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Šumivá vína / Sparkling wines 
 
1700    Prosecco Extra Dry Treviso DOC Borgo Molino,Veneto, ITALIE          590 Kč 
1701    Prosecco Extra Dry Magnum 1,5, Treviso DOC Borgo Molino,Veneto, ITALIE        1190 Kč 

Šumivé slámově zlaté víno z výběru hroznů, vyvážené chuti s podtextem ovoce a květin. Vhodné ke všem chodům. 
 

1702       Prosecco Motivo Brut DOC Borgo Molino,Veneto, ITALIE           690 Kč 
Vlajková lod s označením Valdobbiadene DOCG. Má slámově žlutou barvu s a květinovou vůni citrusových plodů, 
ananasu a grapefruitu. Hodí se ke grilovaným krevetám, pokrmům s česnekem a pečivu.  

 
 1730 Sekt Skoupil, extra brut, Ryzlink vlašský 1931, ČESKÁ REPUBLIKA       690 Kč 

Sekt je vyráběn metodou champenoise.  Chuť a vůně limetky, citronové kůry, černého rybízu, hrozinek a dochutí vlašských 
ořechů s pikantní kyselinkou. Ideální k pokrmům z tuňáka ve spojení jarní zeleniny a chřestu s holandskou omáčkou.  

 
1731 Bohemia Sekt Prestige Brut, ČESKÁ REPUBLIKA          690 Kč 

Vyráběné tradiční metodou s dobou ležení na kvasinkách 15-18 měsíců. Cuvée je kombinací: Ryzlink rýnský dodává vůni 
a pikantní kyselinku, Rulandské bílé extraktivní tóny v chuti a Ryzlink vlašský pak doplňuje svěžest. Má unikátní 
jiskrný vzhled, nezaměnitelnou chuť, příjemnou zelenkavě zlatavou barvu a jemné dlouhotrvající perlení.  

 

1717 Stanley pěstitelský sekt Gotberg, ČESKÁ REPUBLIKA      690 Kč 
Ryzlinku rýnský 100%, metoda champenoise. Kultivované perlení, barvou bílého zlata a příjemná vůně čerstvých 
meruněk.  Chuť je harmonická, svěží s osvěžující kyselinkou a dlouhou perzistencí.  

 

Champagne 
 
1704 Möet & Chandon Imperial n.v. 0,375 l           890 Kč  
1703 Möet & Chandon Imperial n.v.        1 890 Kč  
1705 Möet & Chandon Imperial n.v. Magnum 1,5 l       3 890 Kč      

Harmonická směs Pinot Noir, Pinot Meunier a Chardonnay. Perfektní k podávání s předkrmy, hlavním jídlem i dezertem. 
Víno zlatožlutě nazelenalé barvy, jemně vínové vůně s přídechem lípy a harmonické chuti šťavnatých hroznů.  

 
1714 Mailly Grand Cru Millésimé 2004        5 690 Kč 

Champagne Mailly Grand Cru bylo založeno v roce 1929. Vlastní 70 hektarů vinic klasifikace grand cru kde pěstují 
pouze Pinot Noir a Chardonnay. 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay, dozáž: 6g á litr zrání na kvasinkách: min. 5 let. 

 
1706 Mailly Grand Cru Reserve Brut n.v.          3 890 Kč 

Vína z této vinice jsou dlouhodobě vysoce hodnocena. 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay. 

1716 Delamotte Blanc de Blancs 2002         5 990 Kč  
Starou rodinnou firmu založil roku 1760 v Remeši Franćois Delamotte, majitel vinohradů. Patří mezi pět nejstarších 
vinařských domů v Champagne. Ve firmě pracuje pouze 10 lidí, čímž je zaručena kvalita vín. Delam.  100% Chardonnay. 

 
1724 Henry Goutorbe 2002 Club Special Ay Grand Cru       3 990 Kč  

Je vyrobeno z odrůd Pinot Noire 65%, Chardonnay 30% a Meunier 5%. 
 
1711 Mailly L'Intemporelle Grand Cru 2006        5 190 Kč 

Víno L’Intemporelle bylo opakovaně vysoce hodnoceno. 40% Chardonnay, 60% Pinot Noir. 
 
1712 Mailly Grand Cru Rosé Brut n.v.        3 190 Kč 

Champagne Mailly Grand Cru bylo založeno v roce 1929. Vlastní 70 hektarů vinic klasifikace Grand Cru, kde pěstují 
pouze Pinot Noir a Chardonnay. 10 % Chardonnay (macerace slupek) 90% Pinot Noir. 

 
1710 Mailly Les Echanson Grand Cru Brut Millesime 2000      6 990 Kč 

Les Échansons bylo opakovaně vysoce hodnoceno. 75% Pinot Noir, 25% Chardonnay, zrání na kvasinkách je min. 6 let. 
 
1713 Mailly L'Intemporelle Grand Cru Rosé 2006       5 990 Kč 

Víno L’Intemporelle bylo opakovaně vysoce hodnoceno. 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay, zrání na kvasinkách: min 5 
let, dozáž: 8 g á litr. 

 
1709 Louis XV., de Venoge Prestige Cuvées 1996       14 990 Kč  

Champagne de Venoge založil v roce 1837 Henri-Marc de Venoge. Patří  k vrcholu champagne. 50% Chardonnay Grand 
Cru, 50% Pinot Noir Grand Cru. 
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Bílá vína / White wines 

 
1310 Soave Terre Lunghe DOC Vicentini, Veneto, ITALIE       790 Kč 

Svěží bílé víno slámově žluté barvy. Vyrábí se z hroznů autoktonních odrůd Garganega 80% a Trebbiano di Soave 20%. 
Vinařství Agostino Vicentini vzniklo před 40 lety. Vinařství leží v krásné nedotčené oblasti Colognola ai Colli. Víno má 
vůni po bílých květech a sušeném ovoci se stopami akátu. Chuť je harmonická, vytrvalá, s dobrou strukturou, v závěru s 
tóny citrónu. Předkrmy, prvními chody z ryb a bílým grilovaným masem. Teplota 8/10 °C.  

