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• Champagne – Barons de Rothschild, Lanson, Pol Roger, Gosset, Champagne mix • Alsace – F. E. Trimbach  
• Chablis – Domaine Laroche, Domaine Faiveley • Bourgogne – Domaine Faiveley • Beaujolais – Domaine Faiveley  
• Côtes du Rhône – Paul Jaboulet Ainé, Domaine Du Vieux Télégraphe, Cuvée du Vatican, Clos de l’Oratoire,  
Léon Pedrigal • Côtes du Gascogne – Plaimont • Provence – Caves d´Esclans, Château Gassier, AdVini  
• Languedoc-Roussillon – Michel Laroche, Domaines Barons de Rothschild Lafite, Jean-Luc Baldes   
• Bordeaux – Domaines Barons de Rothschild Lafite, Bordeau mix • Val de Loire – Guy Saget, Bouvet Ladubay

• Sekty • Speciální vína • Cenově výhodná vína pro prodej po skleničkách • Velkopavlovická podoblast – Sedlák, 
Mádl, Baloun, Tetur, Veverka, Horák •  Mikulovská podoblast – Volařík, Moravíno Valtice, Kadrnka, Mlýnek, Ilias,  
Gala, Gotberg, Mikrosvín Mikulov • Slovácká podoblast – Beneš, Sůkal  • Znojemská podoblast – Špalek, Thaya, 
Trpělka & Oulehla • Mělnická podoblast – Kraus, Kutná Hora  • Litoměřická podoblast – Žernosecké vinařství 

• Naturální vína

• Rum – Dos Maderas, Embargo, El Pasador, Depaz, Pyrat, Centenario, Cane Island, rumy mix • Irská Whiskey – 
Irishman, Writers' Tears • Skotská single malt Whisky – skotská whisky mix • Bourbon Whisky • Japonská Whisky – 
Fuyu, Kurayoshi, Kamiki • Brandy – Torres, William & Humbert • Armagnac – Janneau • Cognac – Hennessy, Martell, 
Frapin • Vodka – Koskenkorva, Eiko, Czechoslovakia • Gin – Botanic, Marconi, Finsbury, Etsu, gin mix • Grappa – 
Jacopo Poli, Paganini • Tequila – Sierra Tequila • Calvados – Papidoux • Ovocné destiláty –  Etter, Poli, pálenky mix 
• Ostatní – TatraTea, Underberg, Cachaca, Aperol, Airone, Taurus

část Destiláty  
na druhé straně 
katalogu

• Marlborough – Villa Maria, Cloudy Bay, Mount Nelson 

• Jižní a východní Austrálie – Penfolds, 19 Crimes 

• Stellenbosch – Kanonkop, Vriesenhof, Ken Forrester  
• Constantia – Buitenverwachting • Western Cape – Nederburg, Man Vintners
• vína na rozlévání
• dárkové tašky a kazety, obchodní podmínky, kontakty

• Mendoza – Kaiken, Bodega Lurton, Masi Tupungato, Domaines Barons de Rothschild Lafite, Puro Dieter Meier

• Aconcagua Valley – Sena (Eduardo Chadwick) • Colchagua Valley – Los Vascos (Barons de Rothschild Lafite)  
• Almaviva • Maipo Valley – Cordillera (Torres) • Casablanca Valley – Montes, Los Vascos (Barons de Rothschild 
Lafite) • Central Valley – Montes, Santa Digna (Torres)

• Napa Valley – Robert Mondavi, Delicato Family • Russian River Valley – Marimar Estate (Torres)  
• Washington State – Mercer Bros

• Douro – Real Companhia Velha
• Porto – Royal Oporto (Real Companhia Velha), Quinta das Carvalhas

• Catalania – Torres • Penedés – Torres • Priorat – Torres • Ribera del Duero – Torres • Rioja – Torres,  
Baron de Ley, El Meson • Cigales – Museum • Sherry – Williams & Humbert

