAGNE, FRANCIE
Šat vína zdobí zářivá, jiskrná, světle zlatá barva. Perlení je jemné a dlouze trvající, perličky
kysličníku uhličitého jsou subtilní. Svěží vůně šampaňského vína je delikátní a komplexní,
s výraznými notami připomínající bílé květy a zelené jablko. Chuťový výraz je lahodně
ovocný, bujarý, dokonale harmonický. Ústní aroma charakterizují jemné noty citrusů a
čerstvého lískového oříšku.
kód: 801
Odrůdové složení : Pinot noir 40%, Pinot meunier 40%, Chardonnay 20%
bílé, šumivé

2 - 6 let
Cena

1.550,- Kč

FORGET BRIMONT 1ER CRU ROSE BRUT, CHAMPAGNE, FRANCIE
Půvabná lososovitá barva vína doprovází svěží a lahodný chuťový výraz. Aroma čerstvé
mandle a vůně maliny, vyzrálého melounu a exotického ovoce, krášlí senzorické pocity.
Podávejte vychlazené na 9°-11°C. Je skvělým aperitivem a příjemně doprovodí mořskou
rybu na smetaně, nebo korýše s výraznou omáčkou.
kód: 802
Odrůdové složení : Pinot noir 40%, Pinot meunier 40%, Chardonnay 20%
růžové, šumivé

2 - 4 roky
Cena

1.750,- Kč

VEUVE CLICQUOT PONSARDIN BRUT, CHAMPAGNE, FRANCIE
Šat vína krášlí světle zlatavá barva, s jemnými nazelenalými odstíny. Perlení je pravidelné,
perličky CO2 jsou drobné a jejich prstenec na hladině je uzavřený. Lesk je vysoký,
křišťálový. Vůně je středně intenzivní, ovocného charakteru, komponovaná z tónů bílé
broskve, světlé hrušky, vyzrálé mirabelky a bílých květů. Chuťový pocit je jemný, svěží,
struktura výrazu je delikátní a pevná, finální pocit je přesný a dokonale harmonický. V
ústním aroma je možné rozeznat, mimo tónů ovoce, i noty teplého bílého pečiva a čerstvého
másla. Vroucí a podmanivé víno vychutnávejte na teplotě 8°-10°C, je skvělým aperitivem a
příjemně doprovodí pošírovanou a grilovanou rybu, sýr Chmurce a gratinované ovoce.
kód: 803
Odrůdové složení : Pinot noir 55%, Pinot meunier 15%, Chardonnay 30%
bílé, šumivé

3 - 6 let
Cena

2.400,- Kč

MOËT & CHANDON, CHAMPAGNE, FRANCIE
Brut Impérial je typickým příkladem stylu Moët & Chandon. Vyjadřuje bohatství a
rozmanitost půdy, ze které hrozny vína vyrůstají, zůstává konzistentní po celé roky. Má
jemný vinný buket s nádechem limetky a květu vinné révy. Je to perfektní víno k podávání
s předkrmy, hlavním jídlem i dezertem.
kód: 804
Odrůdové složení : Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
bílé, šumivé
Cena

2.400,- Kč

DOM PERIGNON BLANC 2006, CHAMPAGNE, FRANCIE
Dom Perignon patří do kategorie Prestige Cuvée. Doba zrání je plných sedm let. Hrozny
pouze z vinic kategorie Grand Cru.
Buket se rozvijí z prosvětlené, květinové delikátnosti směrem k vápenitě minerálnímu
charakteru. Rozpoznatelné jsou také akcenty kandovaného ovoce. Ke konci svého
aromatického vývoje se víno posouvá do temné svéry koření a lékořicového kořene.
kód: 805
bílé, šumivé
Cena

