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Podobně jako další mimoevropské oblasti i Nový Zéland za posled-
ních 20 let celosvětově prožívá vinařský boom a velký zájem o svá 
vína. Na rozdíl od ostatních vín z Nového světa však Nový Zéland na 
své popularitě neztrácí.
Nový Zéland je poněkud izolován v jižní části Tichého oceánu a sklá- 
dá se ze dvou hlavních ostrovů oddělených Cookovým průlivem 
(známých jednoduše jako Severní ostrov a Jižní ostrov) a četných 
menších ostrovů. Nejznámější jsou Cookovy ostrovy, Rakiura a 
Chathamovy ostrovy. Celková rozloha Nového Zélandu je 268 680 km², 
což je o trochu méně než Japonsko a o trochu více než Anglie. 
Nejbližší pevninou je 2 000 km vzdálená Austrálie. Výsostné vody 
Nového Zélandu sahají až k Antarktidě. Původní obyvatele Nového 
Zélandu, Maorové, nazvali svoji zemi Aotearoa, což znamená „země 
plná bílé mlhy“.
Celé území je rozděleno do několika vinařských regionů: Northland, 
Auckland, Waikato/Bay of Plenty, Gisborne, Hawke’s Bay, Wellington, 
Nelson, Marlborough, Canterbury/Waipara and Central Otago. 

Nový Zéland má mírné oceánské podnebí, přičemž nejsevernější část má 
podnebí subtropické. Vinohrady ve všech regionech profitují z přímořského 
klimatu – nenajdeme vinice, které by byly od moře dále než 120 km,  
s podporou vysokého slunečního svitu a nočních nižších teplot. Roční ob-
dobí jsou proti Severní polokouli obrácená. Nejteplejší měsíce jsou leden 
a únor a nejchladnější červenec. Nejznámější vinařské oblasti se nacházejí 
na jižním ostrově a hlavní z nich je bezpochyby velký region Marlborough.
Nadvláda nasládlého Muller Thurgau skončila a od osmdesátých let zde 
dominují klasické francouzské odrůdy. Mimo Gewurztraminer, Riesling, 
Muller Thurgau, Merlot, Chardonnay, Cabernet Sauvignon a Pinot Noir 
je králem Nového Zélandu silný, okouzlující, expresivní a aromatický 
Sauvignon Blanc, který je vyrovnaným soupeřem francouzského Sancerre, 
jenž řada milovníků této odrůdy považuje za nejlepší na světě. Dnes je 
Nový Zéland největším producentem Sauvignonu Blanc na světě.
Nový Zéland však není pouze zemí bílých odrůd – v posledních letech 
se zde slibně daří odrůdě Pinot Noir. Mistní enologové objevili vysoký 
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potenciál terroiru pro tuto odrůdu  
a začali se ji před dvaceti lety 
věnovat. Dnes dosahují jejich 
vína Pinot Noir světového uznání. 
Největším úspěchem jejich dosa-
vadní práce bylo ocenění „Nejlepší 
Pinot Noir světa“, které dostalo 
vinařství Villa Maria. Dnes je na 
Novém Zélandu více než 29 000 
hektarů vinic, které vyprodukují 
205 milionů litrů kvalitního vína. Za 
nejlepší vína z této zajímavé země je 
nutné zaplatit relativně vyšší cenu, 
nicméně úměrnou nabízené kvalitě 
– každého degustátora tak čeká  
okouzlující zážitek.

Nový Z  éland

1  Northland
2  Auckland
3  Waikato / Bay of Plenty
4  Gisborne
5  Hawkes Bay
6  Wellington
7  Nelson
8  Marlborough
9  Canterbury / Waipara
10  Central Otago
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Nový Zéland

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

Část vína prochází malo-
laktickou fermentací, část 
vína dozrává na kvasných 
kalech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda Pinot Noir

technologie
výroby

Po ukončení fermentace 
zraje ve francouzských
barikových sudech až do 
února, kdy se lahvuje.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda Sauvignon blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Sauvignon blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových
tancích, poté několik týdnů
leželo na kvasných kalech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda Sauvignon blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových
tancích, poté zůstává dva
měsíce ležet na kvasných
kalech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 4–12 let

odrůda Pinot Noir

technologie
výroby

Víno před nalahvováním 
zraje v dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

Villa Maria Private Bin ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 003611 Sauvignon Blanc Marlborough (BIO) 2018/19 6 0,75 243,80 295 315   

2 003612 Chardonnay East Coast 2017/18 6 0,75 234,71 284 299   

3 003614 Pinot Noir Marlborough 2017/18 6 0,75 313,22 379 399   

Villa Maria Cellar Selection & Reserve

4 003616 Sauvignon Blanc Cellar Selection (BIO) 2018/19 6 0,75 354,55 429 459   

5 003622 Pinot Noir Marlborough Cellar Selection (BIO) 2016/17 6 0,75 392,56 475 509   

6 003618 Sauvignon Blanc Reserve Clifford Bay 2017/18 6 0,75 395,87 479 509   

7 003617 Pinot Noir Reserve Marlborough 2017/18 6 0,75 561,16 679 725   
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Villa Maria  
Chardonnay East Coast
[šardoné íst koust]

Typicky odrůdová, jemná a svěží vůně s tóny  
broskví, hrušek, citrusů a karamelu. Chuť příjemně 
navazuje na vůni – je svěží, lahodná, smetanová  
a jemná s téměř neznatelnými tóny dřeva a do-
tekem ořechů ve středně dlouhém závěru. Víno 
zvítězilo v testu časopisu Víno a Styl jako nejlepší 
Chardonnay z nového světa. Vhodné například  
s telecím, kuřecím nebo rybím masem

Villa Maria  
Pinot Noir Marlborough  
Cellar Selection 
[pino noár malborou selr selekšn]

Koncentrovaná, elegantní, živá a sladká vůně
s dotekem zralých višní a švestek. Vůně přechází
plynule do chuti. Dlouhá, extraktivní a příjemná 
chuť, podpořená měkkou tříslovinou a šťavnatou 
kyselinou s harmonicky zakomponovanými tóny 
zralého peckovitého ovoce. Hrozny pochází z údolí 
Awatere a Wairau v Marlborough. Pinot Noir, který 
potěší všechny příznivce této odrůdy.

Villa Maria  
Sauvignon Blanc  
Marlborough
[soviňon blan malborou]

Výrazná, ovocná a odrůdově typická vůně s tóny 
zralých citrusů, trávy a zralého angreštu. V chuti 
je mladé, svěží a suché. Řízný, ovocný a odrůdový 
charakter. Hezký zástupce odrůdy Sauvignon Blanc, 
který je ve své třídě dobrou hodnotou za peníze. 
Ideálně pak doprovodí čerstvé mořské plody,
krabí maso nebo zeleninové pokrmy.

Villa Maria  
Sauvignon Blanc  
Cellar Selection
[soviňon blan selr selekšn]

Elegantní, odrůdově charakteristická a jemná  
vůně s decentními tóny angreštu a zralých citrusů. 
Plná, bohatá, extraktivní a krémová chuť s typický-
mi tóny ovoce, minerálů a dotekem citrusů.  
Víno má pevnou kostru s příjemnou kyselinou  
a dlouhým závěrem. Krásný a lahodný Sauvignon 
vyšší třídy z Nového světa. Porovnejte s některým 
Sauvignonem třeba ze střední Francie.

Villa Maria 
Sauvignon Blanc Reserve  
Clifford Bay
[soviňon blan rezérv kliford bej]

Víno má bohaté a plné aroma rybízu, trávy  
a čerstvého citrusového ovoce. Velkorysý, mohutný  
a dlouhý závěr. Hrozny jsou z regionu Marlborough 
– Awatere Valley. Vinice se nacházejí velmi blízko 
moře, což ovlivňuje i charakter a kvalitu hroznů.
V průběhu sezóny docházík přirozenému vysou-
šení viničního podloží, a proto jsou všechny vinice 
uměle zavlažovány.

Villa Maria  
Pinot Noir  
Marlborough
[pino noár malborou]

Výrazná, ovocná a příjemná vůně s odrůdovými 
tóny Pinot Noir a dotekem třešní. Čerstvá, ovocná 
chuť s hezkou strukturou, dostatečnou tříslovinou 
a harmonickou kyselinou. Dlouhé aroma pecko-
vitého ovoce. Srozumitelný a lahodný Pinot Noir. 
Vhodné se zvěřinou, jehněčím masem nebo  
jemnými sýry.
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Nový Zéland

odrůda Sauvignon Blanc

technologie
výroby

Před lahvováním 
podpořeno jemným 
perlením.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Sauvignon blanc

technologie
výroby

Fermentace částečně
v nerezových i v dřevěných
sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda Pinot Noir

technologie
výroby

14 měsíců zrání  
v dřevěných sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda Pinot Noir

technologie
výroby

Zraje 14 měsíců v sudech  
z francouzského dubu,  
30 % nových.

intenzita

kategorie

konzumace po 3. roce

dekantace ne

archivace 4–12 let

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

100 % vína fermentovalo  
v dubových sudech  
(28 % nových sudů).

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda Sauvignon blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

Villa Maria Private Bin Marlborough sparkling

10 003615 Sauvignon Blanc Marlborough, Lightly Sparkling 2017/18 6 0,75 247,11 299 319   

Villa Maria Single Vineyards ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

8 003625 Taylors Pass Single Vineyard Chardonnay 2016/17 6 0,75 445,45 539 565   

9 003626 Seddon Single Vineyard Pinot Noir 2013/14 6 0,75 709,92 859 899   

Cloudy Bay, Marlborough

11 634125 Cloudy Bay Sauvignon Blanc 2018/19 12 0,75 cena a ročník viz www.global-wines.cz   

Mount Nelson, Marlborough (Lodovico Antinori)

12 222726 Mount Nelson Sauvignon Blanc 2018/19 6 0,75 387,60 469 499   
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Pinot Noir Reserve 
Marlborough
[pino noár rezérv, malborou]

Má hlubokou rubínově červenou barvu. Bohatá 
vůně s aroma čerstvě sebraných lesních plodů, čer-
vených a černých třešní, mírně zemitou kořenitostí, 
květin a sušených bylinek. Ovocná a elegantní chuť 
je silně koncentrovaná a podpořená hedvábnými 
tříslovinami. Klasický Pinot z Marlborough. Hodí se 
k pečenému bažantovi, jehněčímu nebo hovězímu 
masu nebo dušeným houbám.

Taylors Pass 
Single Vineyards  
Chardonnay
[tejlrs pás syngl vynjárds šardoné]

Toto víno pochází z vinice Taylors Pass na jihu  
regionu Marlborough a má zajímavý minerální  
charakter. Prezentuje se aroma citronové kůry  
a briošek. Elegantní chuť s tóny grapefruitu, bílých 
broskví a mandlí, s dobře zakomponovanými tóny 
dřeva – po fermentaci v dubových sudech.

Seddon  
Single Vineyard  
Pinot Noir
[sedn syngl vynjárd pino noár]

Tento Pinot Noir pochází z vinice Seddon.  
Má okouzlující aroma černých švestek, ostružin  
a jemné kouřovosti. Chuť má hladkou strukturu, 
harmonické třísloviny a tóny čerstvého tmavého 
ovoce a koření. Dobře se hodí ke krocanovi,  
jehněčímu masu nebo tuňákovi.

Lightly Sparkling  
Sauvignon Blanc
Marlboroug
[lajtly spárklink saviňon blank malborou]

Tento lehce perlivý Sauvignon Blanc má aroma  
angreštu, mučenky, čerstvým citrusů a melounu. 
Chuť je živá, čistá a svěží s dlouhotrvající dochutí. 
Jemné perlení tohoto vína, které je ve stylu  
frizzante, jen podtrhuje celkově ovocný a odrůdově 
typický projev. Ideální je samozřejmě jako aperitiv, 
ale dobře doprovodí například i mořské plody.

Cloudy Bay  
Sauvignon Blanc
[klódy bej soviňon blan malborou]

Intenzivní a rozmanitá ovocná vůně je charakteris- 
tickým znakem tohoto populárního Sauvignonu. 
Aroma angreštu, čínské třešně a dalšího tropického
ovoce je podpořeno svěží kyselinou, což umocňuje
ovocnou svěžest. Cloudy Bay je perlou mezi víny 
Nového Zélandu a díky tomu je vzácným a limito-
vaným vínem.

Mount Nelson  
Sauvignon Blanc
[maunt nelsn soviňon blan]

Intenzivní vůně podpořená citrusovými plody  
jako grapefruit a limeta. Plná a bohatá chuť  
navazuje na vůni. Dokonalá kombinace kořeni-
tosti s ovocností a svěžestí. Ve velmi dlouhém  
závěru se otevírají stále nové a nové tóny. Víno  
z produkce Ludovico a Piero Antinori. Zajímavý 
tip naší nabídky. Víno pro milovníky výrazných 
Sauvignonů.
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Společně s transporty trestanců se v roce 1788 dostala do Austrálie  
i vinná réva. V roce 1850 mladý Skot James Busby přivezl poprvé 
větší množství sazenic původem z Francie a Španělska a tím prak-
ticky začíná vinařská éra tohoto nejmladšího kontinentu. Hlavní 
rozvoj však přišel po druhé světové válce. Místo levných, často 
nekvalitních sladkých vín nebo surovin pro vinné brandy začíná 
produkce kvalitnějších suchých vín po vzoru vyspělých vinařských 
zemí. V padesátých letech přichází Max Schubert a se svým Grange 
Hermitage se velkou měrou zasluhuje o úspěch a velikou popu-
laritu australských vín. Za posledních dvacet let si tato přátelská, 
plná, buketní vína za rozumnou cenu prosadila cestu do celého 
světa a dnes úspěšně soupeří s nejslavnějšími světovými víny i s víny  
z klasických evropských zemí. Tento vzrušující mladý vinařský kon-
tinent je schopen produkce kvalitních vín velmi rozmanitých stylů.  
V Austrálii se nejčastěji setkáme s víny klasických odrůd. Mezi hlavní 
patří Chardonnay, typický Shiraz, Cabernet Sauvignon (velmi často  

v kombinaci s odrůdou Shiraz), Sémillon, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc, 
Ruby Cabernet, Pinot Noir a Verdelho. Široká škála dalších odrůd a typů 
vín je běžně značená místními synonymy. Země nemá jednotný apelační 
systém zajišťující kontrolu původu, ale na vinětách většinou najdeme 
jasné a přehledné značení původu, zpracování i odrůd. Vinařský průmysl 
je nejrychleji se rozvíjejícím odvětvím zemědělství v Austrálii s ročním 
obratem přibližně 4 miliardy dolarů, z čehož více než polovina připadá na 
export. Většina vývozu směřuje do anglicky hovořících zemí, jako je Velká 
Británie, Spojené státy, Nový Zéland, Kanada, ale i například Německo.  
V posledních letech se Austrálie potýká s nejhorší vlnou sucha  
v její historii, což má veliké dopady na výrobu vín a řada výrobců musí 
redukovat množství své produkce. Další současný australský fenomén 
je postupný odklon od klasických korkových zátek a po vzoru Nového 
Zélandu nástup jiných typů uzávěrů. Austrálie má největší vliv na světové 
vinařství ze všech zemí mimo Evropu a právem si dělá ambice zařadit se 
po bok nejdůležitějších zemí, jako jsou Francie, Itálie a Španělsko.

Austrál  ie
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Vinařské oblasti Austrálie
Všechny vinařské oblasti se nacházejí v chladnějším pásu lemujícím 
jižní cípy kontinentu. Jmenovitě je to Western Australia s 9 regiony, 
South Australia s 16 regiony, Victoria s 20 regiony, New South Wales  
s 15 regiony, Queensland se 2 regiony a také Tasmania. Mezi známé  
regiony západní Austrálie patří Margaret River. V jižní Austrálii se nachází 
nejznámější region země Barossa Valley, dále regiony Padthaway  
a Coonawarra. Na východě je to oblast Victoria s regionem Yarra Valley  
a v nejvýchodnější části – New South Wales se setkáme s proslulým 
regionem Hunter Valley, kolébkou australského vinařství. Mezi další 
častá jména regionů na etiketách australských vín patří například 
Clare Valley, Adelaide Hills, McLaren Vale, Lower Hunter Valley, Upper 
Hunter Valley.

