
Itálie6 Minerální vody

Historie San Pellegrino

Město San Pellegrino bylo založeno 
v roce 1395. Již od počátků své exis-
tence bylo známo, že město má 
léčivé prameny a velmi chutnou 
vodu. Tato informace se rychle šířila 
po okolí a zanedlouho se dostala  
i do Říma. Řada bohatých měšťanů 
z ačala  navštěvovat  lázně San 
Pellegrino a léčit svoje zažívací ústrojí 
lahodnou minerální vodou. Jedním  
z „pacientů“ byl v roce 1509 tehdy 
ještě celkem neznámý malíř, sochař 
a učenec Leonardo da Vinci, který 
zde zdravotně pobýval půl roku. 
Charakteristická chuť zdejší vody 
pochází ze skalnatého podloží, které 
brání propustnosti a kontaminaci  
z povrchových vod. Šest let lopotné 
práce trvalo propojení měst San 
Pellegrino a Bergamo zpevněnou, na 
tehdejší poměry bezpečnou a mo-
derní cestou. Od tohoto okamžiku 
se lázně staly proslulými. Jako houby 
po dešti zde vznikaly lázeňské domy, 
hotely a promenády. V roce 1841 
nabídl hotel Palazzolo první pobyty, 
které byly zaměřeny více na dovole-
nou a relaxaci než na léčbu. Jedinou 
podmínkou byla hojná konzumace 
místní vody, která byla v té době již 
vyvážena do celé Itálie. V roce 1908 
byla minerálka San Pellegrino známá 
na všech kontinentech a ve všech 
světových metropolích. V roce 1957 
úspěšná firma San Pellegrino koupila 
značku minerální vody Acqua Panna

San Pellegrino
[san pelegríno]

Jedinečná, přírodně perlivá minerální voda, pocházející z Lombardie, z provincie Bergamo. Její neutrální, čistá  
a minerální vůně je podpořena živou, harmonickou a komplexní chutí. Jemné perlení, které je pro San Pellegrino 
typické, pochází z přírodních pramenů. Tyto prameny jsou 400 metrů hluboké a jejich podloží je tvořeno vápen-
cem a břidlicí. Teplota vody v okamžiku vyvření dosahuje 22 stupňů. Její unikátnost je ve vysokém počtu minerál-
ních látek, které jsou harmonicky zakomponované v ideálním množství. San Pellegrino vhodně doplní silnější  
a aromatičtější červená a bílá vína, stejně tak i výraznější pokrmy, jako například Boloňské ragů a Chianti, nebo 
steak z roštěné s vínem Malbec. Doporučujeme podávat chlazenou na 6 stupňů a pokud to není nutné,  
neservírovat ani s citrónem ani s ledem.
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pokračování na protější straně

San Pellegrino (přírodní minerální voda perlivá) karton obsah cena     značky

1 SPS025 San Pellegrino sklo 0,25 24 0,25 19

2 SPS050 San Pellegrino sklo 0,50 24 0,50 28

3 SPS075 San Pellegrino sklo 0,75 15 0,75 34

4 SPP050 San Pellegrino PET 0,50 24 0,50 19

5 SPP100 San Pellegrino PET 1,00 6 1,00 32
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v Toskánsku. Od této doby tvoří 
Acqua Panna a San Pellegrino 
nerozlučnou dvojici. San Pellegrino 
a Acqua Panna patří mezi světovou 
špičku v oboru minerálních vod. 
Jejich proslulé etikety a design lah-
ví pozná každý gurmán kdekoliv na 
světě. Díky harmonickému vyvážení 
minerálních látek je chuť těchto vod 
nezaměnitelná a specifická. Nejedná 
se o stolní vody, které pocházejí  
z povrchových vod a jsou později 
dosyceny, ale o vysoce kvalitní a pré-
miové minerálky. Gastronomické 
kombinace vody a jídla vyžadují 
stejnou pozornost, jako kombinace 
jídel a vín. Díky vyššímu obsahu 
minerálů a jemných bublinek doplní 
San Pellegrino skvěle večerní párty  
s  tancem a p ik antnějš í  neb o 
výraznější kuchyni. Poskytne vám 
výborné osvěžení a dodá energii 
unavenému organismu. Opakem 
je tichá Acqua Panna, která vhodně 
doplní a podpoří klidnou atmosfé-
ru večeře s delikátními a méně 
výraznými jídly a harmonickými 
víny. Obě vody zaručují tu nejvyšší 
možnou kvalitu, prověřenou léty 
praxe. San Pellegrino a Acqua Panna 
nejsou pouze skvělé minerální vody, 
ale i výjimečné produkty, které pod-
trhují image podniku i samotných 
konzumentů. Typická láhev na stole 
tak znamená zařazení do moderní  
a sofistikované společnosti.