Veneto – Botega, Canevel, Sacchetto, Masi • Lombardia –  Antinori • Piemonte – Prunotto, La Scolca, Bersano 
• Umbria – Antinori • Toscana – Antinori, Vila Poggio Salvi, Guicciardini Strozzi, Il Grillesino, Casale del Bocso, 
Argiano, Il Grillesino, Tenuta di Biserno, Tenuta San Guido, Tenuta dell`Ornellaia • Puglia – Antinori, Luigi Avogadri, 
Cantina San Marsano •  Trentino – Terlan, Dürer Weg • Friuli – Cordero di Montezemolo, Marco Felluga, Collavini  
•  Abruzzo – Farnese Vini • Sardinie – Ferrucio Deiana • Sicilia – Firriato, Planeta, Roccaperciata

Francie
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Itálie

Černá Hora

Španělsko

Portugalsko

USA

Chile 

Argentina

Jižní Afrika
Catering
Ostatní

Nový Zéland 

Austrálie

Nealkoholické

Naturální vína   

• Rheingau – Hessische Staatsweinkellerei Eberbach, Kloster Eberbach, Robert Weil, Weingut Künstler, Spreitzer,
Prinz von Prussen • Rheinhessen – Dreissigacker • Pfalz – Pfaffmann, Rings, Kirchner • Baden – Klumpp, 
Winzergenossenschaft Jechtingen • Mosel – Josef Rosch, Dr. Loosen, Weingut Clemens Busch, Selbach-Oster,  
Villa Huesgen

Německo 

• Wachau – Domain Wachau, Prager • Kamptal – Johan Topf, Laurenz V. • Kremstal –  Stagård, Dürnberg • 
Weinviertel – Schlumberger  • Leithaberg –  Hartl  • Carnuntum –  Glatzer  • Thermenregion –  Aumann  • 
Neusiedlersee –  Heinrich, Scheiblhofer, Judith Beck, Keringer  • Mittelburgenland –  Gager, Kerschbaum

Rakousko

Maďarsko  

Destiláty

Česká  
republika

• Itálie – San Pellegrino & Acqua Panna – minerální vody & soft drinks • Nealkoholická vína

• Tolna – Tüzko (Antinori)

• Černá Hora – Plantaže

Vážení přátelé dobrého vína,

je skoro neuvěřitelné, že je to už 25 let kdy jsme se vydali na naši cestu za exkluzivními destiláty a následně jsme Vám přinesli i 19 výtisků 
našeho katalogu. Letos držíte v ruce ten jubilejní - dvacátý! Dovolte nám tedy trochu se zastavit, ohlédnout se a shrnout naše poznatky 
a zážitky. Je to opravdu dlouhá doba, skoro jedna generace! A změnilo se opravdu hodně. Zvláště ve vinařství v našich krajinách jsme 
pokročili nevídaným způsobem směrem ke kvalitě a i v destilátech je dnešní nabídka zcela nesrovnatelná s dobou na přelomu století. 
Dále se zcela změnily možnosti nákupu, distribuční kanály a způsoby komunikace, nová technologie přinesla možnost dozvědět se 
o daných vínech a destilátech vše v řádech sekund, možná i více než se dalo z knih a výrobních prospektů zjistit dříve za celý rok. 
Nyní se o své okamžité názory a zážitky můžete ihned podělit se svými přáteli. Změnilo se skoro vše, z jiného úhlu pohledu téměř 
nic. Totiž to hlavní, co za jakýmkoli nádherným lidským výtvorem zůstává, je vášeň, láska, um, pokora a touha dokázat vyrobit něco 
jedinečného a fascinujícího. Osobně vidíme právě tuto nekonečnou a inspirující cestu jako to, co máme sledovat a svou mírou přispět  
k jejímu rozvoji tak, aby naše motto „Víme jak lépe žít“ došlo naplnění. Je to o každém z nás, každý z nás v této mozaice pokroku přikládá 
svou ruku k dílu! 