 
1305  Pinot Grigio Andrian DOC, Alto Adige, ITALIE        690 Kč 

Pinot Grigio (Rulandské šedé) je jedno z nejpopulárnějších svěžích italských bílých vín.  Hrozny jsou z hor Jižního 
Tyrolska na hlinité vápencové půdě proložené bílým dolomitem. Po sklizni se bílé víno fermentuje při kontrolované 
teplotě v nerezových tancích. Na jemných kalech pak zraje šest měsíců. Vůně je ovocná a připomíná zralé medové 
melouny. Nechybí ani jemné květinové tóny. Na patře je, jemné a elegantní. Dlouhé a vyrovnané, Hodí se ke korýšům, 
zeleninovým pokrmům s rajčaty a mletým masem. Doporučujeme čerstvé zelenině a sýru Raclette. 

 
1304 Zuani Vigne collio DOC, Friuli, ITALIE       690 Kč 

Víno jemné slámové barvy se zelenkavými odlesky a vytrvalé chuti. Vůně polního květu, citrusové kůry. Směs 
Chardonnay, Sauvignon, Pinot Grigio a Friulano, pikantnost chuti dodává jablko, šťavnatý růžový grapefruit, bílá 
broskev a mineralita. Lehká kyselost a mandlová dochuť. Vhodné ihned ke spotřebě nebo k archivaci na několik let. 
Doporučujeme k předkrmům či risottu s mořskými plody. 

 
1306 Sauvignon Cabert, Friuli, ITALIE        690 Kč 

Klasický Sauvignon slámově žluté barvy s delikátní vůní připomínající žluté papriky, květy bezu a broskve. Má suchou 
elegantní chuť s vyváženou kyselinkou a dlouhým závěrem. 100% Sauvignon. Doporučujeme předkrmům na bázi ryb, 
obzvláště se hodí ke krevetám, korýšům či pečené rybě a sýru Raclette. 

 
1311 Pinot Bianco DOC Kellerei Kaltern Caldaro, Trentino Alto Adige, ITALIE     590 Kč 

Svěží ovocné víno z hroznů Pinot Bianco je slámové barvy se zelenými odlesky. Voní po jablku, oříškách a zelených 
listech a chuť je plná a vyvážená. Doporučujeme jako aperitiv, k lehkým předkrmům a rybám.  

 
1312 Gavi di Gavi La Meirana DOCG Broglia, Piemonte, ITALIE      790 Kč 

Nejreprezentativnější a nejklasičtější víno vinařství Broglia. Toto víno je typické svojí svěžestí, aroma bílých květů a 
suchou, vyváženou chutí s příjemně mandlovým závěrem.  Odrůda 100% Cortese di Gavi. Zrání v nerezových tancích. 
Doporučujeme k rybím chodům a k bílým masům.  

 
1302 Roero Arneis DOCG Cornarea, Piemonte, ITALIE   0,375 l      390 Kč 
1301 Roero Arneis DOCG Cornarea, Piemonte, ITALIE   0,7 l      790 Kč 
1308 Roero Arneis DOCG Cornarea, Piemonte, ITALIE   Magnum 1,5 l     1 490 Kč 

Světlá, slámově žlutá barva s četnými zelenými odlesky. Středně intenzivní aroma, ve kterém dominují ovocné tóny 
hrušek a červených jablek s dotekem minerality. Chuť je plnější, kulatější perfektně kopírující aroma s lehkým tónem 
pomerančové kůry. Středně dlouhý, minerální a svěží závěr. Odrůda Arneis je původní, autochtonní odrůda, která se v 
piemontské oblasti pěstuje již od 15. století. Víno bylo náročné na výrobu, proto se od jeho zpracování téměř upustilo. V 
70. letech 20. století bylo vinařství Cornarea první, které se do zpracování tohoto vína opět pustilo. Díky vyspělým 
technologiím se jim tato investice vyplatila. Doporučujeme k ovčím sýrům a mořským plodům. 

 
1303    Vermentino TOMMASI IGT Poggio Al Tufo, Toscana, ITALIE      690 Kč 

Vinařství „Poggio al Tufo“ má 66 hektarů vinic v Pitiglianu-Grosseto, v srdci toskánské Maremmy.  Víno je světle žluté 
barvy a má atraktivní aroma intenzivní vůně exotického ovoce. Plná a harmonická s důležitou aromatickou notou v 
kombinaci s příjemnou perzistencí. Vermentino 100%, které zraje 5 měsíců v sudech z nerezové oceli. Doporučujeme k 
předkrmům, polévkám a rybám. 

 
1112 Chablis Maison Camu Fils, FRANCIE        890 Kč 

Velmi suché víno, jemné, s charakteristickými rysy. S typickou zlato-zelenou průzračnou barvou. Během stárnutí se 
barva stává zlatější. Vůni Chablis charakterizují velmi svěží a minerální tóny; najdeme v něm pazourek, zelené 
jablko, citron, aroma podrostu a hub. Typické jsou tóny lípy, máty, akácie, stejně jako vůně lékořice, či řezaného 
sena. Na patře si jeho aroma uchovává svou svěžest po dlouhou dobu. Díky svému charakteru lze toto víno 
doporučit k drůběžím paštikám, chřestu, kozím sýrům, Beaufortu, Comté, či ementálu. 