7.500,- Kč

CREMANT DE BOURGOGNE, BOURGOGNE, FRANCIE
Chateau de Citeaux
Philippe Bouzereau
Půvabná, zářivá, lehce nazlátlá barva, s jemným nazelenalým odstínem, krášlí šat vína.
Perlení je pravidelné, dlouze trvající, perličky CO2 jsou jemné, delikátní. Vůně vína je
harmonická, sestavená z not bílých květů, citrusových plodů a výrazného tónu čerstvé
chlebové veky. Chuť vína je dokonale vyvážená, ovocně svěží, podmanivě vzrušivá. Ústní
aroma dominují tóny grepu, vyzrálého citronu, doprovázené jemnou minerální notou.
Vyrobeno z bílých hroznů Chardonnay a Aligote. Ruční sběr hroznů v polovině září 2011.
Pouze jednou lisováno na pneumatickém lisu tedy Tete de Cuvee - nejlepší samotok. Ze
150kg hroznu získáno 75 litrů šťávy. Víno je školeno z 30% v dubových sudech a ze 70% v
nerezových tancích. Zrání probíhá plných 18 měsíců při teplotě 12 až 15 stupňů Celsia. Bílé
suché šumivé víno, vyrobené z hroznů pocházejících výhradně z burgundských vinic,
tradiční metodou druhotného kvašení v lahvích.
kód: 800
Odrůdové složení : Chardonnay 70%, Aligote 30%
bílé, šumivé,

3 - 6 let
Cena

980,- Kč

PROSECCO SPUMANTE DOC SERENISSIMA - EXTRA DRY, VENETO, ITÁLIE
Barva světle slámově žlutá se zelenými reflexy. Velmi temperamentní, příjemné, lehké,
jemné, přetrvávající ovocná chuť s charakteristickým nádechem zeleného a žlutého jablka,
následovaný květinovými tóny. Chuť je sametová, svěží, živé, ovocné, lehké s jemným
perlage má velmi dobrou kyselost a obsah alkoholu. Intenzivní perlení dotváří jedinečný
charakter tohoto šumivého vína. Optimální servírovací teplota 4 - 6° C
Ideálně doprovodí všechny rybí pokrmy, saláty, těstoviny a pokrmy z rýže. Ideální k bílému
masu.
kód: 824
Odrůdové složení : Glera 80%, ostatní odrůdy 15% (Chardonnay, Pinot Bianco Pinot
Grigio,Pinot nero)
bílé, šumivé

2 - 3 roky
Cena

375,- Kč

SAUVIGNON BLANC T´AIR D´OC 2016, LANGUEDOC, FRANCIE
Absolutně čisté suché víno s plným aromatickým charakterem, výrazným projevem ovoce a
příjemnou kyselinkou. Vinařství Gayda klade důraz na tradici regionu společně s využitím
nejmodernějších technologií.
kód: 806/856
Odrůdové složení : Sauvignon blanc 100%
bílé

2 - 3 roky
Cena

0,75l
0,2l

375,- Kč
100,- Kč

GEWURZTRAMINER AOC 2013, ALSACE, FRANCIE
Cave du Roi Dagobert
Nejbohatší a nejplnější ze všech Alsaských odrůd. V mládí aroma banánů. Postupným
zráním v lahvi se rozvíjí do skutečné pichlavosti koření s charakterem perníku. Toto
vznešené víno překypuje šťavnatou, sladce hroznovou intenzitou značné síly a pozoruhodné
delikátnosti.
kód: 809
Odrůdové složení : Gewürztraminer 100%
bílé,

3 - 8 let
Cena

650,- Kč

RIESLING LES TERRES DU ROI 2014, ALSACE, FRANCIE
Caves du Roi Dagobert
Toto víno má nádherné květinové aroma, naprosto úchvatnou hroznovou chuť, úžasnou
delikátnost a komplexnost, kterou doprovází příjemné petrolejové podtóny.
kód: 810
Odrůdové složení : Riesling 100%
bílé,

4 - 8 let
Cena

700,- Kč

CHATEAU LA MAROUTINE WHITE 2015, BORDEAUX AOC, FRANCIE
Víno má světle žlutou barvu, s jemným nazelenalým odstínem. Lesk je vysoký a viskozita je
středně bohatá. Vůně vína charakterizují noty chlorofylové (svěží tráva, květ hlohu) a
citrusových plodů, s výrazným tónem vyzrálého grepu. Chuťový výraz je svěží, podmanivý
a harmonický. Ústní aroma komponují noty citrusových plodů, vyzrálé mirabelky a letní
hrušku, doprovázené tónem bílých květů.
kód: 811/812
Odrůdové složení : Sauvignon blanc 80%, Semillon 20%
bílé