Acqua Panna
[akva pana]

Lahodná a delikátní neperlivá minerální voda z Toskánska z okolí města Florencie. První zmínky pocházejí  
z doby 187 let před Kristem. Vybudování vily, ze které se později stala stáčírna a lázně, se datuje do roku 1792.  
Podloží vrtu se skládá z toskánského pískovce a typického jílu. Díky těmto faktorům musí být pramen čerpán  
z hloubky 900 m. Čistá a neutrální vůně s harmonickou, typicky měkkou chutí. Charakteristickými rysy minerálky 
Acqua Panna jsou její delikátnost a měkkost, díky které výborně doplní „velká“ bílá i červená vína a harmonické 
pokrmy s jemnými chutěmi a decentními nuancemi. Například Chablis s ústřicemi, nebo Brunello di Montalcino 
s Carpacciem. Teplota servírování by neměla přesáhnout 6 stupňů a pokud si chcete vychutnat její unikátnost, 
doporučujeme opět podávat bez ledu a bez citrónu.
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pokračování z předchozí strany

Acqua Panna (přírodní minerální voda bez bublinek) karton obsah cena     značky

6 APS025 Acqua Panna sklo 0,25 24 0,25 19

7 APS050 Acqua Panna sklo 0,50 24 0,50 28

8 APS075 Acqua Panna sklo 0,75 15 0,75 34

9 APP050 Acqua Panna PET 0,50 24 0,50 19

10 APP100 Acqua Panna PET 1,00 12 1,00 32
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Sanpellegrino - přírodní limonády ve skle karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

1 LIM020 Sanpellegrino Limonata (citron) sklo 20 cl 6 0,20 25

2 ARA020 Sanpellegrino Aranciata (pomeranč) sklo 20 cl 6 0,20 25

3 CHI020 Sanpellegrino Chinotto sklo 20 cl 6 0,20 25

4 TON020 Sanpellegrino Acqua Tonica (tonik) sklo 20 cl 6 0,20 25

5 GIN020 Sanpellegrino Ginger Beer sklo 20 cl 6 0,20 25

Sanpellegrino - přírodní limonády v plechu

7 LIM033 Sanpellegrino Limonata (citron) plech 33 cl 6 0,33 24

8 ARA033 Sanpellegrino Aranciata (pomeranč) plech 33 cl 6 0,33 24

9 ROS033 Sanpellegrino Aranciata Rossa (pomeranč červený) plech 33 cl 6 0,33 24

10 POM033 Sanpellegrino Pompelmo (grapefruit) plech 33 cl 6 0,33 24

11 CLE033 Sanpellegrino Clementina (mandarinka) plech 33 cl 6 0,33 24

San Pellegrino - nealkoholické aperitivy

6 SBR010 SANBITTER Rosso sklo 10cl 24 0,10 18
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Sanpellegrino  
Limonata

Šťáva z čerstvě vymačkaných
italských citrónů, perlivá
voda S.Pellegrino a malé
množství cukru. Jedinečné
osvěžení.

Sanpellegrino  
Aranciata

Šťáva z čerstvě vymačkaných
italských pomerančů, perlivá
voda S.Pellegrino a malé
množství cukru. Jedinečné
osvěžení.

Sanpellegrino  
Chinotto

Šťáva z italských pomeran-
čů Chinotto, perlivá voda 
S.Pellegrino a malé množství
cukru. Osvěžení pro milov- 
níky této sladkohořké chuti.

Sanpellegrino  
Tonic

Osvěžující tonic vyrobený
z prvotřídních surovin. 
Vyvážená rovnováha perlení  
a hořkosti. Vhodný pro  
míchané nápoje i samostatně.

Sanpellegrino  
Ginger Beer

Zázvorové pivo s pikantní 
chutí čerstvého zázvoru.  
Silná kořenitá chuť s náde-
chem svěžích citrusů. Velmi 
osvěžující nápoj vhodný  
i do míchaných drinků.