Minulý rok byl obzvláště náročný, neviditelný virus natolik ovlivnil naše životy, že jsme byli nuceni si přiznat, že ne vše je samozřejmé  
a neměnné. V těžké době se ukazují charaktery a tato zkouška začala jak vítr oddělovat zrno od plev a ukazovat pravé hodnoty. Dovolte 
mi touto cestou poděkovat všem, kteří se starali o naše zdraví a bez ohledu na své ohrožení odvedli obrovský kus práce, dík patří  
i vědcům, kteří v neskutečně krátkém čase vyvinuli vakcíny a dali nám tak naději, že se svět brzy vrátí do normálu.  Někdo podal pomoc-
nou ruku druhému zcela samozřejmě a hned, jiný po krátkém váhání. Doba, co nás čeká, bude určitě v mnoha odvětvích a aspektech 
lidského života jiná, ale právě díky Vám jsme si jisti, že obtíže překonáme. Máte totiž v sobě touhu, lásku a naději a ta vždy znovu a znovu 
dokáže překonávat i ty nejtěžší překážky. 

Vzhledem k omezené možnosti cestování jsme Vám přinesli méně novinek než obvykle. Za zmínku stojí především důkladně zaktuali-
zovaná Morava, kam bylo možné zajet, dále USA, kde jsme se museli zorientovat online prostřednictvím telekonferencí a nadstandardní 
prosecco z nejlepších poloh Veneta – nechte se překvapit. Ani jeden z našich dodavatelů svůj sen nevzdal a všichni přinesli i něco 
nového, takže v katalogu je mnoho jednotlivých změn a novinek a celkem Vám představíme více než 200 nových vín! 

Přejeme všem pevné zdraví a štěstí do budoucna, elán, víru a sílu překonat těžkosti. Doba jasně ukázala, že si máme vážit každého 
společného okamžiku a  neodkládat své sny a touhy. Žijte a uskutečňujte své sny, nebojte se překonávat překážky a věřte si! Slovenské 
rčení „Kde je víra je i cesta!“ je totiž nadčasové a pravdivé. Věříme že Vám Vaši cestu zpříjemní i naše vína a destiláty, které pro Vás už po 
čtvrtstoletí vybíráme!

          Global Wines & Spirits s.r.o.

       

„Víno je světlo spojené kapalinou.“  Galileo Galilei



Global Wines & Spirits Anděl
Karla Engliše 3211/3, Praha 5 – Smíchov

telefonní číslo: +420 725 013 577
e-mail: andel@g-w-s.cz 

Global Wines & Spirits Holešovice
Plynární ul., Praha 7 – Holešovice

telefonní číslo: +420 607 162 045
e-mail: holesovice@g-w-s.cz

Global Wines & Spirits Karlín
Sokolovská 100/94, Praha 8 – Karlín

telefonní číslo: +420 777 098 668
e-mail: karlin@g-w-s.cz

Global Wines & Spirits Pražského povstání
Bohuslava ze Švamberka 790/2, Praha 4 – Nusle

telefonní číslo: +420 601 359 124
e-mail: prazskehopovstani@g-w-s.cz

Global Wines & Spirits Panská
Panská 891/5, Praha 1

telefonní číslo: +420 725 545 130
e-mail: panska@g-w-s.cz

Global Wines & Spirits Náměstí Míru
náměstí Míru 820/9, Praha – Vinohrady

telefonní číslo: +420 702 241 070
e-mail: namestimiru@g-w-s.cz

Global Wines & Spirits Brno
Štefánikova 126/56, Brno – Královo Pole – Ponava

telefonní číslo: +420 601 129 934
e-mail: brno@g-w-s.cz

Global Wines & Spirits Ostrava
Janáčkova 1024/18, Moravská Ostrava

telefonní číslo: +420 722 983 507
e-mail: ostrava@g-w-s.cz

Global Wines & Spirits Dejvice
Wuchterlova 18, Praha 6 – Dejvice

telefonní číslo: +420 702 177 077
e-mail: dejvice@g-w-s.cz 

Global Wines & Spirits Dock IN Palmovka
Boudníkova ul., Praha 8 – Palmovka

telefonní číslo: +420 607 161 836
e-mail: palmovka@g-w-s.cz

Od roku 2013 provozujeme kamenné obchody. V těchto specializovaných prodejnách můžete koupit všechna vína, destiláty  
a ostatní produkty ze sortimentu Global Wines & Spirits, které prezentujeme v našem internetovém obchodě www.global-wines.cz. 
Kamenné obchody slouží jak k přímému nákupu na prodejně, tak k vyzvednutí objednávek z internetu. Pro jejich rychlé vyřízení je 
většina internetových objednávek nachystána ze zásob dané prodejny, čímž se zkracuje doba pro vyzvednutí a zároveň se tím udržuje 
velmi rychlá rotace vín v regálech prodejny. Dostupnost jakékoliv položky v dané prodejně lze ověřit telefonicky nebo na internetu.