1117 Vouvray, demi-sec, Domaine du Margalleau, Loire AOC, FRANCIE     890 Kč 
Vouvray je francouzská vinařská oblast v okrese Touraine v obci Vouvray , je věnována výhradně Chenin blanc, Toto bílé 
polosuché víno se vyznačuje zářivě zlatožlutou barvou a intenzivní vůní zralého ovoce. Jemnost a elegance definují toto 
víno. Po jemném a ovocném začátku je víno jemné, ovocné a kulaté na patře. Závěr je ovocný a stále si zachovává 
svěžest. Doporučujeme k lososu a špenátovému risottu. 
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/French_wine&usg=ALkJrhi9w2Dz3L8ZH5UxsErGbVRjAUgsog
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Touraine&usg=ALkJrhgAeKzlP8uLvBqc1OzXBWeEJAKv0A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Vouvray&usg=ALkJrhiKNhzPNh7kGHc50H0_HXCz9jrzHQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=cs&prev=search&pto=nl&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.m.wikipedia.org/wiki/Chenin_blanc&usg=ALkJrhjzl9iSYyQw0Cdv1cLXWmap_XlY6Q
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1118 Anjou Chenin Blanc, Domaine de la Treille, Loire, FRANCIE     690 Kč 
Tento Anjou Blanc je vyroben z Chenin Blanc, hlavního bílého hroznu v oblasti Anjou a Saumur. Vůně žlutého ovoce, 
sušené meruňky a mandlí. Chuť je kulatá, svěží a s kyselostí. Doporučujeme k teplým sýrům, Brie a Camembert. 

 
1509 Hibernal výběr z hroznů 2017, polosladké, Vinařství Skoupil, , ČESKÁ REPUBLIKA      590 Kč  

Výběr z hroznů, víno s vůní grapefruitu a limetkové kůry, v chuti příjemná kyselinka doplňující nektarově nasládlý 
grapefruit s jemnou dochutí pepře. Doporučujeme podávat k dezertům, ovocným salátům a sladkým úpravám masa. 

 
1514 Aurelius, pozdní sběr 2016, Vinařství Čapka, ČESKÁ REPUBLIKA       540 Kč 

Barva vína je žluto-zelená se zlatavými odlesky. Vůni dominují tóny kandovaných meruněk, ananasu a limetkové kúry. 
Chuť černého bezu se snoubí s vůní a je dotvářená jemnou, pikantní kyselinkou s příjemně kořenitým závěrem. 
Doporučujeme k sýrové míse, sušeným rajčatům a žitnému pečivu. 

 
1515 Pálava vývěr z hroznů 2016, sladké, Vinařství Skoupil, ČESKÁ REPUBLIKA      590 Kč 

Aroma středně intenzivní, s nádechem sladkých hroznů, cítíme kořenitost po tramínu. Sladká chuť s výraznou 
kořenitostí, s tóny vanilkového cukru, sladkých hroznů a mandarinkového kompotu. Sladěné sladké víno s kořenitou 
chutí a dostatečnou kyselinou. Vhodné pro další zrání i pro snoubení se sladkými ovocnými deserty. 

 
1508 Tramín červený 2018, polosuché, Vinařství Gotberg, ČESKÁ REPUBLIKA       690 Kč 

V Tramínu se snoubí odrůdové aroma se šťavnatou chutí. Můžeme zde najít širokou paletu vůní od rozkvetlé čajové růže, 
medovou plástev až po čerstvou skořici. Chuť je plná, čistá příjemně harmonická dlouhotrvající a výrazně kořenitá. Je to 
víno, ve kterém se snoubí odrůdové aroma se šťavnatou chutí. Doporučujeme k ovocným a čokoládovým dezertům. 

 
1501 Riesling VOC 2015, suché, Vinařství Sonberk, ČESKÁ REPUBLIKA       790 Kč 

Mohutný a extraktivní ryzlink z excelentního ročníku. Aroma je ovocné, doprovázené tóny lipového květu a medu. Chuť 
je plná s výraznou stopou sušené meruňky a medu, doprovázená nádhernou kořenitostí, jemnou mineralitou a dlouhou 
šťavnatou dochutí.   Doporučujeme k tučným rybám, bílému masu. 

 
1503 Cuvvé 2014 Zámecké vinařství Třebívlice JOHANN W, ČESKÁ REPUBLIKA      790 Kč 

Barva zlatavá se slámovým odleskem. Vůně komplexní, jemně medová, s tóny teplého másla, smetany a kvetoucích růží. 
Chuť plná, výrazně minerální až slaná, s tóny sušeného ovoce, smetany a příjemnou kyselinou v závěru. Suché. Víno je 
skvělé v kombinaci s lehce zauzenou drůbeží, špikovaným masem nebo pernatou zvěřinou na bílém víně. 

 
1801          Veltlínské zelené/Grüner Veltliner Federspiel Terrassen,  Domäne Wachau, Rakousko          690 Kč 

Typický zelený Veltlín v kategorii Federspiel, jemný a velmi pikantní. Barva slámově žlutá, vůně bílého pepře, angreštu a 
zralého žlutého jablka. Středně tělnaté víno se svěží kyselinkou, velmi vyrovnané a pikantní v závěru. Konzumace 9°C. 
Doporučujeme k tradiční české a rakouské kuchyni, "Schnitzel", k rybám, mořským plodům a drůbeži. 

 
1802          Riesling Kabinet, WEINGUT HOFFMANN – SIMON, Německo                     790 Kč 

Eko-certifikované tradiční rodinné vinařství na Mosele, s nejlepšími vinicemi v Piesportu, Klüsserathu, 
Köwerichu a Maringu. Hrozny, z velmi strmé vinice, která je orientovaná na jih-jihozápad. Kombinace vysoké 
nadmořské výšky s nádhernými modrošedými břidlicovými půdami produkují vína s vynikající kyselostí a 
mineralitou, doplněné citrusovými tóny. Doporučujeme k lehkým jídlům, rybám, mořskýcm plodům, salátům 
a těstovinám se smetanovou omáčkou, jemným sýrům typu mozzarella, nebo cottage.  
 

 

Růžová vína, ledová a aromatizovaná vína / Pink wines, ice and aromatised wines.  
 

1516       0,2 l Veltlínské zelené, ledové víno, Vinařství Špalek, ČESKÁ REPUBLIKA              790 Kč 
Víno zlatožluté barvy s vůní přemrzlých mišpulí, sladkou chutí citrusových plodů a rozemletého pepře. Doporučujeme 
jako sladkou tečku slavnostního stolování.  