2 - 6 let
2013 -

0,75l
0,375l

Cena
Cena

500,- Kč
300,- Kč

CHABLIS AOC 2016, BOURGOGNE, FRANCIE
Domaine des Hâtes
Barva vína připomíná bílé zlato, má jemný nazelenalý odstín, je zářivá a má vysoký lesk.
Vůně je komplexní, sestavená z not bílých květů, ovoce (mirabelka, bílý rybíz) a citrusových
plodů. Výraz vína v ústech je intenzivní, ušlechtilý, jeho struktura je pevná, finální pocit je
svěží a harmonický. Ústní aroma dominují tóny minerální, ovocné i rostlinné.
Svěží, příjemně dráždivé víno dokonale doprovodí ústřice, jednoduchou úpravu korýšů,
orientální pokrmy (tygří krevety na curry), nebo vlažný koláč s karamelizovaným ovoce
kód: 815
Odrůdové složení : Chardonnay 100%
bílé

3 - 10 let
Cena

890,- Kč

BOURGOGNE CHARDONNAY 2013, BOURGOGNE, FRANCIE
Philippe Bouzereau
Středně plné až plné víno jemné a bohaté chuti a vůně. Svěží a temperamentní v klasickém
stylu odrůdy Chardonnay. Toto základní víno od vynikajícího producenta patří ke špičce ve
své třídě. Rodina Bouzereau obhospodařuje vinice již více než devět generací. Jedna z
nejdéle usídlených vinařských rodin ve vesnici Meursault. Půda je dodnes obdělávána
pluhem a již deset let nejsou používána chemická hnojiva. Sběr hroznů probíhá ručně.
kód: 816
Odrůdové složení : Chardonnay 100%
bílé

3 - 7 let
Cena

850,- Kč

MEURSAULT 2015, BOURGOGNE, FRANCIE
Philippe Bouzereau
Les Grands Charrons
Toto Mersault je lahodně suché. V chuti a vůni obohaceno o hladké ořechové a kořenné
podtóny. Cenově velmi atraktivní víno od špičkového producenta. Rodina Bouzereau
obhospodařuje vinice již více devět generací. Jedna z nejdéle usídlených vinařských rodin v
Mersault. Půda je dodnes obdělávána pluhem a již deset let nejsou používána chemická
hnojiva. Sběr hroznů probíhá ručně.
kód: 817
Odrůdové složení : Chardonnay 100%
bílé

3 - 7 let
Cena

1.790,- Kč

SANCERRE 2014, LOIRE, FRANCIE
les Panseillots, Sébastien Fargette & Gilles Guillerault
Suché, středně plné víno, svěží, nádherně minerální s intenzivní vůní angreštu, broskví a
černého rybízu.
kód: 820
Odrůdové složení : Sauvignon blanc 100%
bílé

1 - 5 let
Cena

860,- Kč

PINOT GRIGIO IGT ,,PINTO 2015, VENETO, ITÁLIE
Šat vína krášlí zářivá, světle žlutá barva slámy. Vůni komponují drobné noty připomínající
letní hrušku, citrusové plody a žlutý meloun. V ústech je výraz vína jemný, půvabně svěží,
suchý a harmonický. Ústní aroma dominují tóny vyzrálého citronu a žlutého melounu.
Skvělé v kombinaci s čerstvými saláty, pokrmy z ryb a drůbežího masa.
kód: 825
Odrůdové složení : Pinot grigio 100%
bílé

2 - 3 roky
Cena

390,- Kč

GAVI 2016, PIEMONTE, ITÁLIE
D.O.C.G.
I Risi,Giribaldi
Svěží, výrazné suché víno. Světlá nazelenalá barva, vůně vyzrálého ovoce s příjemnými
tóny koření a vanilky. Bohatá, plná chuť s pevnou strukturou a příjemnou kyselinou.
Středně dlouhý závěr s aroma citrusů a zelených jablek.
kód: 826
Odrůdové složení : Cortese 100%
bílé

2 - 5 let
Cena

750,- Kč

RIESLING RHEINSCHIEFER 2016, RHEINGAU, NĚMECKO
Peter Jakob Kühn
Rheinschiefer kombinuje expresivní stopy břidlice, minerální a kořeněné tóny citrusů a
meduňky. Nabízí pikantní kyselinu a šťavnatost, stimulující svěžest s jemností. Hrozny
tohoto ryzlinku jsou z vinice "Hallgartener Hendelberg". Kvůli nadmořské výšce a
chladnějšímu podnebí hrozny dozrávají později než v údolí v blízkosti řeky Rýn. To vede k
výrazné, husté textuře.
kód: 832
Odrůdové složení : Riesling 100%
bílé