 
Tip
S víny z Austrálie se v našich podmínkách nejčastěji setkáme na regálech 
maloobchodů a bohužel zde až příliš často vítězí kvantita nad kvalitou. 
Klokan na etiketě a velký nápis Shiraz ještě nemusí znamenat příjemný 
zážitek. Za několik desítek korun nikdo tajemství a rozmanitost austral-
ských vín neobjeví.

Austrál  ie

1 2

3

4

5

6

1  Western Australia
2  South Australia
3  Victoria
4  New South Wales
5  Queensland
6  Tasmania

N
ov

� 
Zé

la
nd

  
Au

st
rá

lie



Austrálie

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

Zraje 14 měsíců v nových
sudech z amerického 
dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 5. roce

dekantace ano

archivace 10–20 let

odrůda 50–55 % Cabernet 
Sauvignon,
45–50 % Shiraz

technologie
výroby

12 měsíců v sudech
z amerického dubu
(20–40 % nových).

intenzita

kategorie

konzumace po 3. roce

dekantace ano

archivace 10–15 let

odrůda Shiraz, bývá doplněn
Cabernet Sauvignon 
(do 5 %)

technologie
výroby

15–21 měsíců ve větších
nových sudech  
z amerického dubu,  
dále tři roky v lahvi.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 10–25 let

odrůda Shiraz

technologie
výroby

14 měsíců v sudech z fran-
couzského dubu, kdy 60 až
85 % je nových, zbytek
1 rok starých.

intenzita

kategorie

konzumace po 5. roce

dekantace ano

archivace 10–20 let

odrůda Shiraz

technologie
výroby

Zraje 12 měsíců 
v použitých sudech 
z amerického dubu,
různých velikostí.

intenzita

kategorie

konzumace po 3. roce

dekantace ano

archivace 6–12 let

Penfolds Premium/BIN ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 00796304 Grange BIN 95 2004 6 0,75 11 231,40 13 590 13 590     L!

1 00796307 Grange BIN 95 2007 6 0,75 12 388,43 14 990 14 990     L!

1 00796314 Grange BIN 95 2014 6 0,75 15 949,59 19 299 19 299     L!

2 007961 Bin 707 Cabernet Sauvignon 2009/16 6 0,75 10 983,47 13 290 13 290     L!

3 007962 RWT Barosa Valley Shiraz 2014/16 6 0,75 3 512,40 4 250 4 450     L!

4 007959 Bin 389 Cabernet-Shiraz 2016/17 6 0,75 1 644,63 1 990 2 099     L!

5 007957 Bin 28 Kalimna Shiraz 2015/16 6 0,75 866,94 1 049 1 099     L!
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Bin 707  
Cabernet Sauvignon
[bin sevnousevn kabernet soviňon]

Má neprostupnou, černonachovou barvu,  
komplexní, intenzivní, nasládlou vůni vyzrálého 
černého rybízu s tóny kouře. Kávová, čokoládová 
chuť s dotekem černých oliv. Šťavnaté, kulaté, 
příjemně vyzrálé víno. Elegantní, dlouhý závěr. 
Víno patřící na nejvyšší příčky v hierarchii vinařství 
Penfolds, se vyrábí již od roku 1964. Vyrábí se  
pouze v nejlepších letech.

Bin 389  
Cabernet – Shiraz
[bin trí ejt najn kabernet širaz]

Bohatá vůně brusinek a moruší, doplněná doteky
lékořice a sóji. Plná struktura a ovocná chuť, černá 
čokoláda, čerstvá kůže, káva, anýz a jemný vyváže-
ný tanin v závěru. Víno zraje ve stejných sudech
jako předtím víno Grange. BIN 389 se proslavilo  
jako výtečné víno střední kategorie od Penfolds.

Grange BIN 95
[gránč bin najnty fájv]

Vůně borůvek, černého rybízu a koření s dotyky 
černé lékořice a po promíchání se vzduchem ve 
sklence i subtilní vůně kaštanu. V chuti znamenitá 
rovnováha ovocnosti, kyselin a harmonické tříslo-
viny. Objevují se tóny čerstvých švestek, ostružin, 
fíků, lékořice a pražených ořechů. Ikona australské-
ho vinařství a vlajková loď vinařství Penfolds, patřící 
mezi 12 největších vín 20. století.

RWT  
Barosa Valley Shiraz
[rwt barosa vely širaz]

Bohatá, ovocná vůně borůvek, sušených mandari-
nek a čerstvého bobulového kompotovaného 
ovoce. Chuť je hladká, s tóny borůvkového koláče, 
kůže a pražených ořechů. Dlouhý a rafinovaný  
závěr s dobře zakomponovanou tříslovinou. Víno  
je považováno za náhradníka vína Grange. Rozdíl 
je v tom, že RWT dozrává v kombinaci s francouz-
ským dubem.

Bin 28  
Kalimna Shiraz
[bin tventy ejt kalimna širaz]

Vůně zeleného tabáku, hovězí kůže, čokolády  
a koření. Teplá, velkorysá chuť s náznaky černých 
třešní a švestek. V dlouhém závěru směs ovocných 
tónů a jemná, dobře zakomponovaná tříslovina. 
Název Kalimna pochází od jména slavné vinice  
v údolí Barossa. Doporučujeme k úpravám  
pečeného a grilovaného hovězího.

1 32

4 5 Vinařství Penfolds

Nejslavnější vinařství Austrálie a výrobce jednoho 
z nejslavnějších vín 20. století – Grange. V roce 
1844 se do Austrálie přistěhoval mladý doktor 
Christopher Rawson. Zanedlouho po svém 
příjezdu se oženil s Mary Penfold. V oblasti Magill 
na předměstí Adelaide zřídil svoji první vinici, 
kterou pojmenoval podle své chaty Grange 
Winery. Vinice se postupně rozrůstají na 50 
hektarů a vína pomalu získávají na oblibě. V roce 
1949 byly přivezeny z Francie odrůdy Cabernet 
Sauvignon, Chardonnay a Syrah, které byly 
vysazeny na nejlepší vinice. Po několika letech se 
začala tato investice vyplácet a díky evropským 
keřům dosáhla vína vysokého stupně elegance, 
harmonie a komplexnosti. V roce 1950 se stává 
hlavním „vínotvůrcem“ Max Schubert a vytváří 
svůj slavný Grange. Po jeho odchodu nastupují 
neméně schopní enologové, jako jsou Don Ditter, 
John Duval a Peter Gago, který tvoří současnou 
tvář tohoto veleúspěšného vinařství. Vína Penfolds 
získala celou plejádu mezinárodních ocenění a 
stala se symbolem úspěchu australského vinařství. 
Penfolds je vedoucí značka Austrálie. Svým 
širokým portfoliem uspokojí každého milovníka 
vín, který zde najde vína pro každou příležitost.
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Austrálie

odrůda 60 % Sémillon,
40 % Chardonnay

technologie
výroby

Fermentace v nerezových
tancích, až 15% vína může 
zrát kolem 7 měsíců  
v sudech z francouzského 
dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Shiraz

technologie
výroby

Zraje před lahvováním  
15 měsíců v dubových 
sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

25 % vína zraje  
v dřevěných sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

Částečně zraje v dubových
sudech po dobu pěti 
měsíců.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda 60 % Shiraz,
40 % Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

Část vína zraje 
v dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–5 let

odrůda Shiraz,  
Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

25 % vína zraje 
v dřevěných sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

Penfolds Koonunga Hill ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

6 007950 Koonunga Hill Chardonnay 2018/19 6 0,75 227,27 275 289   

7 009951 Koonunga Hill Shiraz 2017/18 6 0,75 268,60 325 345   

8 007951 Koonunga Hill Shiraz-Cabernet 2016/17 6 0,75 268,60 325 345   

Penfolds Rawson ś Retreat

9 007789 Rawson´s Retreat Chardonnay 2017/18 6 0,75 177,69 215 229   

10 007787 Rawson´s Retreat Sémillon-Chardonnay 2017/18 6 0,75 177,69 215 229   

11 007788 Rawson´s Retreat Shiraz-Cabernet 2017/18 6 0,75 177,69 215 229   

205

Rawson’s Retreat  
Sémillon – Chardonnay
[ravsons rytrýt semijon-šardoné]

Vůně čerstvého tropického ovoce (zelená papaya
a ananas). Na patře v chuti dominuje čerstvé ovoce
jako grapefruit a nektarinka doplněné o tóny  
pražených lískových oříšků, topinky a smetany. 
Hezký závěr s dotekem broskví a dubovosti. Skvěle 
doprovodí pečené kuře nebo třeba těstoviny.

Koonunga Hill  
Shiraz
[konunga hyl širaz]

Teplá, jižní, odrůdově charakteristická vůně  
s živočišnými tóny kůže a koření. Elegantní, plná, 
sametová chuť peckovitého ovoce a višní v hořké 
čokoládě. Má dostatek tříslovin i svěžesti. Klasický 
Shiraz z Austrálie, který je důkazem, že značka 
Penfolds patří právem na vrchol žebříčku mezi  
australskými vinaři.

Rawson’s Retreat  
Chardonnay
[ravsons rytrýt šardoné]

Čerstvá vůně s tóny melounu a zralých peckovin, 
pudinku a vanilky. Svěží chuť s výraznější kyselinou 
a tóny ovoce v delším závěru. Vhodné k mořským 
plodům, bílým masům a čerstvým salátům.

Koonunga Hill 
Chardonnay
[konunga hyl šardoné]

Elegantní vůně připomínající zralou bílou broskev, 
místy i čerstvý chléb s máslem. Plné, aromatické 
víno s chutí bílého melounu, zeleného jablka,  
s jemnou smetanovou strukturou, s doteky mušká-
tu a karamelu v závěru. Jedno z nejlepších bílých 
vín v kategorii hodnota za peníze v Austrálii.

Rawson’s Retreat  
Shiraz – Cabernet
[ravsons rytrýt širaz-kabernet]

Vůně čerstvých bobulí se špetkou máty. V chuti
kořeněné tóny, černý pepř a bylinky, příjemná
tříslovina a lehká dubovost v závěru. Na patře  
aroma švestek a čerstvých třešní. Zdařilé  
nekomplikované víno pro každý den, pro zábavu, 
jako  doplněk jehněčího, těstovin nebo k pizze.  
Patří k nejprodávanějším vínům naší nabídky.

Koonunga Hill  
Shiraz – Cabernet
[konunga hyl širaz-kabernet]

Pro Shiraz typická vůně skořice, hřebíčku  
a černých třešní. Bohatá struktura, ovocnost,  
vyvážená dobře zakomponovanou dubovostí. 
Dlouhý konec připomínající povidla, černé  
bobulové ovoce a rebarboru. Populární červené  
australské víno, vítěz titulu „Víno roku – nejlepší 
hodnota“. Dobře doplní pečené hovězí nebo 
jehněčí.
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Víno se v Severní Americe pěstuje na řadě míst. Mezi hlavní patří 
Kalifornie, Washington State, Oregon a New York. Nejvýznamnější, 
nejznámější a nejdůležitější vinařskou oblastí s nejlepšími podmínkami 
i víny je Kalifornie. Vyrobí se zde 90 % celoamerické produkce. Pokud 
bychom brali Kalifornii jako samostatný stát, pak by s průměrnou roční 
produkcí  3 miliardy lahví byla 4. největší vinařskou zemí světa – za 
Itálií, Francií a Španělskem. Vína z USA se vyváží do více než 125 zemí 
světa v ročním objemu téměř 1 miliardy USD.
Vinařská tradice se zde datuje již od 16. století, kdy španělští a francouzští 
misionáři osázeli první vinohrady evropskými odrůdami. Poté rozvoj 
vinařství doznal velkého zpoždění díky prohibici ve třicátých letech, 
ale začátkem let sedmdesátých začíná vinařská revoluce. Velké in-
vestice hlavně francouzských společností mají za následek zařazení 
USA mezi nejprestižnější vinařské země světa. Moderní historie  
v této části světa je však poměrně mladá a tak, jak ji známe dnes, 

trvá pouze několik desítek let. Nicméně vinařský průmysl v USA je velmi 
dravý, rychle se rozmáhá a dnes soupeří s nejlepšími evropskými vinaři.  
V současnosti zde působí okolo 6 500 pěstitelů hroznů a více než  
1 900 producentů vín – od malých „butikových“ až po velké meziná- 
rodní korporace prodávající svá vína po celém světě. V jednotlivých 
oblastech je vysázeno celkem 450 tisíc hektarů vinic, které se geograficky 
rozdělují na šest hlavních regionů – West Coast (Kalifornie, Washington 
State a Oregon), Rocky Mountain Region (Idaho a Colorado), Southwestern 
United States (Texas a Nové Mexiko), Midwestern United States (Missouri, 
Illinois a Minnesota), Great Lakes Region (Michigan, New York a Ohio)  
a East Coast of the United States. 
Nejznámější oblastí v USA je celosvětově proslulé údolí Napa (Napa 
Valley), které produkuje nejvíce nejkvalitnějších vín z celého kontinentu. 
Mezi další proslulé regiony patří sousední Sonoma a Carneros. Regiony 
v USA jsou geologicky a klimaticky velice různorodé. Většina z regionů 

USA
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je pod klimatickým vlivem Tichého oceánu – studené větry a mlhy 
zmírňují horké a slunečné počasí. Vinice však mají dostatečný 
přísun vody, na severu je roční průměr srážek mezi 600 a 1150 mm, 
na jihu pak zhruba polovina. O většině se dá také říci, že mají 
středomořské klima. Regiony jako Napa a Sonoma mohou být teplejší 
díky okolním pohořím, které vinice ochraňují před přímým vlivem 
oceánu. Vína z USA jsou vesměs čistě odrůdová. Odrůd se zde pěstuje 
přes 100 druhů – včetně francouzských, italských a španělských, ale 

i jejich lokálně vyvinutých klonů. Z nejčastěji pěstovaných červených 
odrůd zde nalezneme Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Pinot Noir, 
Barbera, Grenache, Carignan, Ruby Cabernet a typický Zinfandel. Z bí-
lých je to především Chardonnay, dále Sauvignon Blanc (často nazývaná 
Fumé Blanc), Chenin Blanc, Colombard a White Riesling. V USA platí zákon  
o označení původu a tak se na etiketách můžeme setkat s více než stovkou 
schválených regionů.

Kalifornie
1  Central Valley
2  North Coast
3  Napa Valley
4  Sierra Foorhills
5  Madera
6  South Coast
7  Southern California

Washington State

Kalifornie
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2 4
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USA

odrůda 85 % Cabernet Sauvignon, 
zbytek je směs Merlot,
Cabernet Franc, Malbec, 
Syrah a Petit Verdot

technologie
výroby

16–17 měsíců zrání  
v sudech z francouzského 
dubu (15 % nových).

intenzita

kategorie

konzumace po 3. roce

dekantace ano

archivace 4–15 let

odrůda 80–90 % Cabernet 
Sauvignon, doplněný 
o Merlot, Cabernet Franc, 
Malbec a Petit Verdot.

technologie
výroby

17 měsíců zrání v nových 
francouzských sudech
typu barrique.

intenzita

kategorie

konzumace po 5. roce

dekantace ano

archivace 8–25 let

odrůda Chardonnay, doplněné
Semillon a Sauvignon 
blanc

technologie
výroby

25–40 % vína zraje 
6 měsíců v dřevěných  
sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

Fermentace v sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Pinot Noir

technologie
výroby

Zraje v dubových sudech, 
34 % nových.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ano

archivace 6–8 let

odrůda Zinfandel

technologie
výroby

Zraje v dubových sudech 
(kombinace amerických  
a francouzských).

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

Robert Mondavi & Philipe de Rothschild, Napa Valley ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 21780 Opus One 6 0,75 cena a ročník viz www.global-wines.cz     L!

Napa Valley & Washington State

2 027979 Robert Mondavi, Cabernet Sauvignon, Napa Valley 2015/16 12 0,75 709,92 859 899   

3 640003 Gnarly Head Old Vine Zinfandel, Napa Valley 2015/16 6 0,75 222,31 269 289   

4 006683 Columbia Crest, Two Vines Chardonnay, Washington State 2017/18 6 0,75 222,31 269 289   

Miguel Torres, Marimar Estate, Don Miguel Vineyard, Russian River Valley

5 001218 La Masía Chardonnay 2017/18 6 0,75 858,68 1 039 1 099   

6 001219 La Masía Pinot Noir 2012/13 6 0,75 1 098,35 1 329 1 399   
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Robert Mondavi  
Cabernet Sauvignon
[robert mondavi kabernet soviňon]

Má silnou a koncentrovanou vůni s tóny černého
rybízu, ostružin a borůvkového koláče. Bohatá,
vyzrálá a plná chuť s tóny peckovitého ovoce,
čokolády a dlouhotrvajícím závěrem. Harmonické 
třísloviny a pevná kostra vína dávají dlouhý poten-
ciál k dalšímu zrání v lahvi.