 
1517 0,5 l Šaler červený 2009, Vinařství Špalek, ČESKÁ REPUBLIKA        690 Kč 

Dezertní sladké víno rubínově červené barvy, s vůní nakládaných višní, sladkou karamelovou chutí a dlouhou dochutí. 
Cuvée odrůd Modrý Portugal a Frankovka. Vychlazený jako aperitiv i jako digestiv s kouskem sýra s modrou plísní.  

 
1518 0.2l Sauvignon slámové víno 2017 Vinařství Štěpán Maňák, ČESKÁ REPUBLIKA      790 Kč 

Rodinné vinařství ze Žádovic poblíž Kyjova hospodaří na 20 hektarech vinic ve třech viničních tratích s velmi příznivou 
polohou. Používají nejmodernější technologie a dubové barrikové sudy, v nichž zrají vína bílá, červená i slámová. Sladké. 

 
1517           SANTE-CROAX Cotes de Provence, FRANCIE        590 Kč 

Vinná néva, 70% Grenache, 20% Carignan, 10% Syrah 
Růžové z vinice v Carcès Château Sainte Croix je plodem hledání dokonalé rovnováhy mezi ovocem, svěžestí a chutí. 
Abyste si plně vychutnali jeho chuť, doporučujeme jej ochutnat v roce následujícím po vinobraní.  
Toto růžové víno z Provence, které se snadno pije a je ideální pro letní období, k uzeninám a pizze. 

 

http://www.saler.cz/?co=nabidka&id_vino=13
http://www.saler.cz/?co=nabidka&id_vino=13
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Červená vína / Red wines 
 

1200 Primitivo del Salento Falanto IGT Surani, Puglia, ITALIE      690 Kč 
Vyrábí se z hroznů Primitivo, které se nechávají lehce přezrát na keříčku révy pro získání kulatosti v barikových sudech 
po dobu až 8 měsíců. Má výraznou rubínovou barvu, voní po červeném ovoci a koření, chuť je měkká, s jemnými 
tříslovinami, vyvážená. Hodí se k těstovinám s výraznými omáčkami, červeným masům, zvěřině a vyzrálým sýrům.  

 
1201 Merlot DOC Cabert Friuli, ITALIE         590 Kč 

Odrůda Merlot, která původně pochází z Francie, je nejrozšířenější červenou odrůdou pěstovanou v regionu Friuli. 
Merlot má krásnou rubínově červenou barvu a charakteristickou jemnou vůni a chuť po travinách. Je označen denominací 
DOC (denominazione di origine controllata-certifikát o kontrole jakosti a příslušnosti k regionu). Výborně se hodí k 
pečeným masům a králičímu masu. Doporučuje se otevřít s větším předstihem před konzumací a podáváme18-20°C.  
 

1204 Cabernet Trevenezie Corte dele Rose IGT, Borgo Molino, Veneto,ITALIE     540 Kč 
Toto víno je 100% Cabernet. Tmavě rubínově červené víno se zralým, kořeněným buketem. Suchá, plná chuť s příjemně 

dlouhým závěrem. Vynikající s divinou nebo pečeným hovězím masem, stejně jako s vyzrálými sýry. 

 
1214 Pinot Nero DOC Cabert Delle, Friuli, ITALIE       590 Kč 

Vinice „Cantina di Bertiolo“, víno z hroznů Rulandy modré (Pinot Noir) z regionu Friuli. Má zde perfektní podmínky 
pro dozrávání, víno je příjemně suché, elegantní, zachovává si příjemnou ovocnou chuť. Ideální s drůbežím masem a k 
plně vyzrálým sýrům.  

 
1205 Cabernet Sauvignon DOC Borgo Molino, Veneto, ITALIE      790 Kč 

Ovocný Cabernet, který voní po lesním ovoci a jemném koření a rozladí patro jemnými taniny.Víno rubínově barvy s 
bohatou vůní. Chuť je suchá, plná na patře a příjemnou koncovkou. Víno je vhodné k pečeným masům, zvěřině nebo k 
vyzrálým sýrům.    

 
1213 Valpolicella Superiore DOC Cecilia Beretta 2013, Veneto, ITALIE     890 Kč 

Víno z hroznů Corvina, Corvinone, Rondinella, Croatina, které zraje minimálně rok v barikových sudech a poté 7 měsíců 
v lahvi. Má výraznou rubínovou barvu, voní po višních, podhoubí a kůrce chleba. V chuti je bohaté, teplé a měkké. Hodí 
se k typickým lokálním pokrmům jako je například rizoto s hříbky a čekankou, červeným masům a vyzrálým sýrům. 
  

1202  Roero Rosso DOCG Cornarea, Piemonte, ITALIE       690 Kč 
1203 Roero Rosso DOCG Cornarea, Piemonte, Magnum, ITALIE   1,5 l            1 390 Kč 

Světlá granátová barva se širším cihlovým okrajem. Aroma je velmi příjemné, středně intenzivní a najdeme zde třešně, 
ostružiny a náznak zemitých tónů. Chuť je středně plná a velmi harmonická a svěží. Opět zde převládají ovocné tóny 
doplněny o koření. Středně dlouhá dochuť s typickou pevnou tříslovinou. Zrání v dubových sudech. Doporučujeme 
k pernaté zvěřině, polotvrdým sýrům. 

 
1209 Barbera Casaret DOC Abbona, Piemonte, ITALIE       990 Kč 

Toto víno je 100% Barbera, vinice jsou 400-480 metrů nad mořem.  Sklízejí ručně. Vůně jsou tmavé třešně, sušené jahody, 
švestky a ostružiny. Chuť je kulatá, svěží a s jemnými taniny. Doporučujeme těstoviny s rajčatovou omáčkou.  