2 - 8 let
Cena

895,- Kč

BISHOP´S LEAP SAUVIGNON BLANC 2016, MARLBOROUGH, NOVÝ ZÉLAND
Saint Clair Family Estate.
Lehce tělnaté, suché, svěží. Typická chuť vína z oblasti Marlborough - angrešt, divoké ovoce,
grapefruit. Aktivní mineralita Vás zavede až k hodně dlouhému konci.
kód: 833
Odrůdové složení : Sauvignon blanc 100%
bílé

2 - 5 let
Cena

650,- Kč

LA MINUETTE ROSÉ 2016, IGP PAYS D´OC, DOMAINE GAYDA,
LANGUEDOC, FRANCIE
Půvabný šat vína zdobí subtilní růžová barva, s delikátním lososovitým nádechem.
Lesk je vysoký a viskozita je středně bohatá. Přímý aromatický výraz je střídmý,
komponovaný z drobných not světlé růže, třešně chrupky, maliny a letního jablka.
kód: 808/858
Odrůdové složení :70% Mourvèdre, 30% Sauvignon Gris
růžové

3 – 6 let
Cena

0,75l
0,2l

450,- Kč
120,- Kč

SYRAH T´AIR D´OC 2015, LANGUEDOC, FRANCIE
Toto víno má vynikající tmavou barvu, plnou kořenitou a ovocnou vůni, vláčnou a čistou
měkkou chuť na patře, která má nádech po vyzrálých třešních, malinách a vanilce.
Vinařství Gayda klade důraz na tradici regionu společně s využitím nejmodernějších
technologií.
kód: 807/857
Odrůdové složení : Syrah 100%
červené

2 - 5 let
Cena

0,75l 375,- Kč
0,2l
100,- Kč

CHATEAU LA MAROUTINE RED 2012, BORDEAUX AOC, FRANCIE
Šat vína má tmavě rubínovou barvu, lesk je vysoký a viskozita je středně bohatá. Přímý
aromatický výraz – vůně vína – charakterizují noty červeného peckovitého ovoce, černého
rybízu a rané švestky. V ústech je víno ovocně svěží, třísloviny jsou pevné, bez agresivity a
celkový pocit působí harmonicky. Ústní aroma tvoří přívětivé ovocné tóny, doplněné notou
grilované veky.
kód: 813/814
Odrůdové složení : Cabernet sauvignon 20%, Merlot 80%
červené

2 - 8 let
2009 -

0,75l
0,375l

Cena
Cena

500,- Kč
300,- Kč

PETIT FIGEAC 2009, SAINT EMILIÓN, FRANCIE
Senzorický výraz ročníku 2009 charakterizuje tmavě rubínová barva jeho šatu, okrášlená
purpurovým nádechem. Vůně je v první fázi diskrétní a následovně se otvírá do tónů
vyzrálého černého ovoce, doprovázené notami dřevin a lékořice. Útočná fáze výrazu vína v
ústech je jadrná, etapa evolutivní je tělnatá a harmonické finále ubezpečuje o mužném
charakteru vína. Ústní aroma komponují minerální a kořenité noty.
kód: 844
Odrůdové složení : Cabernet sauvignon 30%, Merlot 20%, Cabernet franc 50%
červené

5 - 20 let
Cena

2.700,- Kč

LES TOURELLES DE LONGUEVILLE 2012, PAUILLAC, FRANCIE
Druhé víno Chateau Pichon Longueville(Baron)
Plné, stálé víno v tradičním stylu Pauillacu. Ovocná chuť černého rybízu, znamenitá míra
komplexity, poddajná tříslovinová struktura a hezký vanilkový závěr.
kód: 843
Odrůdové složení : Cabernet sauvignon 30%, Merlot 60%, Cabernet franc 10%
červené

5 - 12 let
Cena

2.590,- Kč

BOURGOGNE PINOT NOIRE 2015, BOURGOGNE, FRANCIE
Philippe Bouzereau
Barva vína je lehká, delikátní, zářivá s karmínovými odstíny a vysokým leskem.
Vůní komponují noty světlé třešně, černého rybízu a delikátní tón květu rudé růže. Celkový
olfaktorický výraz je středně komplexní a ovocný. Chuť není tělnatá, ale je osobitá, jemná,
ovocně svěží a lahodně harmonický. Ústní aroma je ozvěnou ovocného charakteru vůně.
Mladý ročník vína vychutnávejte na teplotě 12°-14°C, jakmile víno lahvově dozraje - v
rozmezí 5 - 6 let, podávejte na teplotě 14°-16°C. Příjemně doprovodí pečené telecí maso a
drůbež, studené uzeniny a sýr Gouda.
kód: 818
Odrůdové složení : Pinot Noire 100%
červené