Náš internetový obchod je Vám k dispozici již od roku 2001. Za dobu své existence prošel značným technickým vývojem,  
pro konečného uživatele většinou na první pohled neviditelnými změnami. V současné době patří mezi nejoblíbenější e-shopy  
s nabídkou značkových vín a destilátů v České republice: 
• nabízíme více než 2 000 druhů vín a destilátů
• vína a destiláty jsou skladem, u všech produktů uvádíme skladovou zásobu
• vlastní kamenné prodejny: Praha – Karlín, Praha – Smíchov, Praha – Dejvice,  

Praha – Pražského povstání, Praha – Panská, Praha – náměstí Míru, Praha – Palmovka,  
Praha – Holešovice, Brno – Královo Pole, Ostrava – Moravská Ostrava

• doba dodání se liší zvolenými podmínkami dodání:
- osobní odběr v prodejnách – prakticky okamžitě po zaslání objednávky 
- v Praze následující pracovní den – při objednávce do 11 hodin 
- v Praze do 2 pracovních dnů – při objednávce po 11 hodině 
- mimo Prahu 2-3 pracovní dny

• vína lze objednat bez minimální hodnoty nákupu i po jedné lahvi
• platba je možná on-line, převodem, hotově či platební kartou  

(platí pro dodávky v Praze)
• bezpečnost nákupu prověřena certifikací Asociace pro elektronickou komerci (APEK)
• zdarma možnost objednání tištěného katalogu vín
• každý týden nové akční nabídky, možnost zvýhodněných cen
• e-shop je optimalizován pro mobilní zařízení (tablety a chytré telefony)
• pro stálé zákazníky bonusový systém a další výhody

Vzhledem k možnosti odpisu vín s nákupní cenou do 500 Kč ze základu daně jsme zaznamenali zvýšený zájem o nákup vín  
a destilátů pro firemní účely. Pokud tedy hledáte dárky pro zákazníky nebo jste agentura a organizujete (případně 
zprostředkováváte) nákup dárkových předmětů pro vaše klienty, využijte našeho programu pro firemní zákazníky.
 
• výběr a sestavení nabídky vín dle specifických požadavků klienta
• individuální obchodní a dodací podmínky dle velikosti a náročnosti požadavku
• dárkový katalog – speciální dárkové sety, výroba dárkových poukazů dle specifikace klienta
• umístění loga společnosti na lahev – moravský sortiment
• navěšení přání na hrdlo lahve před samotnou distribucí
• organizace prezentací a degustací vín, degustačních večeří pro vaše klienty
• distribuce k rukám kompetentní osoby ve společnosti případně k rukám zákazníka (může se lišit adresa fakturační a dodací)

Global Wines & Spirits kamenné prodejny

Praha
Všechny prodejny v Praze mají shodnou otevírací dobu: Po–Pá 10.00–20.00 hodin, So 9.00–13.00 hodin

Otevírací doba:  
Po–Pá 9.00–19.00 hodin, So 9.00–13.00 hodin

Otevírací doba:  
Po–Pá 9.00–19.00 hodin, So 9.00–13.00 hodin

Brno Ostrava

E-shop www.global-wines.cz

Global Wines – program pro firemní zákazníky

Otevíráme v srpnu 2021
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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

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.

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.

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 na protější straně

pokračování z předchozí strany

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

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



Itálie Limonády ItálieLimonády

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 karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 LIM033 Sanpellegrino Limonata (citron) plech 33 cl 6 0,33 25

8 ARA033 Sanpellegrino Aranciata (pomeranč) plech 33 cl 6 0,33 25

9 ROS033 Sanpellegrino Aranciata Rossa (pomeranč červený) plech 33 cl 6 0,33 25

10 POM033 Sanpellegrino Pompelmo (grapefruit) plech 33 cl 6 0,33 25

11 CLE033 Sanpellegrino Clementina (mandarinka) plech 33 cl 6 0,33 25

12 CHI033 Sanpellegrino Chinotto plech 33 cl 6 0,33 25

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. Čistě přírodní složení jde ruku 
v ruce s moderním životním stylem.