 
1216 Barolo Ravera 2010 Elvio Cogno, Piemonte, ITALIE       2 790 Kč 

Vinařství Elvio Cogno sídlí ve vesnici Novello, nedaleko slavného Barola. Znamenitý ročník 2010 (archivace 25 let, se 
urodilo na výjimečně položeném vinohradu Ravera, v nadmořské výšce 380 m n. m. Víno zrálo 90 dnů na kvasinkách, až 
30 měsíců ve velkých sudech z dubu a poté ještě 12 měsíců v láhvi. Je granátově červené barvy s oranžovými 
odlesky. Vůně šípkové růže, máty a tabáku se mění v průběhu času do koření, kávy, lékořice, lanýžů, kůže a 
minerálů. Plné, zaoblené velké víno má přetrvávající čokoládovou dochuť.  

 
1207 Montescudaio Rosso DOC Poggio Gagliardo Toscana, ITALIE     890 Kč 

Výrazné víno tmavě rubínové barvy, jemné vůně s příznaky červených bobulovin, suché harmonické plné chuti. 
Produkováno především z hroznů Sangiovese, částečně Ciliegiolo a Canaiolo Nero.  

 
1208 Toscana Rosso Sottobosco IGT Poggio Gagliardo, Toscana, ITALIE     790 Kč 

Ovocné suché víno rubínové barvy. Vyrábí z hroznů Sangiovese, Merlot a Cabernet. Po kvašení víno zraje v dubových 
sudech. Kombinace těchto tří odrůd činí toto víno jemným, voňavým. Doporučujeme k hovězímu masu. 

 
1210 Nobile di Montepilciano DOCG Salcheto, Toscana, ITALIE        890 Kč 

Víno z odrůdy Sangiovese má granátovou barvu se světlým cihlovým okrajem. Středně intenzivní aroma ukazuje známky 
příjemné vyzrálosti a kombinuje tóny brusinek, třešní a ušlechtilého dřeva. Víno je středně plné, elegantní a harmonické s 
tóny červených bobulí. Má delší perzistenci. Zraje v malých i velkých dubových sudech 35 hl. po dobu 18 měsíců a 
minimálně 6 měsíců v láhvi. Doporučujeme k tataráku. 

 

http://www.elviocogno.com/it/
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1215 Brunello di Montalcino 2009 Il poggione, Toscana, ITALIE     1 590 Kč 

Brunella jsou nejslavnějšími z toskánských. Mají větší stavbu a musí, podle zákona, po sklizni ještě čtyři dlouhé roky 
zrát u vinaře. l Poggione Brunello di Montalcino má intenzivní rubínová barva. Vůně je komplexní s tóny třešní, kůže, 
koření a dřeva. Vyvážené aroma s ovocnými a kořeněnými tóny. Dozvuk je krásný a táhlý. Dobře vyvážená kyselost 
slibuje dlouhou archivaci. Doporučujeme k pečeným a grilovaným červeným masům a zvěřině a zrajícím sýrům. 
 

1206 Gaja, Ca Marcanda, Promis 2016, Toscana, ITALIE      2 290 Kč 
V Bolgheri a v sousední oblasti Bibbona, jsou vinice vysazené hlavně na tmavých půdách plných vápna a jílu. 55% 
Merlot, 35% Syrah, 10% Sangiovese. Promis 2016 se otevírá květinovými vůněmi divoké růže a fialové, borovice, 
eukalyptu. Chuť je svěží a šťavnatá, s tóny malin, lesních jahod a moruše. Smetanové, hladké taniny. Finále je mdlé s 
podivným kouřovým a kořenitým. Zraje v mírně používaných barikách po dobu 12 měsíců, následně po nichž následuje 
několik měsíců stárnutí v láhvi. Doporučujeme těstoviny, pečené maso nebo pikantní maso. 

 

1001        Cotes du Roussillon Château La Roca 2011, Languedoc, FRANCIE     690 Kč 
Víno pocházející z malé rodinné vinice v pohoří La Chaine des Albéres. Úspěšná kombinace odrůd Grenache, Syrah a 
Carignan. Ovocná, intenzivní, přesto měkká a příjemně hedvábná chuť. Barva je zářivě rubínově červená a vůně 
vanilková. Výborně se hodí ke grilovaným masům a zelenině. 

 
1002 Châteauneuf-du-Pape Château Gigognan 2007, Rhône, FRANCIE     1 690 Kč 

Toto víno je považováno za drahokam mezi nápoji z vinné révy. Název Chateauneuf-du-Pape získal již ve středověku. 
Jde o víno velmi hluboké a bohaté na chutě: černý rybíz, ostružiny, borůvky a jahody. Velmi příjemný zážitek z pití, jeho 
chuť je dotvořena náznakem koření a třísloviny. Aroma je vanilka, toast, kouř, tabák, tmavé ovoce, červené ovoce a cedr. 
Víno je z 78% Grenache a 22% Syrah. Vinné révy jsou staré 20–40 let. Fermentováno v troncated dřevěné sudy a 
stárnutí v foudres nebo barriques po dobu 12 měsíců. Tento ročník dostal ocenění 91 Robert Parker 

 
1021 Saint Joseph Guy Farge 2009, Rhône, FRANCIE       990 Kč 

Saint-Joseph je vycházející hvězdou na severním Rhôně.  Terroir de Granit společnosti Guy Farge je na terasovitých 
strmých svazích se žulovým podložím. Vína zrají 12 měsíců ve 400L dřevěných sudech Elegantní červené víno je 
vyrobeno ze 70letého 100% Syrah, s chutí černého rybízu a pepře Szechuan. Toto víno se vyznačuje tmavě červenou až 
fialovou barvou, dřevitou vůní a chutí, která se výborně hodí k hovězí pečeni či kachně. Skladování. nyní do roku 2028+   

 
1010 Mâcon-Chaintré Domaine Mathias 2014, Bourgogne, FRANCIE     790 Kč 

Domaine Mathias se nachází v vesnici Chaintré, od roku 2010 ve schváleném ekologickém zemědělství. V jedné z pěti 
vesnic, kde se produkují nejlepší burgunská vína, tzv. Puilly Fuisse. Jde o lehké 100% Gamay, víno může obsahovat 
sediment. Aroma černého rybízu, čerstvých třešní a malin jsou naprosto okouzlující.  Doporučujeme s hovězím masem  