Gnarly Head  
Old Vine Zinfandel
[nárly hed old vajn zynfandel]

Hrozny pocházejí z oblasti Lodi, která je známá  
výbornými podmínkami pro odrůdu Zinfandel. 
Vinice jsou výrazně zvlněné a 35-80 let staré, což  
z nich dělá jedny z nejstarších vinic v Kalifornii. Víno 
se prezentuje aroma ostružinového a třešňového 
džemu s dotekem černého pepře. Dobře se hodí  
k dušeným žebrům, kuřecím enchiladas nebo tma-
vé čokoládě.

Opus One
[opus van]

Opus One je známý svojí nádhernou strukturou
a žádný ročník nebývá výjimkou. Víno ukazuje
vůni černého rybízu, hřebíčku a pražených mandlí 
proti krémové struktuře měkkých taninů a kulaté, 
bohaté ovocnosti. Buket nabízí vůni švestek, višní  
a černého pepře. Nejslavnější americké víno!  
Je společným dílem Roberta Mondaviho a Philipe 
de Rothschilda. Prvním ročníkem je rok 1979.

Columbia Crest 
Two Vines Chardonnay
[tů vajns šardoné]

Víno nabízí ovocné a vyvážené aroma jablek,
angreštu a hrušek s citrusovými tóny. Svěží, ovocná
a smetanová chuť. Chardonnay lehčího stylu s uni-
verzálním použitím. Hrozny pochází z vinic ležících
na úpatí pohoří Cascade, které je přes 4 200 metrů
vysoké, čímž chrání vinice před klimatickým vlivem
Tichého oceánu. Vzhledem k velmi nízkým srážkám
jsou všechny vinice uměle zavlažovány.

Miguel Torres 
La Masía Pinot Noir
[migel torés la masíja pinot noár]

Živá, lahodná vůně, která je typická pro červená ví-
na z údolí Russian River / Green Valley – má aroma 
ovoce jako jsou švestky odrůdy Santa Rosa nebo 
třešně, také koření, hřebíčku a kávy. Třísloviny jsou 
výrazné a bohaté, dávají vínu dlouhý potenciál  
zrání. Harmonické víno s dlouhým závěrem.  
Ročně se vyrobí okolo 16–17 tisíc lahví.

Miguel Torres 
La Masía Chardonnay
[migel torés la masíja šardoné]

Intenzivní, komplexní vůně s aroma peckovitého 
ovoce a papáji. Pikantní, kulatá chuť s tóny citró-
nové pěny a dotekem vanilky, získané z dubových 
sudů Allier. Harmonické víno s delším závěrem, 
které je ke konzumaci již nyní, ale další staření mu 
neuškodí. Ročně se vyrobí okolo 17 tisíc lahví.
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Kalifornie, Washington State
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USA

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

18 měsíců zrání  
ve francouzských
dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Syrah, doplněný 
o Grenache, Viognier  
a Mourvédre.

technologie
výroby

18 měsíců zrání  
v dubových sudech  
(30 % nových).

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

6 měsíců zrání v dubových
sudech (10–15 % nových).

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda 96 % Merlot, 3 % Cabernet 
Sauvignon, 1 % Malbec

technologie
výroby

18 měsíců zrání  
v dubových sudech,
z nichž je 1/3 nových.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Riesling

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

Columbia Crest, Washington State

11 006598 H3, Horse Heaven Hill Cabernet Sauvignon 2015/16 6 0,75 376,03 455 485   

12 006696 H3, Horse Heaven Hill Merlot 2015/16 6 0,75 376,03 455 485   

Chateau Ste Michelle, Washington State ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 016664 Chateau Ste Michelle Riesling 2016/17 6 0,75 235,54 285 299    

8 006697 Chateau Ste Michelle Dry Riesling 2016/17 6 0,75 252,07 305 325    

9 006610 Chateau Ste Michelle Chardonnay 2016/17 6 0,75 318,18 385 409   

10 006645 Chateau Ste Michelle Syrah 2015/16 6 0,75 329,75 399 425   
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Columbia Crest 
H3 Horse Heaven Hill  
Cabernet Sauvignon
[ejč thrí hórs hevn hil kabernet saviňon]

Svůdná vůně s tóny zralých tmavých bobulí,  
černého rybízu a švestek. Plná, šťavnatá a svěží 
chuť s jemnou tříslovinou. V dlouhém závěru  
jemné tóny kávy a hořké čokolády. Hodí se ke zvěři-
ně, rizotu, rajčatovým těstovinám a zralým sýrům.

Chateau Ste Michelle  
Syrah
[šató san mišél syrach]

Decentní, ale vyzrálý Syrah s aroma černých zralých
třešní, vanilky, koření a topinky. Koncentrovaná 
chuť s harmonickou, sametovou tříslovinou a tóny 
černých třešní, bílého pepře, ve velmi dlouhém 
závěru s doteky kávy, čokolády a ostružin. Dobře 
doprovodí např. pokrmy z hovězího masa nebo 
aromatické sýry.

Chateau Ste Michelle  
Riesling
[šató san mišél ryzlink]

Svěží suché víno s vysokým extraktem a tóny slad-
kých citrusových plodů, broskví a hrušek, s jemným 
dotekem minerality v závěru. Teplé a slunečné dny 
a chladné noci Columbia Valley vytvářejí ideální 
podmínky ke vzniku intenzivního aroma vyzrálých 
hroznů. Každodenní Riesling pro osvěžení, poseze-
ní s přáteli nebo i jako doprovod různých pokrmů
z ryb nebo kuřecího masa.

Chateau Ste Michelle  
Chardonnay
[šató san mišél šardoné]

Jemná a čerstvá vůně s aroma  
sladkých citrusů, sladkého koření a dubovosti.  
Plná, měkká a hebká chuť s výraznou kyselinou  
a tóny citrusů a jablek s lehkým dotekem  
koření a máslových hrušek. Cílem výroby tohoto 
Chardonnay bylo vytvoření příjemného vína,  
které se bude dobře kombinovat s jídlem.  
Výborně doplní pokrmy z kraba, lososa, drůbeže 
nebo mušlí s krémovými omáčkami.

Columbia Crest 
H3 Horse Heaven Hill  
Merlot
[ejč thrí hórs hevn hil merlo]

Plné a harmonické víno s vůní malin, černého
pepře a zemitých tónů, v chuti pak tóny višní
v čokoládě a švestek, se sametovou tříslovinou
v dlouhém a elegantním závěru. Vinice Horse 
Heaven Hills jsou položené východně od pohoří 
Cascade, které brání přístupu vlhkého počasí  
od Tichého oceánu a zaručují 100% zralost hroz-
nů. Jeden z nejlepších Merlotů z naší nabídky.

Chateau Ste Michelle  
Dry Riesling
[šató san mišél dráj ryzlink]

Víno je suché, řízné a svěží s typickým odrůdovým
charakterem, ovocností, mineralitou, kyselinou
a elegantním a čistým závěrem. Objevují se tóny
květin a mandarinek. Netradiční víno pro USA
(evropský styl) má zbytkový cukr nižší než 1 g/l. 
Dobře se hodí ke krabovi, asijské kuchyni nebo 
indickému kari.
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Ve druhé polovině 20. století se Chile prosadilo jako země  s vyni-
kajícími podmínkami pro pěstování vín. Do tehdy nové vinařské 
oblasti začaly rychle proudit mohutné investice z celého světa 
(Mondavi, Rothschild, Torres a další). Dnes se tato dlouhá, úzká země 
na úpatí And nazývá výkladní skříní jižní Ameriky a díky novým 
moderním technologiím a skvělým podmínkám produkuje vína 
světové třídy. Úspěch Chile byl navíc podtržen faktem, že byla jedi-
nou zemí, která díky přírodním podmínkám nebyla zasažena pohro-
mou révokaze. Životnost vinné révy je zde tedy několikanásobně 
delší. Historie vinohradnictví sahá až do 16. století, kdy španělští 
dobyvatelé na kontinent přivezli vinnou révu a sudy pro výrobu 
vín. V polovině 18. století se začaly používat i francouzské klasické 
odrůdy jako Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Sauvignon 
Blanc aj. Moderní historie začala v osmdesátých letech minulého 
století, kdy se masivně začaly používat nerezové tanky pro řízenou 

fermentaci a dřevěné sudy ke staření vín. Export tak začal růst společně  
s rostoucí kvalitou. Vzrostl i počet vinařství – v roce 1995 jich bylo 12  
a v roce 2005 již 70. Nejsilnějším exportním trhem je dnes USA (Chile 
je největším exportérem vín). Nejdůležitější a nejproduktivnější oblastí 
je Central Valley (centrální údolí) se svými čtyřmi regiony (Maipo Valley, 
Rapel Valley, Curicó Valley, Maule Valley) a severnější oblast Aconcagua 
s údolími Aconcagua a Casablanca. Podnebí je ve všech regionech 
výrazně ovlivněno pohořím And na východě a Tichým oceánem na 
západě. Vinice jsou vysazovány na pláních mezi andskými horami, podél 
hlavních řek Maipo, Rapel a Maule. Klima je velmi různorodé – od horkého  
a suchého na severu až po chladnější na jihu. Průměrný roční srážkový 
úhrn činí 38 mm – většina chilských prémiových vinic je uměle 
zavlažována. Obecně platí, že poloha vinic pod Andami způsobuje 
velké rozdíly mezi teplotami přes den a v noci. Tyto velké teplotní 
změny umožňují v hroznech udržet dostatek kyseliny a aroma. Celkově 
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se podnebí podobá středomořskému – průměrné roční teploty 
jsou 15–18 °C, s výkyvy i přes 30 °C. Chilský vinařský zákon je blíž  
kalifornskému, než např. francouzskému AOC/AOP systému. Zákon 
začal platit až v roce 1995, ustanovuje hranice pěti hlavních oblastí 
(Atacama, Coquimbo, Aconcagua, Valle Central a Southern Chile)  
a reguluje značení na etiketách. Neobsahuje však pravidla pro užívání 
odrůd vín, vinohradnictví ani postupy výroby. Zákon také stanovu-
je, že víno musí obsahovat minimálně 85 % odrůdy deklarované 
na etiketě, stejně tak jako uvedeného ročníku a regionu původu.  
U vyšších tříd se také můžeme setkat s klasifikací Reserva a Gran 
Reserva, ovšem s mnohem přijatelnějším cenovým navýšením než 
např. ve Španělsku. Přes krátkou vinařskou historii této země jsou  
chilská vína velmi populární a vyhledávaná. Za příznivou cenu 
nabízí příjemná, ovocná, nezaměnitelná a výrazně buketní vína pro 
nenáročné uživatele i unikátní skvosty pro znalce.

Chile

1  Atacama
2  Coquimbo 
3  Aconcagua
4  Casablanca
5  Maipo
6  Rapel
7  Colchaqua   
8  Curicó
9  Maule
10  Itata
11  Bio Bio
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Chile

odrůda Sauvignon Blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda 85 % Cabernet Sauvignon, 
15 % Merlot 

technologie
výroby

45 % vína zrálo 8 měsíců  
v dřevěných sudech  
(2 a 3x použité).

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

30 % vína zrálo 6 měsíců  
v dřevěných sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

35 % vína zrálo 12 měsíců  
v dřevěných sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda 85 % Merlot,  
15 % Carmenère

technologie
výroby

45 % vína zrálo 8 měsíců  
v dřevěných sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda 90 % Cabernet Sauvignon, 
10 % Merlot

technologie
výroby

55 % vína zrálo 12 měsíců  
v dřevěných sudech  
(kombinace 1x, 2x i 3x 
použitých sudů). 

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

Montes, Reserva ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 005008 Montes Sauvignon Blanc, Aconcaqua Costa 2017/18 6 0,75 163,64 198 211   

2 005005 Montes Chardonnay, Central Valley 2017/18 6 0,75 173,55 210 223   

3 005017 Montes Merlot, Colchaqua Valley 2017/18 6 0,75 177,69 215 229   

4 005014 Montes Cabernet Sauvignon, Colchaqua Valley 2017/18 6 0,75 177,69 215 229   

Montes Alpha

5 005001 Montes Alpha Chardonnay, Aconcaqua Costa 2016/17 6 0,75 334,71 405 431   

6 005020 Montes Alpha Cabernet Sauvignon, Colchaqua Valley 2015/16 6 0,75 334,71 405 431   

7 006032 Montes Alpha Carmenére, Colchaqua Valley 2016/17 6 0,75 334,71 405 431   
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Aconcagua, Colchagua, Central Valley 

Sauvignon Blanc
[soviňon blank]

Intenzivní a jasná vůně s aroma limety a grapefrui-
tu, doplněné o čerstvý ananas, mučenku, květy  
pomeranče s lehkým dotekem zeleného chilli.  
Chuť velmi dobře navazuje na vůni, je šťavnatá  
a harmonická, s výraznější přírodní kyselinou. 
Dobře strukturované víno v dlouhém a čerstvém 
závěru. Dobře se hodí k bílému masu, rybám  
nebo salátům.

Cabernet Sauvignon
[kabernet soviňon]

V příjemné vůni převažuje aroma zralého červené-
ho a tmavého ovoce, jako jsou jahody, švestky  
a fíky, doplněné o černý rybíz a sladké koření  
(muškátový oříšek a černý pepř). V chuti je středně 
plné s patrnou harmonickou kyselinou a hladkými 
tříslovinami. Ve středně dlouhém závěru se vrací 
stejné tóny jako ve vůni.

Chardonnay
[šardoné]

Intenzivní vůně s aroma bílého ovoce, jako na-
příklad ananasu, bílých broskví a zralého manga, 
doplněné o doteky hrušek a bílých květů. Hladká, 
středně plná chuť s osvěžující kyselinou a dlouhým 
a jemným závěrem. Dobře doprovodí pokrmy  
z ryb, mořských plodů, ale také sýry či saláty. 

Montes Alpha  
Chardonnay
[montes alfa šardoné]

Komplexní a intenzivní vůně nabízí aroma tropic-
kého ovoce, jako je ananas, banány a zralé mango, 
doplněné o doteky broskví a hrušek. Pobřežní 
klima se pak odráží v tónech grapefruitu a bílého 
chřestu. Plné, ale svěží víno s jemnou chutí  
a harmonickou kyselinou. Má dlouhý a elegantní 
závěr, který pobízí k další a další sklence. Vhodné 
například k těstovinám nebo mořským plodům.

Merlot
[merlo]

Intenzivní vůně čerstvého červeného i tmavého 
ovoce, jako jsou jahody, švestky nebo fíky, které 
jsou doplněné o aroma koření (muškátový oříšek, 
černý pepř), tmavé čokolády, tabáku a pražených 
oříšků. Chuť je středně plná, jemná a harmonická  
s jemnými, kulatými a nasládlými tříslovinami,  
v závěru podpořená výraznější kyselinou. 

Montes Alpha  
Cabernet Sauvignon
[montes alfa kabernet soviňon]

Komplexní vůně nabízí výrazné aroma zralého 
tmavého ovoce, jako jsou fíky, ostružiny a černý 
rybíz, doplněné o doteky koření (například kajen-
ský černý pepř), čokolády, kůže a tabáku. Chuť má 
perfektně zakulacené třísloviny, podpořené explozí 
ovocných tónů ve středně dlouhém závěru.  
Skvěle doprovodí pokrmy z červeného masa. 
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Chile

odrůda 90 % Carmenére,  
10 % Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

55 % vína zrálo 12 měsíců  
v dřevěných sudech  
(kombinace 1x, 2x i 3x 
použitých sudů).

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda 92 % Carmenére,  
8 % Petit Verdot

technologie
výroby

18 měsíců v nových 
sudech z francouzského 
dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 6–12 let

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

40 % vína zrálo 12 měsíců 
v sudech z francouzského 
dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda 80 % Cabernet Sauvignon, 
10 % Cabernet Franc,  
5 % Merlot,  
5 % Petit Verdot

technologie
výroby

18 měsíců v nových 
sudech z francouzského 
dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 6–12 let

odrůda 85 % Cabernet Sauvignon, 
10 % Syrah, 5 % Carmenére

technologie
výroby

65 % vína zrálo 16 měsíců  
v dřevěných sudech  
(kombinace 1x, 2x i 3x 
použitých sudů).