Sanpellegrino  
Aranciata

Šťáva z čerstvě vymačkaných italských pomerančů, 
perlivá voda S.Pellegrino a malé množství cukru. 
Jedinečné osvěžení. Čistě přírodní složení jde ruku 
v ruce s moderním životním stylem.

Sanpellegrino  
Chinotto

Šťáva z italských pomerančů Chinotto, perlivá voda 
S.Pellegrino a malé množství cukru. Osvěžení  
pro milovníky této sladkohořké chuti. Čistě  
přírodní složení jde ruku v ruce s moderním  
životním stylem.

Sanpellegrino Aranciata

Jemné bublinky oživí už tak krásně šťavnatou chuť 
čerstvých italských pomerančů. Sladká vůně s mír-
nou hořkostí karamelizovaného pomeranče vytváří 
skutečně jedinečný zážitek. Podávejte vychlazené 
na kostkách ledu. Můžete dozdobit plátkem pome-
ranče a plody jalovce.

Sanpellegrino Aranciata Rosa

Výrazná barva krvavých italských pomerančů  
a příjemná sladká vůně. Osvěžující pocit v ústech 
začíná sladkou notou a končí povzbuzující chutí 
šťávy z čerstvě vymačkaných červených pomeran-
čů. Podávejte vychlazené na kostkách ledu.  
Lze ozdobit tymiánem a kousky melounu.

Sanpellegrino Pompelmo

Úžasně chutná a osvěžující limonáda plná  
vyzrálých grapefruitů z citrusových plantáží ve 
Středomoří. Neprůhledná žlutá barva s ideálním 
množstvím bublinek a svěží vůně vymačkaných 
grapefruitů, která vyplní nos. Podávejte vychlazené 
na kostkách ledu. Lze ozdobit plátkem grapefruitu 
a mátou.

Sanpellegrino Clementina

Jemná a příjemně nasládlá chuť zralých manda- 
rinek (klementinek) a pomerančů z jižní Itálie. 
Osvěžení plné ovocné šťávy podpořené příjemným 
perlením si vychutnáte nejlépe vychlazené na  
2-4 °C. Podávejte na ledu ozdobené pomerančo-
vou kůrou, mandarinkou a dokonce i badyánem.

Sanpellegrino  
Chinotto 

Kultovní příchuť pomerančů Chinotto, které jsou 
známé pro svou nahořklou chuť. Vůně je plná éte-
rických olejů z kůry těchto pomerančů a do chuti 
se dostává jejich sladkost v kombinaci s hořkostí, 
s tóny skořice, rebarbory a směsí 20 různých bylin. 
Podávejte ledově vychlazené s oblohou z citrono-
vé kůry.

Sanpellegrino Limonata

Intenzivní vůně čerstvě vymačkaných citrónů se 
špětkou citronové kůry. Ostré bublinky zvýrazňují 
chuť a dodávají svěžest. Na patře tóny citrónového  
koláče s dokonalým sladkým závěrem Doporuču-
jeme podávat studené na ledu. Lze doplnit i bady-
ánem nebo ozdobit malinami a mátou.

Sanpellegrino  
Tonic

Osvěžující tonic vyrobený z prvotřídních surovin. 
Vyvážená rovnováha perlení a hořkosti. Vhodný  
pro míchané nápoje i samostatně. Čistě přírodní 
složení jde ruku v ruce s moderním životním  
stylem.

Sanpellegrino  
Ginger Beer

Zázvorové pivo s pikantní chutí čerstvého zázvoru.  
Silná kořenitá chuť s nádechem svěžích citrusů. 
Velmi osvěžující nápoj vhodný i do míchaných 
drinků. Čistě přírodní složení jde ruku v ruce  
s moderním životním stylem.