 

1004 Gevrey – Chambertin Domaine Bachelet 2007, Bourgogne, FRANCIE    3 990 Kč 
Domaine Bachelet v Gevrey-Chambertin je majetek o rozloze 10 hektarů provozovaný Denisem Bacheletem. Přestože 
Bachelet vyrábí vína až od roku 1983, M. Parker Jr., ho označil za vynikajícího producenta, který dělá Grand Cru a 
Premier Crus. Jeho vinice jsou staré 30 až 100 let. Víno jasné, rubínové barvy s vůní jahod a ostružin. Jde o víno pro 
masožravce, hodí se k pečeným žebírkům, pernaté zvěři, štice či filetu z tuňáka. Výborný je také ke všem druhům sýrů.  

 
1013 Volnay Les Brouillards Domaine Parigot 2009, Bourgogne, FRANCIE     2 690 Kč 

Le Broillard vinice jsou z 90% 1er Cru. Víno je často označováno za nejlepší víno z oblasti Cotes de Beaune. Chuť je 
hedvábná a dochuť velmi dlouhá. 100% Pinot Noire, Doba archivace 15 a více let. Vhodné ke grilovanému a pečenému 
bílému masu, zelenině, těstovinám a rýži.  

 
1019 Beaune 1er Cru Domaine Parigot 2009, Bourgogne, FRANCIE     3 890 Kč 

Les Greves je jednou z nejlepších vinic a ročník 2009 je jedním z nejúspěšnějších. Domaine Parigot se nachází v Meloisey, 
těsně nad Pommardem. Parigoti pěstují révu na 6 různých obcích (vesnicích) - Meloisey, Beaune, Chassagne, Pommard, 
Savigny, Meursault. Sklizeň je ruční. Tento barikovaný Pinot Noir. Dopručujeme k huse a kachně. 
 

1012 Saint Emilion Grand Cru Château du Grand Cardinal 2010, Bordeaux, FRANCIE   3 290 Kč 
Zrání 12 měsíců v dubových sudech. 98% Merlot, 2% Cabernet Franc. Aroma s tóny černého rybízu a čerstvých lesních 
plodů spojené s tóny květin, čerstvé maliny a jemné náznaky koření. Chuť je ovocná, jemná, minerální, vyvážená s tóny 
čerstvých ostružin, černého rybízu a jemných malinových tónů s nádechem kávy. Doporučujeme k vepřovému masu. 

 
1008 Côtes de Bordeaux Château Haut Pougnan 2010, Bordeaux, FRANCIE    2 590 Kč 

V srdci Entre-Deux-Mers , nedaleko Créonu, se vinice Chateau  Haut-Pougnan  rozprostírají přes svahy na pravém břehu 
Garonne, na nádherných hliněných vápencích a štěrkových půdách. Toto ovocné víno s tříslovostí  a rovnováhou  a 
výraznou chutí je vhodné k archivaci více jak 10 let. 80% Merlot, 20% Cabernet-sauvignon. Barva rubínová, aroma 
červeného ovoce, karamelu. Doporučujeme k červenému masu, grilovaným pokrmům a sýrům. 
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1011 Pomerol Château Grand Moulinet 2009, Bordeaux, FRANCIE     3 290 Kč 

Malá oblast Pomerol produkuje jedny z nejlepších vín v Bordeaux. Jde o víno úžasné kvality, které zraje 12 měsíců 
v nových dubových sudech. „Směs 90% Merlot a 10% Cabernet Franc. Zralé. Dobře strukturované a silné víno s dobrou 
tříslovinou, strukturou a tmavou granátovou barvou. Dlouhá macerace 5 týdnů. 10 až 12 měsíců v nových dubových 
sudech. Vůně černých třešní a skořice s nádechem kouře až spáleného dřeva. Silná chuť černých třešní, černý rybíz, trochu 
rustikální a zemitá. Jsou přítomné taniny a rázné. Doporučujeme s červeným masem, jehněčím, pečením a jemnými sýry. 
Nachází se vedle slavného Petruse za zlomek ceny.  
 

1023 Chénas Château De Belleverne 2009, Beaujolais, FRANCIE     1 690 Kč 
AOC Chénas, 100% Gamay, je jedno z vín Beaujolais. Je to jeho nejmenší oblast appellation s 265 hektary. Barva s 
modrými odlesky a komplexní vůně. Chuť je s náznakem peckovitých plodů a vanilky. Doporučujeme s červeným masem, 
masem v omáčce, kořeněným pokrmům, sýrům, rizotům, cibulovým kroužkům i čokoládovým dezertům. 

 
1025 Syrah Marselan, Domaine de Larzac 2014, Languedoc, FRANCIE     1 790 Kč 

Konvenční pěstování, Mechanická sklizeň, Fermentace v cementových kádích s epoxidovou pryskyřicí, Kvašení s řízenou 
teplotou. Barva červená, tmavá s modré odlesky. Ovocná, vůně třešní, jemné vůně ostružin. Chuť ovocná, lehká 
tříslovina, čerstvé taniny, kulaté tělo. 40% Marselan, 60% Syrah. Doporučujeme ke grilovanému steaku z hovězího, 
telecímu masu, drůbeži a sýrům. 

 
1026         Syrah Les Soure, Domaine les Yeuses 2014, Languedoc-Roussillon, FRANCIE    1 690 Kč 

Nedaleko Středozemního moře se Domaine Les Yeuses nachází v blízkosti Mèze v oblasti Languedoc.  Syrah, elegantně 
jemné a kulaté. Barva je rubínová intenzivní s fialovými odlesky. Intenzivní aroma koření a hedvábná vůně. Chuť plná, 
kulatá, harmonická, lehce kořenitá s diskrétními taniny z dubových sudů. odhaluje jemné a hedvábné taniny. Konec je 
dlouhý, s fascinující chutí pepře. Víno k archivaci 8 let a více. Doporučujeme k hovězí svíčkové, guláši a sýru Roquefort. 