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda 85 % Cabernet Sauvignon, 
15 % směs ostatních odrůd 
dle výběru winemakera.

technologie
výroby

24 měsíců v nových 
sudech z francouzského 
dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 6. roce

dekantace ano

archivace 8–14 let

Montes Alpha Special Cuvée, Casablanca Valley ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

8 006046 Montes Alpha Special Cuvée Chardonnay 2015/16 6 0,75 412,40 499 531   

9 006047 Montes Alpha Special Cuvée Cabernet Sauvignon 2015/16 6 0,75 412,40 499 531    

Montes, Icon Wines, Colchaqua Valley

10 005035 Montes Purple Angel, Marchigüe 2016/17 6 0,75 1 271,90 1 539 1 599   

11 005026 Montes Alpha M, Apalta 2014/15 6 0,75 1 348,76 1 632 1 736   

12 005016 Montes Taita Cabernet Sauvignon, Marchigüe 2011/12 6 0,75 4 957,85 5 999 6 382   
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Colchagua, Casablanca Valley 

Montes Alpha 
Carmenére
[montes alfa karmenére]

Intenzivní vůně nabízí aroma zralého tmavého  
a červeného ovoce, jako jsou ostružiny, fíky nebo 
sušené švestky, ale také koření, muškátového oříš-
ku, černého pepře, kůže, tabáku a černé čokolády. 
Chuť je harmonická, plná a dobře strukturovaná,  
s jemnými tříslovinami a velmi elegantním  
závěrem. Dobře se hodím k pokrmům z červeného 
masa nebo těstovinám.

Montes  
Purple Angel
[montes parpl endžl]

Elegantní vůně s aroma velmi vyzrálého ovoce,  
černých bobulí a sladkého koření. Díky zrání  
v sudech z francouzského dubu se také objevují 
doteky tmavé čokolády a moka kávy v kombinaci  
s charakteristickými tóny ovoce. Chuť je velmi  
dobře strukturovaná, podpořená dostatečnými  
a jemnými tříslovinami.

Montes Alpha  
Special Cuvée  
Chardonnay
[montes alfa spešl kyvé šardoné]

Vůně nabízí aroma vyzrálého tropického ovoce, 
jako jsou ananas nebo banány, doplněné o bílé 
ovoce připomínající broskve. Bohatá a poměrně 
čerstvá a svěží chuť, podpořená příjemnou  
kyselinou s dlouhým závěrem. Hodí se k salátům, 
sushi, rybám, ale i některým úpravám zvěřiny.

Montes Alpha M
[montes alfa em]

Aromatická a komplexní vůně s výrazným aroma 
zralého tmavého a červeného ovoce, tabáku, kůže 
a černého rybízu, ale také čokolády a koření, jako 
jsou červený a černý pepř nebo skořice. Jemná  
a strukturovaná chuť s hebkými tříslovinami.  
Dobře doprovodí pokrmy z jehněčího masa,  
vhodné i v kombinaci s vybranými sýry.

Montes Alpha  
Special Cuvée  
Cabernet Sauvignon
[montes alfa spešl kyvé kabernet soviňon]

Výrazná vůně zralého ovoce – ostružin, borůvek  
a švestek. Velmi dobře strukturovaná a harmonická 
chuť s bohatými tříslovinami, velkorysou plností 
a dlouhým, vytrvalým závěrem. Hodí se úpravám 
červených mas, uzeninám nebo výraznějším sýrům.

Montes Taita
[montes tajta]

Taita je vysoce aromatické víno s bohatým aroma 
zralých červených a černých bobulí, džemu  
a sladkého koření. Tóny po zrání v sudech jsou  
velmi dobře zakomponovány, stejně jako tóny  
kávy, muškátového oříšku a toastů. Chuť je velmi 
dobře strukturovaná a dlouhá, s jemnými  
a dobře zakomponovanými tříslovinami.
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Chile

odrůda 50–60 % Cabernet  
Sauvignon, okolo 20 %
Carmenère, dále Merlot, 
Cabernet Franc,
Petit Verdot

technologie
výroby

22 měsíců zrání 
v dřevěných sudech
z francouzského dubu, 
77 % nových.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 4–15 let

Philippe de Rothschild & Concha y Toro

2 21871 Almaviva 6 0,75 cena a ročník viz www.global-wines.cz     L

Eduardo Chadwick, Aconcagua Valley ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 815487 Seña 6 0,75 cena a ročník viz www.global-wines.cz     L

Los Vascos, Domaines Barons de Rothschild (Lafite)

3 1015456 Le Dix de Los Vascos 2013/14 6 0,75 1 156,20 1 399 1 469    

4 1017167 Los Vascos Grande Réserve (Colchagua) 2016/17 12 0,75 384,30 465 489    

5 1015600 Los Vascos Carmenere Grande Réserve (Colchagua) 2017/18 12 0,75 384,30 465 489   

6 641936 Los Vascos Cabernet Sauvignon (Colchagua) 2017/18 12 0,75 222,31 269 285   

odrůda Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Petit Verdot

technologie
výroby

17–18 měsíců zrání  
v nových sudech
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 4–15 let

odrůda 85 % Cabernet Sauvignon, 
10 % Carmenère, 5 % Syrah

technologie
výroby

18 měsíců zrání v sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 4–10 let

odrůda 75 % Cabernet Sauvignon, 
10 % Syrah, 
10 %  Carmenère, 
5 % Malbec

technologie
výroby

12 měsíců zrání v 
dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ano

archivace 6–10 let

odrůda Carmenère

technologie
výroby

Zraje 12 měsíců v sudech  
z francouzského dubu  
(20 % nových).

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ano

archivace 3–8 let

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

14–18 měsíců zrání  
v nerezových tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ano

archivace 3–8 let
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Seña
[seňa]

Krásná, harmonická a elegantní vůně s vyrovnaným
aroma moruší, vyzrálých lesních bobulí, kávy  
a hořké čokolády. Chuť je dlouhá, komplexní  
s příjemnou tříslovinou, která naznačuje potenciál 
vína. Bezpochyby jedno z nejlepších vín nového 
světa. Směs odrůd je každý rok jiná, jediným určují-
cím faktorem je kvalita hroznů.

1 2

Aconcagua, Colchagua, Casablanca Valley 

3

4

Almaviva
[almaviva]

Pozoruhodně bohatá a komplexní vůně s tóny
zralého ovoce, divokých jahod, černého rybízu,
koření, tabáku a kávy. Bohatá chuť s vyrovnanou
strukturou a dlouhotrvajícím závěrem s tóny levan-
dule, čokolády a lékořice. Jedno z pěti nejlepších 
vín Chile! Vzniklo díky spolupráci vinařství – Baron 
Philippe de Rothschild a Vińa Concha y Toro.  
Je to jedinečné víno z klasických Bordeaux odrůd.

Le Dix de Los Vascos
[le diks de los vaskos]

Intenzivní červená barva s granátovými odlesky. 
Jemná, ale bohatá vůně s aroma třešní, ostružin, 
doplněné o lékořici, papriku, šafrán, muškátový  
oříšek, bílý a černý pepř, kakao, tabák a cedrové 
dřevo. Velkorysá a plná chuť s výraznými, ale pří-
jemnými a harmonickými tříslovinami. Objevují  
se tóny černých oliv a hořké čokolády.  
Mimořádné, elegantní a plné víno.

Los Vascos  
Grande Réserve  
(Colchagua)
[los vaskos grand resérv]

Intenzivní a bohatá vůně s tóny červeného ovoce, 
dotekem čokolády, fíků a vavřínu. Jemná a vyváže-
ná chuť s dlouhým závěrem. Vzájemná rovnováha 
mezi mladistvou ovocností a silnou tříslovinou  
z něj dělá mimořádné víno. Vhodné k dušenému 
králičímu masu nebo výrazným severním italským 
jídlům

5

Los Vascos  
Cabernet Sauvignon  
(Colchagua)
[los vaskos kabernet saviňon]

Sametově hebká měkkost a příjemná ovocná
chuť. Je to klasický, elegantní, typický Cabernet
Sauvignon s jemnou tříslovinou, s bujnou  
ovocností a kořeněným aroma. Los Vascos je jedno  
z nejoblíbenějších chilských vín a nepochybně 
mistrovský kousek.

6

Los Vascos  
Carmenère  
Grande Réserve  
(Colchagua)
[los vaskos karmenére grand resérv]

Má jasnu rubínovou barvu. Intenzivní, bohatá  
a ovocná vůně s aroma třešní, červeného rybízu, 
švestek, černého a růžového pepře, zelených oliv 
a skořice. Velkorysá chuť s tóny kakaa a třešňového 
likéru, podpořená bohatými tříslovinami. Krásný 
zástupce odrůdy Carmenère.
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Chile

Haras de Pirque, Maipo Valley, Gran Reserva (Antinori)

8 255015 Hussonet Cabernet Sauvignon Gran Reserva 2014/15 6 0,75 326,45 395 419   

Los Vascos, Domaines Barons de Rothschild (Lafite) ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 641896 Los Vascos Chadonnay (Casablanca) 2017/18 12 0,75 222,31 269 285   

Haras de Pirque, Maipo Valley, Reserva (Antinori)

9 255013 Haras de Pirque Chardonany 2016/17 6 0,75 219,01 265 279   

10 255016 Haras de Pirque Reserva de Propiedad 2016/17 6 0,75 219,01 265 279   

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

Fermantace pouze 
v nerezových tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

Menší část vína fermentuje 
v malých sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky
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Casablanca, Maipo Valley

Los Vascos  
Chadonnay  
(Casablanca)
[los vaskos šardoné]

Komplexní vůně po exotickém ovoci jako ananas,
banány, grapefruit. V chuti díky dostatku kyselin
působí velice svěže, ve středně plném těle je
delikátně zakomponovaný tón vanilky, aroma
připomíná ovoce se špetkou pepře. Velmi hezké 
Chardonnay z produkce Barona Rothschilda,  
které svojí svěžestí vyniká v dnešní masivní škále  
chilských vín

Regiony v Chile

Vinařství v této zemi má dlouhou historii da-
tující se do 16. století. Velký rozmach zažilo  
v 18. století během španělské invaze, kdy byly 
přivezeny dnes nejpopulárnější odrůdy Cabernet 
Sauvignon, Merlot a Chardonnay. Je tomu třicet 
let, kdy se stalo Chile vinařskou velmocí. Do 
této oblasti začaly proudit mohutné investice, 
které se okamžitě začaly projevovat na rostoucí 
kvalitě vína. V roce 1994 ustanovila Republika 
Chile následující vinařské regiony: Atacama, 
Coquimbo, Aconcagua, Valle Central, Southern 
Chile. Nejvýznamnější jsou regiony Aconcagua, 
Valle Central a Southern Chile. Region Aconcagua 
spojuje několik podoblastí, z nichž nejznámnější 
jsou Casablanca a Aconcagua Valley. Podnebí je 
zde chladnější a vína dozrávají ve vyšší nadmořské 
výšce. Oblast Valle Central je tvořena podre- 
giony Maipo Valley, Rapel Valley, Curicó a Maule  
Valley. Tato oblast je považována za nejlepší  
v celém Chile. Poslední jmenovaná je Southern 
Chile, tvořená dvěmi subregiony Itata Valley  
a Bio-Bio Valley. Zde je vyráběn největší objem vín 
především nižší kvality. Terroir všech regionů je 
velice různorodý, ale vždy má společného jmeno-
vatele, kterým je vyšší obsah pazourku.

odrůda 85 % Cabernet Sauvignon,
15 % Cabernet Franc

technologie
výroby

14 měsíců zrání v nových
a jednou použitých
dřevěných sudech. Před
lahvováním se nefiltruje.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda 65 % Cabernet Sauvignon, 
25 % Carmenère,  
10 % Cabernet Franc

technologie
výroby

Zrání v sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

Hussonet  
Cabernet Sauvignon Gran Reserva
[huzonet kabernet saviňon gran rezerva]

Aromatická a svěží vůně s tóny bylinek a koření.
Chuť je typická pro Maipo Valley – zemité a mine-
rální tóny, také dotek tabáku. Komplexní a elegan- 
tní víno s delším závěrem. Hussonet je jméno koně, 
chovaného ve zdejších stájích.

Haras de Pirque  
Chardonnay
[haras de pirk šardoné]

Víno zlatožluté barvy. Má typicky odrůdovou vůni  
s aroma sušených meruňek, ananasu, bílých květin 
a grapefruitu. Chuť je příjemně jemná s pikantní  
a čerstvou svěžestí. Hodí se k salátům, sýrům nebo 
těsovinám.

Haras de Pirque  
Reserva de Propiedad
[haras de pirk rezerva de propriedad]

Tato rezerva z úpatí pohoří And má tmavě červe-
nou barvu. Odhaluje aroma tabáku a červeného 
ovoce, v chuti je příjemně kulaté s tóny máty a byli-
nek. Příjemné a šťavnaté víno s měkkou tříslovinou, 
vyváženým a delším závěrem.
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odrůda Merlot

technologie
výroby

6 měsíců zrání v sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

6 měsíců zrání v sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Sauvignon Blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Carmenère

technologie
výroby

6 měsíců zrání v sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

Miguel Torres, Santa Digna, Central Valley ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 008101 Santa Digna Reserva Sauvignon Blanc 2018/19 6 0,75 185,95 225 239   

2 008109 Santa Digna Reserva Chardonnay 2017/18 6 0,75 185,95 225 239   

3 008148 Santa Digna Reserva Cabernet Sauvignon rosé 2017/18 6 0,75 185,95 225 239   

4 008105 Santa Digna Reserva Cabernet Sauvignon 2016/17 6 0,75 185,95 225 239   

5 008192 Santa Digna Reserva Merlot 2016/17 6 0,75 185,95 225 239   

6 008193 Santa Digna Reserva Carmenère 2017/18 6 0,75 185,95 225 239   
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Santa Digna Reserva  
Merlot
[santa digna rezerva merlo]

Merlot je jednou z odrůd, která v Chile prakticky 
zdomácněla. Miguel Torres hledal správné polohy 
pro jeho vysázení, až našel ideální kombinaci poloh 
od vyprahlého pobřeží až po chladné oblasti v Río 
Claro. Tím získal intenzivní, aromatický Merlot  
s tóny švestek, ostružinového džemu, koření,  
vanilky a lékořice. Chuť je elegantní a bohatá  
s dotekem kouřovosti.

Santa Digna Reserva  
Chardonnay
[santa digna rezerva šardoné]

Světle žlutá barva se zelenými odlesky. V ovocné 
vůni převládá aroma manga a meruněk, doplněné 
o tóny citrusových plodů. Chuť se prezentuje do-
konalou harmonií mezi bohatostí a kyselinou, má 
ovocný charakter. Ideální společník pro pečené ry-
by, ale i krůtí či kuřecí maso s krémovou omáčkou.

Santa Digna Reserva  
Cabernet Sauvignon
[santa digna rezerva kabernet soviňon]

Rubínově červená barva s lesklými okraji. Bohaté  
a intenzivní aroma ovoce, kůže a lékořice. Chuť 
dobře podporují jemné, hladké třísloviny, v ele-
gantním delším závěru se objevují podobné tóny 
jako ve vůni. Ideální k uzeným klobáskám nebo 
jiným uzeninám, také ke grilovaným masům.

Santa Digna Reserva  
Sauvignon Blanc
[santa digna rezerva saviňon blank]

Má zlatou barvu, bohatou vůni s aroma připomína-
jící zralé tropické ovoce, doplněné o tóny jablka  
a fenyklu. Hladká chuť s dobrou strukturou,  
vyrovnanou kyselinou a delším závěrem. Vhodné 
jako aperitiv nebo s rybami. 

Santa Digna Reserva  
Carmenère
[santa digna rezerva karmenére]

Má třešňově červenou barvu, odrůdová vůně  
s aroma moruše, máty a citrusových plodů, hlavně 
mandarinek. Elegantní chuť se sladkými tříslovina-
mi a tóny kůže a koření, staření v sudech dodává 
v závěru dotek toastovosti. Vhodné k jehněčímu 
nebo hovězímu masu, můžou být i výrazněji  
kořeněná.

Santa Digna Reserva  
Cabernet Sauvignon rosé
[santa digna rezerva kabernet soviňon rosé]

Třešňově růžová barva, vůně s aroma švestek  
a jahod, ale také ananasu. Plná chuť s dostatečnou
kyselinou a ovocným závěrem. Vhodné jako aperi-
tiv, k různým typům uzenin nebo těstovin, také  
k orientální kuchyni.