4 - 10 let
Cena

860,- Kč

POMMARD 2012, BOURGOGNE, FRANCIE
Domaine Lequin - Colin
Les Noizons
Vzrušující, špičkové víno ze slavné vesnice se znovuzrozeným image vybudovaným
skupinou nadšených a zkušených vinařů. Výtečné, středně plné víno, jemné a stylové
aroma odrůdy Pinot noir, které má nádech jahod, třešní a fialek.
kód: 819
Odrůdové složení : Pinot noir 100%
červené

5 - 16 let
Cena

1.850,- Kč

COTES DU RHONE 2014, RHONE, FRANCIE
Jean Luc Colombo
Les Abeilles
Svěží, dobře zbarvené víno s hojností hroznové chuti a charakteru s hedvábně kořeněnou
delikátností. Neuvěřitelně bohaté s dubovou hladkostí a výraznou komplexností. Jedno z
nejlepších vín ve své třídě od špičkového producenta.
kód: 821
Odrůdové složení : Grenache 33%, Syrah 34%, Mourvèdre 33%
červené

3 - 8 let
Cena

590,- Kč

CROZES HERMITAGE 2015, RHONE, FRANCIE
Jean Luc Colombo
Les Fees Brunes
Šat vína se pyšní zářivou barvou červené třešně, krášlenou nefialovými odstíny. Vůně je
komponována z přívětivých tónů drobného červeného ovoce, černého rybízu, ostružiny a
růžového květu pivoňky, vše v doprovodu drobných not koření. Chuť vína je robustní a
vroucí, současně vláčná, třísloviny jsou hebké, pružné, finální pocit je dokonale harmonický.
Dlouho trvající ústní aroma komponují noty fialky, koření a balzamické. U mladých ročníků
tohoto vína můžeme celkový senzorický výraz charakterizovat jako „vznětlivě ovocný“, po
lahvovém vyzrání pak jako „vzrušivě komplexní“.
kód: 822
Odrůdové složení : Syrah 100%
červené

4 - 15 let
Cena

950,- Kč

CHIANTI 2013, TOSCANA, ITÁLIE
Riserva DOCG,Villa Pisoni
Víno tmavé inkoustové barvy s bohatým aroma ovoce, vanilky a lehkým dotekem dřeva.
Komplexní v těle s pevnou strukturou. Plné, vyzrálé, hladké víno s příjemnou kulatou
tříslovinou a dlouhým intenzivním závěrem.
kód: 827
Odrůdové složení : Sangiovese 100%
červené

4 - 10 let
Cena

520,- Kč

BARBERA DEL MONFERRATO DOC 2011, PIEMONTE, ITÁLIE
Livio Pavese
Víno má rudě karmínovou barvu, jiskrnou, lesk je vysoký a viskozita je středně bohatá.
Vůni komponují noty višně, vanilky a marcipánu. V ústech je výraz vína vláčný, vyvolává
pocit kulatosti a hebké třísloviny dokreslují finální harmonický dojem. Ústní aroma
dominuje tón vyzrálých černých třešní a kompotované višně. Víno z oblasti Piemontu
(severozápadní Itálie). Vinohrad a technologické zařízení, jakož i charakter vína je dílem
Livia Pavese. G. Botticelli pokračuje v této tradici. Víno podávejte na teplotě 16°C a
vychutnávejte bohatými pokrmy těstovin i s grilovaným bílým masem nebo v úpravě
„bolognese“, ale i s gratinovanými zeleninovými pokrmy.
kód: 828
Odrůdové složení : Barbera 100%
červené

2 - 8 let
Cena

580,- Kč

BAROLO 2013, PIEMONTE, ITÁLIE
D.O.C.G.
Giribaldi
Elegantní víno, intenzivní a bohatá vůně s výraznými ovocnými tóny černého ovoce, skořice
a fíků. Harmonická chuť s pevnou tříslovinou v závěru doplněna tóny fíkové marmelády a
borůvek.
kód: 829
Odrůdové složení : Nebbiolo 100%
červené