1 32

4 5 6

7 8

11 12

9

10

Sanbitter
Rosso

Nelkoholický nápoj s typickou chutí italského  
nahořklého aperitivu. Chuť citrusových plodů  
a hořkých alpských bylinek osvěží a báječně  
chutná. Čistě přírodní složení jde ruku v ruce  
s moderním životním stylem.



odrůda Syrah

technologie
výroby

Dealkoholizované  
víno.

intenzita

kategorie

konzumace do 3 let

dekantace ne

archivace ne

odrůda Chardonnay

technologie
výroby

Dealkoholizované  
víno, přidání  
oxidu uhličitého.

intenzita

kategorie

konzumace ihned

dekantace ne

archivace ne

odrůda směs odrůd

technologie
výroby

Dealkoholizované  
víno, přidání  
oxidu uhličitého.

intenzita

kategorie

konzumace ihned

dekantace ne

archivace ne

odrůda směs odrůd

technologie
výroby

Dealkoholizované  
víno, přidání  
oxidu uhličitého.

intenzita

kategorie

konzumace ihned

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 Muscat of Alexandria

technologie
výroby

Přidání 
oxidu uhličitého.   

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

1 008328 Natureo Muscat (0,0%) 2020/21 6 0,75 190,43 219 229   

2 008325 Natureo Rose (0,0%) 2019/20 6 0,75 207,83 239 259   

3 008318 Natureo Garnacha-Syrah (0,0%) 2020/21 6 0,75 207,83 239 259   

4 008338 Natureo Sparkling (0,0%) 2020/21 6 0,75 195,65 225 235   

Bouvet-Ladubay, Liore, Francie

9 34099 Bouvet Jus de Pomme - La Petite Reine (nealkoholický fizz) 6 0,75 251,30 289 299   

Vína bez alkoholu, Francie ročník karton obsah cena od 6 000 Kč
bez DPH / s DPH

cena do 6 000 Kč
s DPH     značky

7 004911 Pierre Zéro Sparkling Chardonnay (0,0%) 6 0,75 181,74 209 219   

Vína bez alkoholu, Bottega Veneto, Itálie

5 115902 Bottega Sparkling Zero White (0,0%) 6 0,75 138,26 159 169   

6 115901 Bottega Sparkling Zero Rose (0,0%) 6 0,75 138,26 159 169   

Vína bez alkoholu, Miguel Torres, Chile

8 008311 Santa Digna Sauvignon Blanc (0,5%) 2020/21 6 0,75 207,83 239 259   

10 11Nealkoholická vína

1 2 53
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8 9

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.

Bottega
Zero Rose
[botéga spárklink zero rosé]

Nealkoholocké perlivé víno výrazné růžové barvy  
s intenzivní svěží vůní ovoce a květin. Chuť je  
sladká, jemná a dobře vyvážená s ovocnými  
a květinovými tóny. Víno se skvěle hodí k přípravě 
koktejlů a hezky doplní sýry nebo dezerty.

Pierre Zéro  
Sparkling Chardonnay
[pijér zero spárklink šardoné]

Světle žlutá barva s jiskrou a jemným perlením. 
Jemná pěna s vůní tropického ovoce, broskví, liči  
a květin. Ovocná chuť je vyvážená čistotou a svě-
žestí. Zbytkový cukr 45 g/l. Nealkoholické šumivé 
víno, které doporučujeme podávat vychlazené  
na 8–10 °C. Vhodné jako aperitiv nebo k dezertům. 

Torres  
Natureo  
Sparkling
[natureo sparklink]

Bledě žlutá barva s živým a intenzivním perlením. 
Delikátní květinová vůně s exotickými ovocnými 
tóny banánu, kokosu a tropického ovoce. Příjemná 
kyselina na patře připomíná zelená jablka. Vynikající 
jako aperitiv. Skvělé se všemi druhy ryb, mořských 
plodů a rýžových pokrmů. Podávejte vychlazené 
na 8–10 °C.

  
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 0,5 % 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.

Bottega
Zero White
[botéga spárklink zero vajt]

Nealkoholické perlivé víno světle slámové barvy, 
které se vyznačuje intenzivní svěží a ovocnou vůní 
moštu. Na patře je víno sladké, jemné a vyvážené. 
Velmi dobře se hodí k dezertům, k slaným snída-
ním a občerstvení. Je to též vhodná přísada  
do nealkoholických koktejlů.

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.

Nealkoholická vína

0,0 % alk.

0,0 % alk.

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

0,0 % alk.0,5 % alk.