1 32

4 5 6

Central Valley



Chile

odrůda Carmenère

technologie
výroby

12 měsíců zrání v sudech  
z francouzského dubu  
(30 % nových). 

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–10 let

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

11 měsíců zrání v sudech  
z francouzského dubu  
(30 % nových). 

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–10 let

Miguel Torres, Cordillera, Maipo Valley

8 008131 Cordillera Cabernet Sauvignon 2011/12 6 0,75 354,55 429 459   

9 008103 Cordillera Carmenère 2014/15 6 0,75 354,55 429 459   

odrůda País

technologie
výroby

Druhotná fermentace  
v lahvi, zraje 12 měsíců  
na kvasných kalech.

intenzita

kategorie

konzumace ihned

dekantace ne

archivace ne

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

Zraje 18 měsíců v sudech  
z francouzského dubu  
(70 % nových).

intenzita

kategorie  

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 4–10 let

Miguel Torres, Finca Manso de Velsaco, Curico Valley

10 008113 Manso de Velasco Cabernet Sauvignon 2013/14 6 0,75 900,83 1 090 1 149   

Miguel Torres, Santa Digna Sparkling Wine, Traditional Method ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 008301 Santa Digna Estelado Rose Brut 2016/17 6 0,75 280,17 339 359   
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Cordillera  
Carmenère
[kordijera karmenére]

Výrazná vůně s typickým odrůdovým charakte-
rem, objevuje se aroma lesního ovoce, máty,  
kůže, hřebíčku, vavřínu či lékořice. Plná chuť  
s výraznými tříslovinami a s tóny opečeného chle-
ba a koření. Výborné s pečeným jehněčím masem, 
grilovaným masem na dřevěném uhlí, může být 
použito i aromatické koření.

Cordillera  
Cabernet Sauvignon
[kordijera kabernet soviňon]

Intenzivní, tmavě rubínová barva. Příjemná vůně  
s aroma divokého lesního ovoce, ostružin  
a dotekem kůže. Velmi elegantní chuť s hladkými 
tříslovinami, v závěru tóny ovoce a koření. Svou  
sílu ukazuje hlavně ve spojení s pečenými masy 
nebo zvěřinou.

7 98

10

Curico, Maipo Valley

Santa Digna  
Estelado Rosé Brut
[santa digna esteládo rosé ]

Odrůda País má kořeny až v 16. století, ale  
na dlouhou dobu byla zapomenuta. Její „oživení“  
je otázkou posledních let. Víno má světle  
růžovou barvu a jemné perlení. Vůně s aroma  
červeného a citrusového ovoce. Živá a svěží  
chuť s charakteristickými tóny pro odrůdu País. 
Vhodné pro jakoukoliv oslavu.

Manso de Velasco  
Cabernet Sauvignon
[manso de velasko kabernet soviňon]

Má tmavě rubínovou barvu. Ve vůni převládá 
klasické aroma divokého ovoce, ostružin a kůže. 
Elegantní chuť s jemnými tříslovinami a delším  
závěrem, kde se objevují tóny ovoce, koření  
a toastů. Nejlépe vynikne s pečeným masem  
nebo zvěřinou.

Ch
ile
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Tato země z jižního cípu Ameriky je pátou největší vinařskou zemí světa. 
Kořeny místního vinohradnictví nalezneme ve Španělsku – v průběhu 
španělské kolonizace přivezl Juan Cedrón první vinnou révu již v roce 
1557. Katoličtí kněží poté zakládali vinice kolem svých klášterů, aby 
získali víno pro své svaté mše. V 19. století imigranti z Evropy (převážně 
ze Španělska, Itálie, Německa a Francie) přivezli nové odrůdy a začali  
s novými kultivačními technikami, ideální prostředí pro pěstování našli 
v Andách a v okolí Colorado River. Koncem 19. století rozvoj infrastruk-
tury a rostoucí zkušenosti ve vinohradnictví zapříčinily velkou expanzi 
produkce vín. Argentinští výrobci se soustředí spíše na kvantitu než 
kvalitu – 90 % produkce se spotřebuje na domácím trhu (roční 
spotřeba vína je 45 litrů na osobu). Do počátku 90. let minulého století 
byla Argentina největším výrobcem vína mimo Evropu, většinou šlo  
o vína velmi nízké kvality a tudíž nevhodná k exportu. Koncem 90. let 

spolu s rostoucí kvalitou začal růst i export. Dnes je Argentina největším 
výrobcem vín v Jižní Americe  a 5. největším na světě s roční produkcí 
přes 1 200 milionu litrů vína. Je také třináctým největším exportérem vín 
s ročním obratem téměř 0,5 miliardy USD. Podobně jako v sousedním 
Chile je vinohradnictví silně ovlivněno Andami. V podhůří těchto velehor 
se nachází hlavní vinařské oblasti země – Salta (pokrývá přibližně 2 000 
hektarů vinic v nadmořské výšce 1 700 až 2 400 m.n.m.), La Rioja, San 
Juan (druhý největší region, má rozlohu 37 000 hektarů), Catamarca, Río 
Negro a také nový Buenos Aires. Nejznámější a nejdůležitější je oblast 
Mendoza – vyrobí se zde více než 60 % celé argentinské produkce  
a zdejší vína jsou nejsilnějším exportním artiklem (přes 84 % celkové 
hodnoty exportu vín). Zvláštností Mendozy je region Lujan de Cuyo, kde 
jsou nejlepší vína z odrůdy Malbec označována značením původu DOC 
(Denomination de Origen Controlada). Ideální teploty, dlouhé a slunečné 

Argenti  na
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dny, nízké dešťové srážky, malá vlhkost a silné větry byly a jsou 
spolu s podložím ideálními podmínkami pro pěstování vysoce kvalitní 
suroviny. Na čistém vzduchu a díky zavlažování průzračnou horskou 
vodou se zde velmi daří řadě odrůd. Nejslavnější a pro argentinské 
vinařství nejtypičtější je Malbec, který zde dává tmavá, nádherná, plná, 
komplexní vína. Dalšími modrými odrůdami jsou Bonarda, Sangiovese, 
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Barbera, Pinot Noir a Syrah. 
Hlavní domácí bílou odrůdou je pak Torrontés (objevuje se i ve 
Španělsku). Je to klon Malvasie a vyrábí se z ní poměrně aromatická vína. 
Dalšími bílými odrůdami jsou Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon 
Blanc, Riesling, Viognier a Sémillon. Argentinská vína byla v Evropě 
objevena teprve nedávno, zdaleka však neřekla poslední slovo. Řada 
odborníků předpovídá Argentině v blízké budoucnosti rychlé využití  
vynikajícího potenciálu a velký nárůst obliby.

Argenti  na
1  Jujuy
2  Salta
3  Catamarca
4  La Rioja
5  San Juan
6  Mendoza
7  La Pampa
8  Rio Negro
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Argentina

odrůda Malbec

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

odrůda Torrontés

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

60 % vína zrálo 6 měsíců 
v sudech z francouzského 
dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda 80 % Malbec,  
15 % Bonarda,  
5 % Petit Verdot

technologie
výroby

Zraje 10 měsíců v sudech  
z francouzského dubu 
(kombinace nových  
a použitých).

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Malbec

technologie
výroby

40% vína zrálo 6 měsíců  
v sudech z francouzského 
dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

Kaiken Wines Estate, Mendoza ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 015076 Rosé of Malbec 2018/19 6 0,75 185,12 224 238   

2 015071 Cabernet Sauvignon 2017/18 6 0,75 185,12 224 238    

3 015070 Malbec 2017/18 6 0,75 185,12 224 238    

Kaiken Wines Terroir Series

4 015080 Terroir Torrontés, Salta 2017/18 6 0,75 200,83 243 259   

5 015075 Terroir Malbec, Mendoza 2017/18 6 0,75 202,48 245 259   
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Mendoza

Rosé of Malbec
[rosé of malbek]

Víno má jasnou barvu s lososově růžovými okraji. 
Vůně nabízí aroma jahod a třešní, doplněné  
elegantními doteky čerstvě nařezaných květin. 
Chuť je jemná a ovocná se svěžími a harmonickými 
tříslovinami a delším závěrem. Dobře se hodí  
k lehčím jídlům.

Terroir Torrontés
[teroár torontés]

Elegantní víno s jasně zelenkavou barvou a zlata- 
vými okraji. Delikátní vůně s velkým množstvím 
aroma, například citrusových plodů, pomerančové 
kůry, grapefruitů nebo čerstvých květin. Chuť  
svěžího charakteru navazuje na vůni a je podpo- 
řena výraznější kyselinou. Příjemné a svěží víno  
s delším závěrem.

Cabernet Sauvignon
[kabernet soviňon]

Má tmavou, rubínově červenou barvu. Středně  
výrazná vůně s aroma široké palety ovocných  
tónů (čerstvého červeného ovoce), eukalyptu  
a mentolu. Má jemnou, odrůdově charakteristickou 
chuť a svých charakterem dokonale odráží terroir 
vinic Agrelo, které jsou vysázené 60 km od města 
Mendoza, v nadmořské výšce 950 m.n.m.

Terroir Malbec
[teroár malbek]

Víno hluboké a jasné purpurově červené barvy. 
Ovocná vůně s aroma švestek a koření, jako  
například tymiánu. Hladká chuť Malbecu je podpo-
řená strukturou a svěžestí Petit Verdot, delší závěr  
s ovocnými tóny zase formuje odrůda Bonarda. 
Jedná se elegantní víno, které se předně hodí  
k jídlům z červených mas.

Malbec
[malbek]

Víno zářivě purpurové barvy. Odrůdově typická 
vůně s aroma červeného ovoce, švestek a ostružin, 
ale také čokolády a tabáku. Chuť je svěží a dobře 
navazuje na vůni, podpořená jemnými tříslovinami. 
Podáváme vychlazené na 15–17 °C.
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Argentina

odrůda Malbec

technologie
výroby

Zraje 12 měsíců v sudech 
z francouzského dubu (1/3 
nových, 2/3 použitých).

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

Zraje 12 měsíců v sudech  
z francouzského dubu  
(1/3 nových, 2/3
použitých), dále rok v lahvi.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–8 let

odrůda Cabernet Franc

technologie
výroby

Zraje 12 měsíců v sudech  
z francouzského dubu  
(ne nové sudy, pouze
třetí použití).

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 6–12 let

odrůda Malbec

technologie
výroby

Zraje 18 měsíců v sudech  
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 6–15 let

Vinařství Kaiken

„Caiquén“ je divoká husa z Patagonie, která létá 
mezi Chile a Argentinou přes pohoří And. Stejně 
tak Aurelio Montes, zakladatel chilského vinařství 
Bodega Montes, realizoval mnoho cest přes Andy, 
aby v roce 2000 znovuobjevil region Mendoza jako 
perfektní místo pro výrobu vysoce kvalitních vín. 
V roce 2001 tak vzniklo vinařství Kaiken, jehož vína 
představují vše, co skvělá vína mají mít. Samotné 
vinařství bylo založeno již v roce 1920 a kromě vína 
vyrábělo také olivový olej, destilované nápoje ne-
bo vinný ocet. V současnosti má kapacitu výroby 
až 7 miliónů litrů vína. Fermentace vín probíhá  
v nerezových tancích o velikosti 12–30 000 litrů – 
tato velikost je ideální pro výrobu menších dávek 
vín vynikající kvality. Pro další zrání vín je k dis-
pozici 1 500 dřevěných sudů a betonových nádob, 
nebo také nerezový tank o velikosti 100 000 litrů. 
Hrozny pochází pouze z vlastních vinic, které jsou 
vysázeny v nejlepších polohách oblastí Mendoza 
a Salta. V Mendoze jsou to 3 vinice – Vistalba (1 050 
m.n.m – odrůdy Malbec, Cabernet Sauvignon), 
Agrelo (950 m.n.m. – odrůdy Malbec, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Bonarda, Petit Verdot) a Vista 
Flores (1 250 m.n.m. – odrůdy Malbec, Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot).

Kaiken Wines Ultra, Mendoza ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

6 015073 Ultra Malbec Las Rocas 2016/17 6 0,75 341,32 413 439   

7 015074 Ultra Cabernet Sauvignon Leyenda 2016/17 6 0,75 341,32 413 439   

Kaiken Icon Wines

8 015002 Obertura 2015/16 6 0,75 692,56 838 891   

9 015077 Malbec Mai 2014/15 6 0,75 1 266,94 1 533 1 631   
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Mendoza

Ultra Malbec  
Las Rocas
[ultra malbek las rokas]

Má temně červenou barvu s purpurovými okraji. 
Odrůdově typická vůně s aroma koření a květin,  
také tmavého ovoce a borůvek. Dobře strukturova-
ná chuť je podpořená jemnými tříslovinami,  
s čerstvým a komplexním závěrem, ve kterém  
jsou patrné tóny koření, rozmarýnu, tymiánu  
nebo sušených květin.

Ultra  
Cabernet Sauvignon
Leyenda
[ultra kabernet soviňon lejenda]

Hrozny pocházejí z 80 let starých vinic Vistalba, 
které leží v nadmořské výšce 1 050 m.n.m. a necelý 
kilometr od řeky Mendoza. Víno má hlubokou,
rubínově červenou barvu. Odrůdově typická vůně 
s aroma ostružin a třešní. Velké, elegantní a plné 
víno s bohatými a zralými tříslovinami a dlouhým  
a sofistikovaným závěrem.

Obertura
[obertura]

Hrozny na toto víno pocházejí  
z vinic ležících 1 350 m.n.m. Víno se prezentuje  
hlubokou, rubínově červenou barvou se světlými 
purpurovými okraji. Komplexní vůně s aroma zralé-
ho červeného rybízu, čerstvých švestek a červené-
ho pepře, v kombinaci s černým pepřem a jetelem. 
Koncentrovaná, strukturovaná a harmonická chuť  
s čerstvou kyselinou a mineralitou, získanou ze 
skalnatého podloží. Má elegantní a dlouhý závěr. 

Malbec Mai
[malbek maj]

Hrozny pocházejí z vinic, které  
jsou více než 100 let staré - mají malou výtěžnost, 
ale dávají vysoce koncentrované hrozny. Víno má 
tmavě červenou barvu s purpurovými odlesky. 
Ovocná vůně s aroma švestek a višní, doplněná  
o koření, tabák a skořici. Elegantní a komplexní 
chuť s jemnými tříslovinami. Víno je již nyní  
ke konzumaci, ale díky své intenzitě a struktuře  
má potenciál až 15 let dalšího zrání v lahvi.
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Argentina

odrůda 50 % Malbec,
50 % Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

11 měsíců zrání v sudech
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ano

archivace 5–12 let

odrůda Malbec

technologie
výroby

Fermentace i zrání  
v nerezových tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda 70 % Corvina, 30 % Malbec

technologie
výroby

Odrůdy zrají odděleně  
po dobu 18 měsíců
a následně jsou smíchány.

intenzita

kategorie

konzumace po 6. roce

dekantace ano

archivace 7–30 let

odrůda 70 % Cabernet Sauvignon
a 30 % Malbec

technologie
výroby

14 měsíců zrání 
ve francouzských
dubových sudech
(60 % nových).

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 6–15 let

odrůda 65 % Malbec, 5 % Merlot 
a 30 % sušených hroznů
odrůdy Corvina.

technologie
výroby

Oddělená fermentace 
jednotlivých odrůd.
Po smíšení víno zraje 
9 měsíců v dubových 
sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Malbec

technologie
výroby

Pro výrobu použity pouze
nerezové tanky.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) & Nicolas Catena ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 849734 Caro (Cabernet - Malbec) 2015/16 6 0,75 1 073,55 1 299 1 399   

2 849735 Amancaya Gran Reserva (Malbec - Cabernet) 2016/17 12 0,75 428,93 519 559    

3 849733 Aruma Malbec 2017/18 12 0,75 304,96 369 395    

Masi Tupungato, Mendoza

5 263920 Passo Doble Malbec-Corvina 2015/16 6 0,75 180,99 219 235   

6 263921 Corbec Appassimento Rosso di Argentina 2015/16 6 0,75 544,63 659 699   

Dieter Meier, Puro (BIO)

4 001566 Puro Malbec 2017/18 6 0,75 371,07 449 479    
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Amancaya  
Gran Reserva
[amankája gran rezerva]

Výrazná, intenzivní, svěží a ovocná vůně s dotekem
živočišnosti, tóny povidel, sladkého koření a čokolá-
dy. Chuť je extraktivní, bohatá, ovocná a šťavnatá
s příjemnou a elegantní tříslovinou. Název vína byl 
odvozen podle původně indiánského pojmenování 
tradiční místní květiny.