4 -10 let
Cena

1.800,- Kč

LE LOGGE DI PIETRANERA 2011, TOSCANA, ITÁLIE
Barva vína je purpurová, s výrazným rubínovým odstínem. Vůni a ústní aroma
charakterizují podmanivé noty vyzrálé černé třešně a přezrálé višně. Chuť je ovocně svěží,
přívětivá, taniny jsou vláčné, ale chuťový výraz nepostrádá pevnou strukturu a ve finále
vyvolává pocit dokonalé harmonie. Vinice o velikosti 3 ha. Svůdné, šťavnaté a usměvavé
víno příjemně doprovodí grilované hovězí, pečenou drůbež s omáčkou nebo telecí pečeni na
lesních houbách.
kód: 830
Odrůdové složení : Cabernet Sauvignon 40%, Merlot 40%, Syrah 20%
červené

3 - 10 let
Cena

630,- Kč

ROSSO DI MONTALCINO DOC 2014, TOSCANA, ITÁLIE
Toscana
Barva vína je zářivá, jiskrná, rubínová, s vysokým leskem a bohatou viskozitou. Vůni a
ústní aroma komponují tóny tmavého peckovitého i lesního ovoce, vanilky a koření. V ústech
je výraz vína štědrý, taniny jsou ušlechtilé a celkový výraz je harmonický. Hektarový výnos
je 45hl a roční produkce Rosso di Montalcina je 4 miliony lahví. Víno je školeno po dobu 9
měsíců v sudech. Lahodné, elegantní víno ideálně doprovodí grilované hovězí maso,
pečenou drůbež a telecí s jemnou omáčkou, ale i pečenou pernatou zvěřinu.
kód: 831
Odrůdové složení : Sangiovese grosso 100%
červené

3 - 15 let
Cena

950,- Kč

CHATEAU D´ARMAJAN DES ORMES 0,375L 2010, SAUTERNES – BARSAC, FRANCIE
Přírodní, sladké víno
Bohaté aroma s komplexními botrytickými krémovými odstíny. Vyvážené, harmonické s
komplexními tóny chutí a vůní.
kód: 823
Odrůdové složení : Sémilon 83%, Sauvignon blanc 15%, Muscadelle 2%
bílé

2 - 12 let
Cena

850,- Kč

VÍNA BÍLÁ A ČERVENÁ MAGNUM

CHABLIS AOC 2015, 1,5 L, BOURGOGNE WHITE, FRANCIE
GARNIER & FILS
Víno se pyšní jiskrnou světle žlutou barvou. Lesk je vysoký a viskozita je středně bohatá. Vůni vína
komponují tóny citrusových plodů – vyzrálý citrón, limetka – a výrazné noty křesaného křemíku a
ústřičných ulit.
V ústech je výraz vína velice svěží, živý, ušlechtilý a dokonale harmonický.
Ústní aroma dominují tóny citrusových plodů a intenzivní minerální nota.
Víno podávejte vychlazené na 10°-11°C. Báječně doprovodí šneky po Burgundsku, grilované mořské
ryby a korýše. Další pozitivní vývoj vína bude pokračovat do roku 2016.
kód: 845
Odrůdové složení : 100% Chardonnay
Cena

2.250,- Kč

CHATEAU PIPEAU 2012, GRAND CRU A.O.C., SAINT EMILION, 1,5 L, FRANCIE
Víno je oděno v zářivý, lesklý šat rubínové barvy, ověnčený granátovými odstíny a obohacený o jemný
cihlový nádech. Ve vůni, která je intenzivní a současně delikátní, dominují gurmánské ovocné tóny
odrůdy Merlot, v doprovodu elegantních not dřeva, lékořice a dýmu. Ústní dutinu naplňuje ovocná
přítomnost základní odrůdy (Merlot), vyvolávající senzitivní pocity, hebkosti a kulatosti. Ve finále se mísí
pocity korpulence, elegantní vznešenosti, ukončené dokonalou harmonií. Třísloviny tvoří pevnou
strukturu, bez pocitu agresivity. Ústní aroma má dlouhé trvání a je komponováno z drobných not tmavé
třešně, černého rybízu, koření a čerstvé máty peprné. Lahodné víno vychutnávejte již nyní, na teplotě
16°-17°C. Jeho pozitivní vývoj bude pokračovat do roku 2026. Je ideálním společníkem těstovin s hříbky
a s foie gras, hovězího pečeného i grilovaného žebra, pečené jehněčí kýty s artyčoky, nebo srnčí kýty na
smetaně.
kód: 846
Odrůdové složení : 90% Merlot, 5% Cabernet Sauvignon, 5% Cabernet Franc
Cena

3.200,- Kč