                  

 1800        Marqués De Cáceres Crianza, Rioja, ŠPANĚLSKO                                                                 890 Kč 
La Rioja ve Španělsku nejmenší španělský region. Odrůd Tempranillo, Graciano a Mazuelo z podoblastí Rioja Alta a 
Rioja Alavesa. Zraje 12 měsíců ve francouzských a amerických dubových sudech a následně 14 měsíců v lahvi. Má jasně 
rubínově červenou barvu, svěží aroma červeného ovoce s dotekem vanilky a koření. V chuti je plné s příjemnou tříslovinou 
a jiskřivým závěrem.  Doporučujeme k vepřovému a grilovanému masu a sýrům. 
 

1406 Rulandské modré Reserva 2013, Vinařství Skoupil, ČESKÁ REPUBLIKA       1 290 Kč  
Víno granátové barvy s cihlovými odlesky. Ve vůni i chuti se primárně objevují výrazné tóny malin a ostružin s elegantní 
kouřovinkou na závěr. Víno leželo 24 měsíců v barikovém sudu. Doporučujeme uzené pokrmy, hovězí maso, přezrálé sýry. 

 
1407 Merlot výběr z hroznů 2015, Vinařství Skoupil, ČESKÁ REPUBLIKA       990 Kč 

Harmonické, vyleželé víno v nejlepší kondici. Aroma středně intenzivní, vyzrálá, s nádechem stopy ušlechtilého dřeva, 
koření, lehce vanilky, tmavého bobulového ovoce. Chuť tmavého ovoce, povidel. Dlouhá dochuť.  Doporučujeme k sýrům s 
modrou plísní, huse, jehněčímu masu, uzeninám. a hovězím steakům. 
 

1401        Cabernet Sauvignon 2016 Suché, Vinařství Štěpán Maňák, ČESKÁ REPUBLIKA         540 Kč 
Barva sytá, tmavě červená s terakotovými odlesky, velmi bohatá a mnohovrstvá, do pikantních tónů rybízů a listů se 
vkrádá dotyk dřeva, kouře, koření krásná a líbivá, plná, hladká, s ovocnými marmeládami, pikantním kořením, sladkým 
tříslem a dochutí čokolády Suché. Doporučujeme sýry typu zralý Camembert 

 
1403 Zweigeltrebe pozdní sběr 2015, Vinařství Čapka, ČESKÁ REPUBLIKA       540 Kč 

Barva vína s fialovým nádechem, vůně jemná po sušených švestkách. V chuti sametové suché víno s příjemným lehce 
nahořklým dozvukem. Vhodné k okamžité konzumaci i archivaci. Doporučujeme k huse. 

 
1409 Modrý Portugal 2016 pozdní sběr, suché, Vinařství AMPELOS, ČESKÁ REPUBLIKA     540 Kč  

Vinařství je nejstarším šlechtitelským pracovištěm v České republice a jedním z nejstarších na světě. Lehké červené víno 
vůně brusinkového džemu s chutí brusinek. Aroma brusinkovo jeřabinové vůně s hebce sametovou chutí. Doporučujeme k 
lehkým jídlům, kde je málo koření, málo tuků, ryba, hubená drůbež a bílé maso. 
 

 
NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRANÁCH JE ZAŘAZEN VÝBĚR Z NAŠEHO ARCHIVU VÍN STÁŘÍ OD 1963 DO 1985. 

Zařadil jsem výběr archivních portských nefiltrovaných vín známých značek Sandeman, Taylor´s Cocburn a archivní vína zejména z oblasti 

Bordeaux, ta jsou proslulá svým potenciálem stárnout až několik desítek let. V některých případech je možná konzumace vín dosahujících až 

100 let stáří. Většinou se však za maximální rozumnou hranici stáří udává 40-50 let. Bordeaux projevuje pozitivní vliv lahvové zralosti, díky 

odrůdám Cabernet sauvignon a Merlot jsou velmi tříslovinová - velmi drsná a astringentní při první degustaci. Postupem času se tyto drsné 

projevy tříslovin zaoblují a ustupují do pozadí tak, aby se mohly projevit další aromatické a chuťové složky vína. Proto má význam pít opravdu 

velká vína z Bordeaux až po xx-letech. Stále diskutovanou otázkou je, jak dlouho lze víno archivovat? V případě zájmu Vám vína z naší 

nabídky připravíme ke konzumaci na určitou hodinu. Z důvodu stáří a jedinečnosti nelze tato vína reklamovat.  
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1600 Chateau Plagnac Medoc Cru Bourgeois 1978       14.000,Kč 

 

Víno Chateau Plagnac patří mezi vína z vinařství Domaine Lapalu. Jde o jedno z hlavních vinařství v regionu Medoc, 
které je rozloženo okolo zámku Liversan v blízkosti ústí řeky Gironde. Vinařství Domaine Lapalu je rodinnou firmou, 
která existuje již celé 2 generace. Rodina Lapalu se v 60. letech přestěhovala z Tuniska do Francie, kde v roce 1964 
Claude Lapalu koupil první část dnešního rozsáhlého vinařství, které dnes již řídí jeho syn Jean-Michel. Víno Chateau 
Plagnac je vyrobeno z hroznů rostoucích v blízkosti obce Bégadan v regionu Medoc. Vyznačuje se krásnou strukturou, 
stárnutí mu navíc přináší hladkost a ovocnou chuť.  