Aruma Malbec
[aruma malbek]

Jasně červená barva s fialovými okraji. Výrazná  
vůně odhaluje aroma zralého červeného ovoce  
a švestek. Chuť je harmonická s dobře zakompono-
vanou kyselinou. Elegantní, hladké a již dobře zaku-
lacené třísloviny, typické pro Malbec. Má dlouhý  
a delikátní závěr.

Corbec Appassimento  
Rosso di Argentina
[korbek apasimento roso dy argentýna]

Bohatá a komplexní vůně s tóny sušeného citruso-
vého ovoce, včelích pláství, sladkého koření, rozi-
nek a mléčné čokolády. Suché, tělnaté, bohaté
a lahodné víno. Má pevnou kostru s dobrou
tříslovinou a velmi dlouhým závěrem. S každým
douškem se otevírají nové a nové tóny. Víno se také 
nazývá „Amarone z Argentiny“ – používá stejnou 
technologii výroby.

Caro 
[karo]

Bohatá, plná, elegantní a koncentrovaná vůně  
s tóny mléčné čokolády, marmelád, černého  
rybízu, ostružin a dřeva. Extraktivní a šťavnatá chuť  
s výraznou tříslovinou a příjemnou kyselinou. Velmi 
dlouhé aroma višní, čokolády, kávy, tabáku a kůže.
Velké víno z Argentiny.

Passo Doble  
Malbec-Corvina
[paso doble malbek-korvína]

Výrazná vůně černých plodů, koření a sušeného
ovoce. V chuti je čerstvé, šťavnaté, ovocné, hebké
a sametové s vyrovnanou tříslovinou. V závěru
dotek borůvek a černého ovoce. Pro Corvinu byla 
použita metoda sušení hroznů – appasimento.

Puro  
Malbec
[půro malbek]

Výrazná, intenzivní vůně s ovocným charakterem
a s tóny exotického koření, fialek, kávy a černých 
třešní. Silná, ale svěží a příjemně strukturovaná 
chuť s měkkými tříslovinami a tóny červeného
bobulového ovoce s dlouhotrvajícím závěrem.
Toto víno je jasným příkladem potenciálu použité 
odrůdy. Velmi nízký výnosový režim ve vinici  
se odráží ve výsledném projevu vína.
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Argentina

odrůda Pinot Gris

technologie
výroby

Dozrává 3 měsíce
v nerezových tancích
na kvasných kalech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda 85–90 % Cabernet 
Sauvignon, zbytek Malbec

technologie
výroby

14–16 měsíců zrání  
v sudech
– 85 % francouzský  
a 15 % americký dub  
(50 % nových).

intenzita

kategorie

konzumace po 3. roce

dekantace ano

archivace 6–12 let

odrůda Malbec

technologie
výroby

6–12 měsíců zrání v sudech
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Malbec

technologie
výroby

15 měsíců ve francouzských 
barikových sudech (225 l)
– 50 % nových.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 4–15 let

odrůda Malbec

technologie
výroby

5–6 měsíců zrání
v nerezových tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

6–9 měsíců zrání  
v použitých
dubových sudech, 
2–4 roky staré.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

François Lurton, Bodega Piedra Negra, Gran Reservas ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 006102 Piedra Negra, Gran Malbec 2013/14 6 0,75 701,65 849 895     L

8 006100 Gran Lurton, Cabernet Sauvignon 2013/14 6 0,75 445,45 539 569    

François Lurton, Bodega Piedra Negra, Reservas, Mendoza

9 006207 Piedra Negra Cabernet Sauvignon Reserva 2016/17 6 0,75 285,12 345 365   

10 006206 Piedra Negra Malbec Reserva 2017/18 6 0,75 276,86 335 355   

François Lurton, Bodega Piedra Negra, Mendoza

11 006143 Piedra Negra Pinot Gris 2017/18 6 0,75 195,04 236 249   

12 006140 Piedra Negra Malbec 2017/18 6 0,75 195,04 236 249   
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Piedra Negra  
Pinot Gris
[pijedra negra pino gry]

Bohaté a ovocné víno s komplexní plnou vůní
i chutí. Objevují se tóny broskví, meruněk a rozinek.
Je kulaté, svěží s hezkým lahodným závěrem.
Velmi zajímavé víno, které přináší zcela nový  
pohled na typicky italskou odrůdu.

Gran Lurton 
Cabernet Sauvignon
[gran lurton kabernet soviňon]

Nádherné aroma tmavých bobulí a černého rybízu.
Víno je extrémně bohaté, komplexní a velmi dlou-
hé, s vkusně integrovaným dubovým tónem. Ačkoli 
by se daly očekávat ještě tuhé a trpké třísloviny ob-
vykle spojené s mladými Cabernety, zde jsou zcela 
nepřítomné. První ročník uvedený na trh byl 1996.

Piedra Negra  
Malbec Reserva
[pijedra negra malbek rezerva]

Bohatá vůně, tóny zralého ovoce se špetkou praže-
ní se zde mísí s kořenitostí a aroma vanilky. Víno má 
hezkou strukturu, plnou a vyrovnanou chuť, velmi 
jemný tanin a náznak kouře v závěru. Doprovodí 
tmavá výrazná masa nebo zvěřinu. Dalším zráním 
se ještě vylepší.

Piedra Negra 
Gran Malbec
[pijedra negra gran malbek]

Víno má odrůdově typický, intenzivní a velmi ko-
řeněný buket bohatý na vanilku. Plné na patře, ale 
překvapivě delikátní a sametově hebké po počá-
teční silné chuti. Tato „vlajková loď” od Bodega
Lurton byla pojmenována podle velmi tmavé půdy
v podhůří And zvané Piedra Negra (černý kámen), 
ležící ve výšce 1 000 metrů nad mořem.

Piedra Negra  
Malbec
[pijedra negra malbek]

Bohatá vůně lesních bobulí, tmavého peckovité-
ho ovoce a švestek, s lehkým tónem pryskyřice. 
Velmi přizpůsobivá chuť s dotekem kořenitosti 
a vyrovnaným taninem. Hrozny pocházejí z Finca 
Alcayata v regionu Barrancas Maipú, ležící ve 
výšce 1 100 metrů nad mořem.

Piedra Negra  
Cabernet Sauvignon  
Reserva
[pijedra negra kabernet soviňon rezerva]

Elegantní vůně s tóny kouře a čokolády. 
Harmonická a vyvážená chuť s dobře strukturo-
vanými tříslovinami a s odrůdově typickými tóny
černého rybízu. Doprovodí smažené jehněčí 
maso, dobře se pije i samostatně pro radost.
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Jižní Afr  ika
Jižní Afrika je podobně jako Amerika a Austrálie vyhledávanou  
a módní vinařskou zemí a její vína dnes dobývají svět. V současné 
době má Jižní Afrika téměř 102 000 hektarů vinic – 56 % je osázeno 
bílými odrůdami a 44 % pak červenými (73 % těchto vinic je mladších 
10 let). V roce 2008 činila celková produkce 787,2 milionu litrů (proti 
roku 2007 je to nárůst o 56,8 milionu litrů!). Jižní Afrika vyrobí 3 % 
celosvětové produkce vína a to ji řadí na 9. místo. Výrobci vín stále 
více zvyšují kvalitu produkce, proto bylo také v posledních letech 
téměř 40 % všech vinic rekultivováno a osázeno takovými odrůdami, 
které jsou schopné konkurovat ostatním vinařským zemím. Vína vy-
produkovaná v JAR se dají svým charakterem zařadit mezi evropský 
a novosvětský styl, překvapí svojí elegancí a čistotou a jsou obvykle 
dobrou hodnotou za peníze ve všech kvalitativních úrovních. Tradici 
výroby začali v sedmnáctém století holandští usedlíci. V roce 1659  
zakladatel Cape Townu Jan Van Riebeeck vytvořil první víno, 

které neslo název „Jižní Afrika“. V roce 1685 byla založena první vinice  
v oblasti Stellenbosch, přesněji ve False Bay. Byl to však Hendrik Cloete, 
který dodal regionu Stellenbosch dnešní prestiž a váhu. Vysázel na 
vinohradech odrůdy Muscat blanc a Chenin Blanc. Začal produkovat 
na svou dobu vysoce kvalitní vína, ale počátkem 19. století napadl jeho 
vinohrad révokaz a celý jej zdecimoval. Dnes můžeme v JAR nalézt 60 
oblastí, které mají označení WO (Wine of Origin – obdoba francouzského 
AOC/AOP). Tato klasifikace vstoupila v platnost v roce 1973. Vína nesoucí 
toto označení musí být vyrobena ze 100 % hroznů příslušné odrůdy  
a z daného regionu. Označení „Single vineyard“ pak mohou mít vinice 
menší než 5 hektarů. Pouze 75 odrůd se může pěstovat na vinicích 
WO. Typickou místní odrůdou je Pinotage, na kterou jsou jihoafričtí 
vinaři právem hrdí. Z bílých odrůd je nejvíce pěstovaný Chenin Blanc  
a Sauvignon blanc. Podloží a terroir se mění s polohou regionů. 
Stellenbosch, který se nachází v oblasti Coastal, vyniká vysokým podílem 
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pazourků a rozpukaného vápence. Nalezneme zde úseky s vysoce 
železitou půdou, které jsou velice vhodné pro pěstování Pinotage. 
Holandský původ je dodnes znát i v názvech usedlostí, oblastí  
i v názvech na vinných etiketách. Většina vinařství je soustředěna 
do oblasti okolo Kapského Města. Ve všech regionech nalezneme 
velké množství menších farem. Produkce i export jsou z větší části 
v rukou družstevních sklepů. Nejvýznamnějšími oblastmi jsou 
Stellenbosch (asi nejprestižnější region, sídlí zde nejslavnější vinařství), 

Paarl, Constantia (zde byly vysázeny historicky první vinice), Robertson, 
Worcester, Swartland, Tulbagh a Durbanville. Mezi hlavní pěstované 
odrůdy Jižní Afriky dnes patří Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, 
Muscat, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Pinot Noir, ale především velmi  
typická Pinotage. Vína pro export jsou označována kontrolní pečetí 
zaručující původ, odrůdu a ročník. Mezi významná vinařství patří Kanonkop 
Estate, Vriesenhof a Lanzerac.

1
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1  Olifants River
2  Piketberg
3  Tulbagh
4  Swartland

5  Constantia
6  Stellenbosch
7  Paarl
8  Worcester

9  Klien Karoo
10  Robertson
11  Overberg
12  Swellendam
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Jižní Afrika

odrůda Pinotage

technologie
výroby

Zraje 14 měsíců v jednou
použitých dubových 
sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 4–8 let

odrůda Pinotage, Cabernet
Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc

technologie
výroby

16 měsíců zrání  
v dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 4–8 let

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

26 měsíců zrání  
ve francouzských
dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 3. roce

dekantace ano

archivace 4–12 let

odrůda Merlot

technologie
výroby

Zrání v dubových  
sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ano

archivace 3–6 let 

odrůda Pinotage

technologie
výroby

14 měsíců zrání v sudech
typu „barrique“.

intenzita

kategorie

konzumace po 3. roce

dekantace ano

archivace 4–12 let

Kanonkop, Stellenbosch ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 290040 Kanonkop Kadette 2017/18 6 0,75 260,33 315 339   

2 290010 Kanonkop Kadette Pinotage 2016/17 6 0,75 280,17 339 359   

3 290041 Kanonkop Pinotage 2016/17 6 0,75 693,39 839 889   

4 290042 Kanonkop Cabernet Sauvignon 2013/14 6 0,75 698,35 845 895   

Vriesenhof, Stellenbosch

5 390051 Merlot Stellenbosh 2017/18 6 0,75 214,05 259 279    
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Kanonkop  
Kadette Pinotage
[kanonkop kadet pinotáž]

Nejnovějším vínem v řadě Kadette je tato  
komplexní Pinotage. V chuti dominují tóny červe-
ného ovoce a moka. Má elegantní třísloviny, které 
přecházejí do delšího závěru. Další staření vínu 
prospěje. Dobře se hodí k těstovinám, červeným 
masům nebo kořeněným asijským pokrmům.

Kanonkop  
Kadette 
[kanonkop kadet]

Intenzivní a komplexní vůně s tóny vyzrálých  
jahod, dřeva, černého rybízu, marmelád a patrnou  
zakouřeností. Chuť navazuje na vůni – je ovocná, 
čerstvá s dotekem kořenitosti a pražené kávy. 
Intenzita Pinotage je dobře zjemněná dalšími  
odrůdami. Víno vyšší střední třídy od slavného  
vinařství, které rozhodně stojí za pozornost.

Kanonkop  
Cabernet Sauvignon
[kanonkop kabernet soviňon]

Charakteristická vůně je dlouhá, intenzivní, s aroma
černého rybízu a sladkého koření, konkrétně vanil-
ky a badiánu. Chuť je opět velmi dlouhá, elegantní, 
sametová, podpořena příjemnou tříslovinou  
a kyselinou. Vinice, ze kterých hrozny pocházejí, 
jsou staré minimálně 32 let.

Merlot  
Stellenbosch
[merlot stelenboš]

Víno potěší milovníky vín  
z francouzského Bordeaux regionu Pomerol. Má 
rubínově čevenou barvu, mohutnější tělo, pevnou 
tříslovinu a velmi dlouhý průběh. Připomíná kla-
sické Merloty z Pomerolu s aroma třešní a černého 
rybízu, ale i ostružin a jemně také švestek. Na etike-
tě je miniatura obrazu jihoafrického umělce Cecila 
Skotnese, jehož originál visí v Národním muzeu  
v Kapském městě.

Kanonkop  
Pinotage 
[kanonkop pinotáž]

Výrazná, silná vůně kouře v kombinaci s živočišnos-
tí, typickou pro Pinotage. Tóny lékořice, čokolády  
a vyzrálého ovoce přecházející až do povidel. Chuť 
navazuje na vůni. Je bohaté, obsáhlé, s dominantní
ovocností, tříslovinou a s dlouhým kouřovým
závěrem. Nejslavnější Pinotage z Jižní Afriky.  
Hrozny pochází z 55 let starých vinohradů.

1 2 3

4 5

Stellenbosch
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Jižní Afrika

odrůda 40 % Cabernet Franc,  
40 % Cabernet Sauvignon, 
20 % Merlot

technologie
výroby

24 měsíců zrání ve fran-
couzských dubových 
sudech, 24 měsíců v lahvi.

intenzita

kategorie

konzumace po 4. roce

dekantace ano

archivace 6–14 let

odrůda Sauvignon blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda 54 % Cabernet Sauvignon, 
17 % Merlot, 16 % Cabernet 
Franc, 12 % Cinsault,  
1 % Sangiovese

technologie
výroby

18 měsíců v barikových 
sudech, 6 měsíců  
ve velkých sudech,  
24 měsíců v lahvi.

intenzita

kategorie

konzumace po 3. roce

dekantace ano

archivace 4–12 let

odrůda Chenin Blanc

technologie
výroby

Zraje 9 měsíců v dubových 
sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Sauvignon blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

Ken Forrester vineyards, Stellenbosch

8 290031 Chenin Blanc Old Vine Reserve 2018/19 6 0,75 280,17 339 359   

Buitenverwachting, Constantia

9 290058 Sauvignon Blanc Constantia 2018/19 6 0,75 233,06 282 299   

10 390050 Sauvignon Blanc Coastal 2017/18 6 0,75 202,48 245 259   

Anthonij Rupert, Stellenbosch ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

6 290019 Anthonij Rupert Main Blend 2011/12 6 0,75 1 949,59 2 359 2 499     L

7 290028 Anthonij Rupert Optima 2014/15 6 0,75 552,89 669 699     L
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Anthonij Rupert  
Main Blend
[antoty ruprt mejn blend]

Víno má vyzrálou, expresivní vůni s aroma mace-
rovaných třešní, švestek, koření a černého rybízu. 
Vůně plynule přechází do chuti, jen jsou tóny mé-
ně výrazné, harmonické. Víno s jemnou strukturou 
a ovocným charakterem, v závěru s patrnými tóny 
po zrání v sudech.