1 32 4 5

6 8 117 109

Limonády

Sanbitter
Rosso

Nelkoholický nápoj s typickou 
chutí italského nahořklého 
aperitivu. Chuť citrusových 
plodů a hořkých alpských by-
linek osvěží a báječně chutná.



odrůda Syrah

technologie
výroby

Dealkoholizované  
víno.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

odrůda Sauvignon blanc

technologie
výroby

Dealkoholizované  
víno.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

odrůda Moscatel de Alejandría

technologie
výroby

Dealkoholizované  
víno.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

odrůda Syrah, Cabernet Sauvignon

technologie
výroby

Dealkoholizované  
víno.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

Vína bez alkoholu, Miguel Torres, Španelsko ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

12 008328 Natureo Muscat (0,0%) 2019/20 6 0,75 199,13 229 245   

13 008325 Natureo Rose (0,0%) 2018/19 6 0,75 207,83 239 259   

14 008318 Natureo Syrah (0,5%) 2019/20 6 0,75 207,83 239 259   

Bouvet-Ladubay, Liore, Francie

16 34099 Bouvet Jus de Pomme - La Petite Reine (nealkoholický fizz) 6 0,75 251,30 289 299   

Vína bez alkoholu, Miguel Torres, Chile

15 008311 Santa Digna Sauvignon Blanc (0,0%) 2019/20 6 0,75 207,83 239 259   
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Torres  
Natureo  
Syrah
[natureo sýra]

Natureo Syrah je prvním dealkoholizovaným  
červeným vínem ve Španělsku, vyrobeným pro  
ty chvíle, které vyžadují zdravý životní styl nebo 
absenci alkoholu. Má třešňově červenou barvu, 
aroma granátového jablka, rybízu, vanilky  
a toastu. Kulatá a harmonická chuť s jemnými 
tříslovinami a příjemnou kyselinou.

  
Santa Digna  
Sauvignon Blanc
Chile
[santa digna saviňon blank]

Světle zlatavá barva a pestrá paleta vůní, kde pře-
vládá tropické ovoce, jablko a fenykl. Chuť je jemná 
s dobře zakomponovanou kyselinou. Víno můžeme 
podávat k předkrmům, grilovaným rybám nebo 
těstovinám. Díky 0,0 % alkoholu není pro podávání 
vína žádný limit.

Torres  
Natureo  
Muscat
[natureo muskat]

Natureo Blanco je esencí dobrého  
vína, které je vyrobeno pro ty,  
co si chtějí vychutnat jeho chutě s minimálním 
množstvím alkoholu. Víno má 0 % alkoholu a méně 
než polovinu kalorií oproti alkoholické verzi. Má 
světle žlutou barvu, intenzivní aroma bílých květů  
a čerstvého ovoce (kdoulí a hrušek). V chuti pře-
kvapí svou ovocností. Díky 0 % alkoholu je vhodný 
jako aperitiv při jakékoliv příležitosti.

Torres 
Natureo  
Rose
[natureo rosé]

Vína řady Natureo se vyrábí od roku 2008,  
dlouhodobě patří na pomyslný vrchol produkce 
dealkoholizovaných vín. Toto rosado je po klasic-
ké fermentaci zbaveno alkoholu tak, aby ve víně 
zůstalo aroma i chutě. Výsledné víno má světlou, 
malinově růžovou barvu. Ovocná vůně s aroma 
granátového jablka a kdoulového džemu. Čerstvá  
a svěží chuť s tóny citrusových plodů.

odrůda jablka odrůd Versailles, 
Reinette, Normandie

technologie
výroby

Sycený jablečný  
džus.

intenzita

kategorie

konzumace ihned

dekantace ne

archivace ne

Bouvet  
Jus de Pomme  
La Petite Reine (nealkoholický fizz)
[la pety rén]

La Petite Reine je čistě přírodní, šumivý, jablečný 
produkt. Žádný alkohol, bez konzervantů, bez při-
daného cukru. Ideální nealkoholické osvěžení pro 
slavnostní chvíle. Směs tří odrůd jablek pocházejí-
cích z Calvadosu v Normandii.

0,0 % alk. 0,0 % alk.

0,0 % alk. 0,0 % alk.

0,5 % alk.