Buitenverwachting
Sauvignon Blanc  
Coastal
[bujtenfervachtynk soviňon blan koustl]

Intenzivní vůně s charakteristickými tóny zelené 
papriky, které přecházejí do tónů kopřiv. Chuť  
skvěle navazuje na vůni. Víno je dlouhé, elegant-
ní a svěží s dominantními tóny angreštu a limety.  
Víno má výraznou kyselinu a lehký minerální pro-
jev. Novosvětský Sauvignon s evropskou elegan-
cí. Velmi dobře podpoří ústřice a saláty s kozím 
sýrem.

Anthonij Rupert  
Optima
[antoty ruprt optyma]

Harmonická, příjemná a pikantní vůně s aroma 
tmavého bobulového ovoce, ovocného koláče, 
třešní, tabáku, krabice na doutníky a šťavnatých 
švestek. V chuti jsou patrné hedvábné třísloviny, 
koření, tóny černého ovoce, cedrového dřeva  
a toastů. Rafinované a elegantní víno dobré  
textury, má nádherný a dlouhý závěr.

Chenin Blanc  
Old Vine Reserve
[šenin blank old vajn rezérv]

Má zlatavou barvu. Plná vůně s aroma melounu, 
koření a pečených jablek. Strukturovaná chuť s 
tóny minerality, medu a karamelu. Víno je krásným 
příkladem harmonie mezi ovocností a delikátním 
dotekem dubu/vanilky. Můžeme podávat s výraz-
něji kořeněnými jídly, aromatickými rybami nebo 
kuřecím masem.

Buitenverwachting
Sauvignon Blanc  
Constantia
[bujtenfervachtynk soviňon blan konstantyja]

Odrůdová vůně se svěžími rostlinnými tóny, s do-
tekem černého bezu a angreštu. Charakteristická 
vyšší a harmonická kyselina je opět dobře podpo-
řena tóny červeného rybízu a angreštu. Toto víno 
patří mezi nejlepší Sauvignony z JAR – je ideálním 
kompromisem mezi jemností evropských vín
a tělnatostí vín z Nového světa.

76 8

9 10

Stellenbosch, Constantia

Stellenbosch

Po Cape Townu je to Evropany druhá nejdéle osí-
dlená a obydlená oblast v Jihoafrické republice. 
Region získal své jméno díky městu Stellenbosch,
které bylo založeno v roce 1679 Simonem van der 
Stellem, guvernérem Kapské kolonie. První vinice
byly založeny již v počátku prvními osadníky. 
Stellenbosch spolu s Paarlem s Franschhoekem 
tvoří tzv. Cape Winelands – největší ze dvou 
hlavních vinařských regionů Jižní Afriky. Oblast 
má typické přímořské podnebí – horká léta, chlad-
né zimy a většinou slunnou a jasnou oblohu. 
Oblast je skoro celá obehnána vysokými horami, 
ze kterých vane studený vítr. Terroir oblasti je  
s vysokým podílem minerálů. Vinice díky svému 
vysokému stáří produkují velice koncentrované 
hrozny. Z modrých odrůd je nejpopulárnější 
lokální odrůda Pinotage, mezinárodní Cabernet 
Sauvignon a Merlot. Z bílých je nejhojněji 
pěstovaný Chenin Blanc, Sauvignon Blanc 
a Viognier. Z celkové produkce Jihoafrické 
republiky připadá na oblast Stellenbosch  
18 % všech výnosů. V roce 1971 byla založena 
„Stellenboschská vinařská stezka“, na které můžete 
nalézt 130 producentů vín.
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Jižní Afrika

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

40 % vína zraje 9 měsíců 
ve francouzských 
dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky 

odrůda Merlot, Mourvèdre, Shiraz

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

odrůda Sauvignon Blanc

technologie
výroby

Fermentace v nerezových 
tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda Merlot

technologie
výroby

17 měsíců zrání v 300 l 
dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda 50 % Shiraz, 50 % Cabernet
Sauvignon

technologie
výroby

Zraje v 300 litrových 
sudech z francouzského 
dubu po dobu 8–10 
měsíců.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ano

archivace 3–8 let

Lourensford, River Garden ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 294976 River Garden Classique Sauvignon Blanc 2017/18 6 0,75 189,26 229 245   

2 295005 River Garden Classique Chardonnay 2017/18 6 0,75 177,69 215 229   

3 295000 River Garden Classique Merlot 2016/17 6 0,75 214,05 259 279   

4 294977 River Garden Rosé Flower Collection 2017/18 6 0,75 131,40 159 169   

5 295002 River Garden Shiraz - Cabernet Sauvignon, Flower Collection 2015/16 6 0,75 139,67 169 181   

228 Stellenbosch, Western Cape

River Garden  
Classique Chardonnay
[rivr gárdn klasik šardoné]

Bohatá vůně s pikantními tóny citrusů, meruněk 
a broskví. Má jemnou, strukturovanou a bohatou 
chuť s tóny sladkého ovoce, hrušek, grapefruitů  
a čerstvých broskví. Doporučujeme podávat  
vychlazené na 14–15 stupňů, kdy dobře doprovodí 
pokrmy z bílého masa a těstovin. Je vhodné také 
jako aperitiv.

River Garden Rosé 
Stellenbosch
[rivr gárdn rosé stelenboš]

Nekomplikované, jasné a řízné víno s harmonickým 
aroma čerstvého červeného ovoce jako jsou jaho-
dy a vodní meloun. Hrozny použité pro výrobu
pocházejí z vinic vysazených v chladnějších  
částech regionu. Ideální víno pro letní osvěžení  
na terase.

River Garden  
Classique  
Sauvignon Blanc
[rivr gárdn klasik soviňon blan]

Víno má vyváženou chuť s ovocným aroma  
a dotekem liči, ananasu a kiwi. Svěží a ovocná chuť 
s tóny zeleného pepře. Vhodné k tapasům, zelené-
mu salátu nebo gazpachu. Také bude příjemné  
na piknik.

River Garden  
Classique  
Merlot
[rivr gárdn klasik merlo]

Jedná se o odrůdově typický Merlot se šťavna-
tým aroma třešní, švestek a tabákových listů. 
Harmonické víno s dobře zakomponovanými tóny 
po zrání v dřevěných sudech, také s dotekem čoko-
lády a tmavého bobulového ovoce.

River Garden  
Shiraz - Cabernet  
Sauvignon 
Western Cape
[rivr gárdn širaz-kabernet soviňon westrn keip]

Lehká, kořeněná vůně s přetrvávajícími tóny vanilky
je doplněna vůní červeného ovoce. Chuť přímo  
navazuje na vůni. Je jemná se shodnými tóny  
jako ve vůni. Dobře vyvážené, každodenní víno  
pro popíjení s přáteli.

1 32

4 5
Man Vintners

Man Vintners je mladé vinařství, které v roce 2001 
založili tři přátelé – José Conde a bratři Tyrrel a 
Philip Myburgh. Všichni tři měli zpočátku společný 
jednoduchý cíl – vytvořit víno, které budou zákaz-
níci rádi kupovat. Samozřejmě museli nejprve najít 
vhodné jméno pro své vinařství. Pro zachování 
míru ve všech rodinách, spojili iniciály svých tří 
manželek – Marie, Anette a Nicky. S výrobou vína 
začínali opravdu úplně od začátku a z prvních 500 
kartonů vzrostla produkce na současných více 
než 175 000 kartonů za rok, které se vyváží do 
25 zemí světa. Nejrozšířenějšími odrůdami jsou 
Chenin Blanc a Cabernet Sauvignon, ale také 
Shiraz a Pinotage. O výrobu hroznů se stará 30 
farmářů, kteří jsou zároveň podílníky ve vinařství. 
Ti se soustředí pouze na práci ve vinicích. Jejich 
dodávky tvoří celkem 95 % veškerých hroznů, 
použitých na výrobu. Vinice vystavují přímému 
vlivu místního „terroir” – 80 % jejich vinohradů 
není zavlažováno, 52 % vinic nemá pevné ve-
dení. Ve spojení s břidlicovo-žulovým podložím, 
zde vznikají osobitá, intenzivní a aromatická vína. 
Vína Man Vintners jsou výrazná, moderního stylu,  
s nádechem evropské elegance.



Jižní Afrika

odrůda 99 % Shiraz,  
1 % Viognier

technologie
výroby

Část hroznů Shirazu kvasí 
společně s malým podílem
hroznů Viognier, což 
následně zvedá aroma
a změkčuje třísloviny.  
20 % vína zraje v malých
dubových sudech, zbytek 
v nerezových tancích.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

6 měsíců zrání v nových
a 1x použitých sudech
z francouzského dubu.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–4 roky

odrůda 85 % Pinotage, 13 % Shiraz, 
2 % Viognier

technologie
výroby

Přibližne 20 % vína zraje 
12 měsíců v sudech
z francouzského dubu  
– cca 25 % nových.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Pinotage

technologie
výroby

8–12 měsíců zrání 
v dřevěných sudech 
1x až 2x použitých.

intenzita

kategorie

konzumace po 1. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

odrůda 85 % Cabernet Sauvignon, 
15 % Merlot

technologie
výroby

20 % vína zraje 12 měsíců  
v dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 3–6 let

odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

12 měsíců zrání  
v dřevěných sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 2. roce

dekantace ne

archivace 2–6 let

Nederburg, Winemaster ś Reserve, Western Cape ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

6 620944 Nederburg Pinotage 2017/18 6 0,75 164,46 199 215   

7 620914 Nederburg Chardonnay 2017/18 6 0,75 144,63 175 189   

8 620934 Nederburg Paarl Cabernet Sauvignon 2017/18 6 0,75 164,46 199 215   

Man Vintners, Coastal Region & Western Cape

9 290225 Man Vintners Pinotage  „Bosstok“ 2016/17 6 0,75 142,98 173 185   

10 290231 Man Vintners Shiraz  „Skaapveld“   2017/18 6 0,75 142,98 173 185   

11 290224 Man Vintners Cabernet Sauvignon  „Ou Kalant“   2017/18 6 0,75 142,98 173 185   

229Coastal, Western Cape

Man Vintners  
Shiraz „Skaapveld“
[men vintners širaz skapfelt]

Ovocná vůně s kořenitým a květinovým aroma.
Vyzrálá, ovocná a vyvážená chuť s jemnými
tříslovinami a s dotekem koření a vanilky.  
Dobře se hodí k tučnějším masovým pokrmům  
a silným sýrům.

Nederburg  
Chardonnay
[nederburk šardoné]

Bohatá vůně zralých citrusů a čerstvého másla. 
Lahodné víno s plným tělem, dotekem dubovosti 
a vanilky. Víno se hodí pro zábavu nebo k drůbeži, 
smetanovým omáčkám a tučnějším rybám, jako 
jsou losos a platýz.

Man Vintners  
Pinotage „Bosstok“
[men vintners pinotáž bostok]

Víno má příjemnou vůni s typickými tóny kouře
a ohořelého dřeva. V chuti dominují červené
bobule, brusinky a skořice, podpořeno jemnými
tříslovinami. Odrůda Pinotage je křížencem odrůd 
Pinot Noir a Cinsault, jedná se o tradiční jihoafric-
kou odrůdu. Hodí se k červenému masu nebo  
k drůbeži, ale i k pikantnímu kari, pizze či zvěřino-
vým pokrmům.

Nederburg  
Pinotage 
[nederburk pinotáž]

Ve vůni typická kouřovost a vůně dřeva. Výrazná
chuť s dominancí červeného ovoce, v závěru opět
kouřové aroma a nasládlé třísloviny. Ideální v kom-
binaci s černou zvěřinou nebo divokou kachnou.

Man Vintners  
Cabernet Sauvignon
„Ou Kalant“
[men vintners kabernet soviňon  
oukalant]

Víno Ou Kalant (v překladu „starý rošťák“) má  
svým stylem mezi víny Man Vintners výjimečné 
postavení – kombinuje totiž vyzrálou ovocnost  
vín z nového světa s elegancí a šarmem vín 
z Evropy. Má šťavnatou chuť s tóny ostružin  
a švestek, podpořené jemnou tříslovinou  
v dlouhém závěru. Ideální v kombinaci s pokr-
my s rozmarýnem, k drůbeži i červenému masu.

Nederburg Paarl  
Cabernet Sauvignon
[nederburg parl kabernet soviňon]

Projevuje se měkkými tříslovinami na patře  
s dobře vyváženou dubovostí a troškou vanilky. 
Převládají tóny borůvek s dotekem eukalyptu,  
máty, čokolády a lehce i kávy. Víno se vhodně  
doplňuje s paštikami, zralými sýry, hovězím 
Stroganoff nebo třeba s grilovaným jehněčím  
či pečeným srnčím masem.
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Vína pro rozlévání

LGI, Francie, vína na rozlévání ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 303011 White&Sea (Colombard-Sauvignon), IGP Gascogne 2018/19 6 0,75 99,17 120 129   

2 303018 Rare Vineyard´s Vermentino, IGP Pays d'Oc 2018/19 6 0,75 95,87 116 126   

3 303023 Rare Vineyard´s Carignan Vieilles Vignes, IGP Herault 2018/19 6 0,75 95,87 116 126   

4 303034 Cuvée Disseney Chardonnay (lightly oaked) IGP Pays d'Oc 2018/19 6 0,75 117,36 142 155   

5 303042 Cuvée Disseney, Pinot noir, IGP Pays d'Oc 2018/19 6 0,75 120,66 146 159   

6 303057 Etoile De Mer, Blush rosé, IGP Pays d'Oc 2018/19 6 0,75 115,70 140 152   

AdVini, Francie, Lodes VdF, vína na rozlévání

7 079021 Lodes Sauvignon Blanc 2018/19 6 0,75 99,17 120 129   

8 079022 Lodes Chardonnay 2018/19 6 0,75 99,17 120 129   

9 079023 Lodes Pinot Noir 2017/18 6 0,75 103,31 125 135   
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White&Sea  
(Colombard-Sauvignon)  
IGP Gascogne

Rare Vineyard´s  
Vermentino 
IGP Pays d’Oc

Rare Vineyard´s  
Carignan Vieilles Vignes 
IGP Herault

Cuvée Disseney  
Chardonnay  
(lightly oaked)  
IGP Pays d’Oc

Lodes  
Sauvignon Blanc

Cuvée Disseney 
Pinot noir 
IGP Pays d’Oc

Lodes  
Chardonnay

Etoile De Mer 
Blush rosé 
IGP Pays d’Oc

Lodes  
Pinot Noir
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Vína pro rozlévání

Sacchetto, Veneto IGP - vína pro rozlévání, bankety ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

10 217720 Pinot Grigio, Villa Santa Flafia, Veneto IGP 2018/19 6 1,50 159,50 193 209   

11 217721 Chardonnay, Villa Santa Flafia, Veneto IGP 2018/19 6 1,50 144,63 175 189   

12 217723 Cabernet Sauvignon, Villa Santa Flafia, Veneto IGP 2018/19 6 1,50 140,50 170 184   

Bag in Box (BIB)

13 001805  BIB 5L Marrenon Luberon rose, Francie 2018/19 1 5,00 549,59 665 665   

14 018635  BIB 5L Colloredo Mels Pinot Grigio IGP, Itálie 2017/18 1 5,00 551,98 668 668   

15 001783    BIB 5L La Rose du Pin Bordeaux Rouge, Francie 2017/18 1 5,00 649,34 786 786   

16 012980    BIB 5L Messapi Primitivo Puglia IGP, Itálie 2018/19 1 5,00 551,98 668 668   

17 016845      BIB 5L La Rose du Pin Bordeaux Blanc, Francie 2018/19 1 5,00 547,75 663 663   

18 021601             BIB 5L Arancio Nero D’Avola IGP, Itálie 2018/19 1 5,00 541,32 655 655   
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Pinot Grigio 
Villa Santa Flavia  
Veneto IGP (1,5 l)

Chardonnay 
Villa Santa Flavia  
Veneto IGP (1,5 l)

Cabernet Sauvignon  
Villa Santa Flavia 
Veneto IGP (1,5 l)

Marrenon Luberon rose, 
Francie
Bag in Box 5 l

Messapi Primitivo 
Puglia IGP, Itálie
Bag in Box 5 l

Colloredo Mels  
Pinot Grigio IGP, Itálie
Bag in Box 5 l

La Rose du Pin 
Bordeaux Blanc, Francie
Bag in Box 5 l

La Rose du Pin  
Bordeaux Rouge, Francie
Bag in Box 5 l

Arancio Nero D’Avola 
IGP, Itálie
Bag in Box 5 l
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Dárková balení

Dárkové tašky balení cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 50003B Taška papírová Longer pro 1-2 láhve přírodní 1 10,74 13 16

1 50003w Taška papírová Longer pro 1-2 láhve bílá 1 10,74 13 16

1 50003M Taška papírová Longer pro 1-2 láhve modrá 1 13,22 16 19

1 50003Z Taška papírová Longer pro 1-2 láhve zelená 1 13,22 16 19

1 50003C Taška papírová Longer pro 1-2 láhve vínová 1 13,22 16 19

2 50002M Taška papírová Blue Glass pro 2 láhve modrá 1 20,66 25 29

3 50004B Taška papírová Glass Bianco Lux laminovaná pro 1 láhev bílá 1 20,66 25 29

3 50004C Taška papírová Glass Rosso laminovaná pro 1 láhev červená 1 20,66 25 29

3 50004M Taška papírová Blue Glass Lux laminovaná pro 1 láhev modrá 1 20,66 25 29

4 SN1ZLL Taška papírová Longer laminovaná pro 1 láhev zlatá 1 13,22 16 19

5 SN1SLM Taška papírová Longer laminovaná pro 1 láhev stříbrná 1 13,22 16 19

6 50005B Taška papírová MODEL 2 laminovaná pro 3 láhve bílá 1 23,97 29 33

6 50005C Taška papírová MODEL 2 laminovaná pro 3 láhve červená 1 23,97 29 33
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Dárková balení

Dárkové dřevěné kazety 

12 200860 Dřevěná kazeta s posuvným víkem pro 3 láhve 1 177,69 215 235

13 200870 Dřevěná kazeta s posuvným víkem pro 6 láhví 1 280,17 339 369

Kartonové obaly balení cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 50007B Kartonový obal ALTO na 1 láhev (přírodní) 1 13,22 16 19

8 50007W Kartonový obal ALTO na 1 láhev (bílá) 1 13,22 16 19

9 50006B Kartonový obal ALTO na 2 láhve (přírodní) 1 20,66 25 29

10 50006W Kartonový obal ALTO na 2 láhve (bílá) 1 20,66 25 29

11 50008B Kartonový obal na 3 láhve (přírodní) 1 20,66 25 29
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Výroba vína
Co je vlastně víno
Víno je „Alkoholický nápoj vyrobený prokvašením moštu nebo rmutu vinné révy 
rodu Vitis“.

Základní faktory pro výrobu kvalitních vín:

Kvalita hroznu na vinohradu
Každý dobrý vinař potvrdí: „Víno se nedělá ve sklepě, ale na vinici“. V praxi to  
znamená, že je potřeba klást velký důraz na kvalitu hroznů. Na kvalitu hroznů 
má vliv hned několik faktorů - například daná odrůda vysazená na správné půdě
a ve správné oblasti, stáří a kvalita vinic, výnosnost na hektar, kvalitní sběr 
a samozřejmě také počasí v daném ročníku. Někteří špičkoví vinaři jsou 
přesvědčeni, že dobrá práce na vinohradu je víc než polovina úspěchu.

Lisování hroznů
Lisování patří mezi důležité operace, které přímo ovlivňují výslednou kvalitu ví-
na. Je potřeba dosáhnout maximálního množství vylisovaného moštu a zároveň 
zachovat jeho prvotřídní kvalitu. Čím šetrnější lisování, tím kvalitnější mošt
a samozřejmě i víno. Důležité je, aby se neporušily pecičky a do moštu se 
nedostaly hořčiny a trpkost. Například v oblasti Champagne se lisuje opravdu 
velmi šetrně a výsledkem jsou nejlepší šumivá vína na světě.

Fermentace
Fermentace neboli kvašení je proces, kdy kvasinky proměňují jednoduché cukry 
(glukózu a fruktózu) na alkohol a oxid uhličitý, který uniká do vzduchu. V této 
fázi se vytváří alkohol a mošt vinné révy se tak pomalu mění na víno. Je nutné 
tomuto procesu věnovat patřičnou pozornost. Fermentace může probíhat v 
přírodních nádobách ze dřeva, ale dnes se většinou používají nerezové tanky. 
Na kvašení lze použít vybrané kultury kvasinek nebo přirozenou mikroflóru, 
kterou používají hlavně zastánci biodynamického vinařství. Při přirozené
fermentaci dochází k výraznému zvyšování teploty moštu, a proto se také často 
používá tzv. „řízená fermentace“. Při tomto způsobu fermentace se chladí pláště 
nerezových tanků tak, aby jejich teplota nezapříčinila vysoké odpařování
aromatických látek. Znamená to, že tam, kde se dělá dobré víno, se rozhodně 
nenapijeme burčáku. Některá vína se vyrábějí za přístupu vzduchu tzv. „oxida-
tivní metodou“. Ve všech případech je důležité, aby bylo ve sklepě vždy čisto  
a nebyl prostor pro rozmnožování nežádoucích bakterií. 

Pro názornost chemický vzorec fermentace:

C 6H 12O 6 =  2  C 2H 5OH + 2  CO 2 + teplo

    cukr              alkohol    oxid uhličitý 

Školení vína
Další důležitá fáze při výrobě je školení. Tím rozumíme celou řadu zákroků 
prováděných za účelem zvýšení kvality budoucího vína.
Síření vína - bez síření, které chrání víno před nežádoucím znehodnocením, 
nelze víno prakticky vyrobit. Je nutné však sířit velmi šetrně. Oxid siřičitý totiž  
ve větším množství příliš neprospívá lidskému organismu.
Čiření vína - proces, kterým se z vína odstraňují kalící částice a nestabilní látky. 
Nejčastějším prostředkem je vaječný bílek nebo bentonit.
Filtrace - proces, kde prostřednictvím filtrů odstraňujeme mikroorganismy
a kalící částice. Existuje několik druhů filtrace. Někteří vinaři však svoje vína před 
lahvováním nefiltrují (např. velká červená vína).
Zrání vína - ke zrání vína se mohou používat skleněné nebo dřevěné nádoby. 
V moderně zařízených vinařstvích jsou to většinou nerezové tanky. V posledních 
desetiletích se hojně používají ke staření dubové sudy, hlavně typu barrique.
Dřevěné sudy k výrobě vína nerozlučně patří, a to především pro svoje 
jedinečné vlastnosti - pórovitost, biochemické složení, ale také tepelně izolační 
schopnosti.

Postup výroby bílého vína (základní faktory)
• Sběr hroznů (vinobraní)
• Odstopkování a drcení celých hroznů
• Lisování
• Fermentace
• Jablečnomléčná fermentace (v některých případech)
• Školení vína
• Filtrace a lahvování

Postup výroby červeného vína (základní faktory)
Hlavním rozdílem mezi výrobou bílých a červených vín je v nakvášení moštu se 
slupkami. Po rozemletí se bobule přesouvají do kádě, kde začne mošt společně 
se slupkami kvasit (u některých velkých vín i několik týdnů). To má za následek, 
že se barvivo, které je obsažené pod slupkou, vyluhuje spolu s tříslovinami do 
vína. Také u některých bílých vín se používá velmi krátké nakvášení. Záleží na 
odrůdě, typu vína a daném vinaři.
• Sběr hroznů (vinobraní)
• Odstopkování a drcení hroznů
• Nakvášení hroznů
• Fermentace
• Lisování
• Jablečnomléčná fermentace
• Školení vína
• Filtrace (v některých případech) a lahvování

Barrique
Je dubový sud o objemu 225 l (tato velikost má optimální poměr styku vína  
se dřevem) původem z Bordeaux. Používají se duby evropské nebo americké  
s výraznějším charakterem. Ve všech případech se jedná o dub bílý z rodu 
Genus Quercus. Z Evropy se nejčastěji používají duby francouzské, které se dále 
dělí podle místa původu dřeva, například na Troncais, Allier nebo Limousin.  
Při zrání v malých dubových sudech dochází k látkové výměně mezi vínem  
a dřevem, při které víno absorbuje řadu látek (laktony, aldehydy nebo třísloviny), 
které ovlivňují jeho budoucí chuť a charakter. Barrikové sudy se však nepoužívají 
pouze pro to, aby se do vína dostal tón vanilky, ale hlavně z důvodů zrání
v přirozeném prostředí. Víno se může nechat na kvasnicích, které víno chrání  
a udržují tak jeho přirozenou rovnováhu. Sudy typu barrique se používají  
ke zrání vína pouze třikrát. Poté se z nich stávají jen obaly, jejichž potenciál  
je vyčerpaný a nemají vínu co předat.

Jablečnomléčné odbourávání
Je proces, při kterém se u vína odbourává ostrá kyselina jablečná a mění se  
na kyselinu mléčnou.
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odrůda Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

12 měsíců zrání  
v dubových sudech.

intenzita

kategorie

konzumace po 6. roce

dekantace ano

archivace 6–15 let

Legenda
Intenzita
1 neintenzivní víno, velmi lehký projev

2 jemná intenzita

3 střední intenzita

4 vyšší střední intenzita

5 vysoká intenzita

6 velmi vysoká intenzita

7 extrémní intenzita

Kategorie, třída
1  jednoduché víno na množství

2  základní víno vinaře pro každý den

3  nižší střední třída

4 střední třída

5  vyšší střední třída

6  premium třída

7  ultra premium

Značky
 Bílé víno

 Růžové víno

 Červené víno

Konzumace

Uvádí orientační, vhodné časové rozmezí  
pro otevření lahve od roku sklizně (po 1. roce, 
po 2. roce, do 3 let apod.). U šumivých vín platí 
doporučení od uvedení lahve na trh.

Dekantace

 Uvádí obecnou formou, zda je vhodné nechat 
víno vydýchat a zharmonizovat po otevření  
v dekantační nádobě.

Archivace

 Uvádí obecně a orientačně, zda je víno vhodné  
pro dlouhodobé uskladnění a dozrávání. (Může  
se různit podle ročníku a podmínek skladování.)

 Zrání v barriques nebo jiných dřevěných  
         sudech

 L Limitovaná nabídka

Obchodní podmínky
Zaměření katalogu 
Tento katalog nabízí kvalitní značková vína  a lihoviny renomovaných výrobců gas-
tronomii, specializovaným vinotékám i všem milovníkům dobrých vín. Naleznete 
zde prověřená vína z celé řady hlavních vinařských oblastí světa včetně důležitých 
informací o zemích, regionech, kategorizaci, výrobcích i vínech samotných.

Distribuce – gastronomie
Vína jsou distribuována po celém území naší republiky prostřednictvím smluvních 
partnerů Global Wines & Spirits s.r.o. Jde o specializované velkoobchody nápoji, 
distributory vín a vinotéky. Poslední strana katalogu obsahuje seznam zástupců 
Global Wines & Spirits s.r.o.

Distribuce – soukromá klientela
Vína jsou distribuována po předchozím potvrzení objednávky nejčastěji 
prostřednictvím kurýrní služby (provoz kurýrní služby – v pracovních dnech od 
8:00 do 17:00). Na základě elektronické objednávky přijde zpět e-mailem auto-
matické potvrzení. V případě vyprodání skladové zásoby počet zboží v objednávce 
nemusí souhlasit s počtem zboží v dodávce. Dodací lhůta je 2–3 následující 
pracovní dny. Dodavatel si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních 
případech vzniklých vyšší mocí nebo v případech, kdy nebylo z objektivních 
příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Dodavatel si vyhrazuje 
právo odmítnout objednávku nestandardního či spekulativního složení a velikosti. 
Podrobné obchodní podmínky naleznete na našem e-shopu:  
www.global-wines.cz/obchodni-podminky

Kurýrní služby
I přes telefonické upozornění není vždy možné garantovat přesnou hodinu 
dodání. Balíky se odváží na sběrná distribuční centra a dle vnitřního systému a ro-
zvozové trasy kurýrní služby expedují následující den. Služba kontaktuje zákazníka 
telefonicky předem. Pokud služba adresáta nezastihne, kontaktuje jej následně 
telefonicky a snaží se dohodnout náhradní termín dodání. Je ve vlastním zájmu ku-
pujícího, aby uvedl aktivní telefonické spojení a vybral adresu dodání s co největší 
pravděpodobností zastižení v rámci běžné pracovní doby. Global Wines & Spirits 
s.r.o. nenese odpovědnost za chování a přístup zaměstnanců kurýrních služeb.

Forma a úhrada objednávek
Vína lze objednat bez minimální hodnoty nákupu, již od 1 lahve. Objednávky 
je nutno avizovat písemnou, faxovou či elektronickou formou na kontaktní 
místo společnosti (zakazky@g-w-s.cz). Termín příjmu objednávek: od 8:00 do 
16:30 hod. Úhrada je možná v hotovosti při předání, bankovním převodem, 
službou Servis 24, platební kartou on-line nebo platební kartou na přenosném 
terminálu (v Praze a okolí – po dohodě). Faktura (daňový doklad) vystavená  

 
společností Global Wines & Spirits s.r.o. za objednané zboží, je zákazníkovi dodána 
společně s dodacím listem a zbožím na uvedenou dodací adresu.
 
Ročníky vín
Kvalitní víno jako přírodní produkt každým rokem změní ročník, při širokém 
sortimentu vín může docházet ke změnám rychleji, než se stačí aktualizovat 
internetová nabídka nebo tištěná prezentace v katalogu. Pokud dojde ke změně 
ročníku v době objednávky, je automaticky dodán ročník následující. V případě, 
že kupující trvá na uvedeném ročníku a jiný nechce, musí toto výrazně označit do 
poznámek pod objednávku.

Ceny
Ceny jednotlivých položek se řídí aktuálním ceníkem - katalogem Global Wines 
& Spirits s.r.o., dodavatel si vyhrazuje právo možnosti jejich aktuálních změn.  
U výrobků jsou uvedeny 2 kategorie cen platné dle množstevního odběru:
• pro odběry v hodnotě menší než 6 000 Kč včetně DPH  
  platí základní kategorie cen
• pro odběry v množství vyšším než 6 000 Kč s DPH 
  platí kategorie zv�hodněn�ch cen

Dopravné
U objednávek v hodnotách vyšších než 4 000 Kč včetně DPH se neplatí dopravné 
(mimo objednávek na Slovensko). U objednávek v hodnotě nižší než 4 000 Kč se 
platí dopravné dle výběru dopravce a použité služby. Podrobnosti naleznete na 
www.global-wines.cz.  

Obchodní podmínky
Platební, dopravní, reklamační, úvěrové a termínové podmínky se řídí platnými 
obchodními podmínkami společnosti Global Wines & Spirits s.r.o. a jejich au-
torizovaných distribučních partnerů. Global Wines & Spirits s.r.o. si vyhrazuje právo 
změny cen a ročníků nabízených vín dle aktuální platné nabídky. Podrobné ob-
chodní podmínky naleznete na: www.global-wines.cz/obchodni-podminky.

Záruka
Reklamace řeší zástupci Global Wines & Spirits s.r.o. Jsou uznány pouze prokaza-
telné senzorické a mechanické závady kvality vín, a to při navrácení většiny obsahu 
lahve. Po dodání dodavatel neručí za škody způsobené nevhodným skladováním 
nebo nevhodným zacházením se zbožím ze strany zákazníka. Zároveň není možné 
reklamovat závady vín po víceletém uskladnění u zákazníka nebo vady způsobené 
stářím při nákupu již lahvově zralých vín (například speciálních starých ročníků 
Bordeaux vín ap.).



Global Wines & Spirits s.r.o.

Václavské náměstí 53

110 00 Praha 1

Telefon: +420 221 965 253

Telefon: +420 221 965 254

Fax: +420 224 219 923

e-mail: info@g-w-s.cz

www.global-wines.cz

Objednávky:

e-mail: zakazky@g-w-s.cz

Obchodní zástupci

Praha a střední Čechy

telefon: 773 121 113
776 206 409
727 851 194
727 811 872
777 206 712

severní Čechy

telefon: 601 116 199

východní Čechy

telefon: 608 963 808

jižní Čechy

telefon: 608 076 757

západní Čechy

telefon: 608 076 757

jižní Morava

telefon: 608 236 852

severní Morava

telefon: 777 206 716

internetový prodej

telefon: 221 965 217

608 467 036

firemní zákazníci

telefon: 702 239 545

Kontakty
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Pro kategorii  
Destiláty

prosím otočte  
na druhou stranu
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