 
 

1601 Chateau Malescot St. Exupery 1982        22.500 Kč 

 

Vinařství Chateau Malescot St. Exupery vzniklo v roce 1955, kdy bratři Paul a Roger Zugerovi koupili necelých 7 
hektarů půdy s vysázenou vinnou révou v oblasti Margaux v Bordeaux. Vína z tohoto vinařství často sbírají 
nejrůznější ocenění a vinařství je dokonce jedním ze čtrnácti Troisiemes Crus v historické klasifikaci krále Napoleona 
III Bourdeaux Wine Official Classification. Tato klasifikace vznikla z důvodu snadné orientace při výběru nejlepších 
vín z oblasti Bordeaux. Víno Chateau Malescot St. Exupery má ovocnou chuť s dominantní svěží kyselinkou a 
výraznou strukturou. V průběhu archivace toto víno získává na intenzitě.  
 
 

1602 Chateau Cantemerle 1978         17.000 Kč 

 

Historie vinařství Chateau Cantemerle sahá až do roku 1600, kdy se spojily dvě velké rodiny v oblasti Bordeaux, 
Villeneuve a Dufort. Po necelých 300 letech, v roce 1892, bylo celé vinařství prodáno rodině Dubos, která ho spravovala 
až do roku 1981. V tomto roce vinařství Chateau Cantemerle koupila skupina SMABTP, která se do té doby 
specializovala jen na pojišťovnictví a vinařství zakoupila s cílem diverzifikovat portfolio. Rekonstrukce vinařství 
probíhala celých 9 let, v roce 1990 si tak vinařství znovu začalo budovat své dřívější postavení. Víno z vinařství 
Chateau Cantemerle má zářivou barvu, silnou vůni a jemnou, živou chuť s nádechem vanilky. Starší ročníky získávají 
na eleganci, proto se tato vína hodí k archivaci i v řádu desetiletí.  
 

 

1603 Chateau Terrey – Gros – Cailloux 1978        7.500 Kč 

  

Vína z tohoto vinařství jsou vyráběna z vinné révy rostoucí v oblasti Saint Julien. Vinařství se rozkládá na ploše 34,5 
akru půdy. Jde o jedno z 9 vinařství pyšnících se označením Cru Borgeois, což je označení pro významná vinařství, 
která nebyla zařazena do klasifikace Napoleona III. Bordeaux Wine Official Classification z roku 1855. Celkový počet 
lahví toho vína nepřesáhl 100 000 lahví. Víno Chateau Terry – Gros – Cailloux se vyznačuje chutí zemitého ovoce a 
exotického koření. Vůně je s nádechem tabáku a tmavého ovoce. 

 

1604 Chateau Lascombes 1981         20.000 Kč 

 

Historie Chateau Lascombes v oblasti Margaux sahá až do 17. století, kdy byl majitelem zámku rytíř Antoine de 
Lascombes, po kterém se od té doby jmenuje celé vinařství. Jeho rodina vinařství Chateau Lascombes vlastnila až do 
roku 1952, přičemž v roce 1855 bylo víno z tohoto vinařství zařazeno mezi vína Deuxiémes Cru v historické klasifikaci 
krále Napoleona III Bourdeaux Wine Official Classification. Chateau Lascombes poznal během své následné existence 
několik generací majitelů, z nichž každý produkoval vlastní značku vína. V roce 2011 bylo vinařství koupeno skupinou 
MACSF, která chtěla diverzifikovat své portfolio a která pokračovala v modernizaci vinic a zvyšování kvality vín. 
Víno Chateau Lascombes je výrazné elegancí a silou s chutí bohatou na třísloviny. V mládí má víno bohatou texturu a 
jemnou chuť, v průběhu let je chuť komplexnější s vyvinutou strukturou.  
 

1605 Chateau La Marzelle 1985         15.000 Kč 

 

Filozofií vinařství Chateau La Marzelle je snaha o dokonalost, neboť si jsou vlastníci vědomi, že oblast Saint-Emilion, 
kde se vinařství nachází, je významnou oblastí, na kterou se upírají oči milovníků vín a vína musí být té nejlepší 
kvality. Sklizeň hroznů se provádí ručně, sklízí se podle hodnocení zralosti a chuti tak, aby daly vzniknout těm 
nejlepším vínům. Barva tohoto vína je výrazná, fialová s černými odlesky. Vůně je plná, s nádechem zralého ovoce a 
toastu. V chuti jsou znát kořeněné tóny, silná struktura a příjemná dochuť. 
 
 
 

1607 Chateau Cissac 1975         10.000 Kč 

 

Dominantou vinařství Chateau Cissac umístěného v samém srdci vinařské oblasti Médoc je nádherný klášter z 18. 
století. Toto vinařství je od roku 1895 vlastněno jedinou rodinou, prvním majitelem byl Jacques Mondon, v současné 
době vede toto vinařství jeho přímý potomek, Marie Vialard. Vinařství se snaží spojit tradici a moderní pojetí 
v harmonii tkvící na dodržování zákonů klimatu, podstatu odrůd a tradici révy, zároveň se však snaží zlepšovat 
kvalitu své produkce modernizací zařízení a vinařských technik. Vína Chateau Cissac kombinují sílu a aromatickou 
eleganci. Vyznačují se výraznou granátovou barvou s fialovými odlesky a jemnou rovnováhou aroma a chuti třešní, 
švestek a lékořice.  
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1608 Chateau Lanessan 1979         17.500 Kč 

 
 

Vinařství Chateau Lanessan vzniklo v roce 1793, kdy Jean Delbos zakoupil 24 hektarů půdy osázené vinnou révou. Od 
té doby vedlo vinařství dalších 7 generací jeho potomků, rodina Bouteiller, než byla v roce 2009 Hubertem Bouteiller 
jako manažerka jmenována Paz Espejo. Tato velká změna oproti tradici byla vedena snahou o přizpůsobení vín 
současným požadavkům zákazníků. Od roku 2009 tak došlo k mnoha změnám v zařízení i technologických postupech 
výroby vína. Od roku 2011 je vinařství Chateau Lanessan uznávané také pro využívání udržitelných a pro životní 
prostředí přívětivých technologií. Vína mají plnou, karmínově rudou barvu a klasickou vůni a chuť cedru, koření, 
černého rybízu a švestek.  
 
 

1609 Chateau Larose Perganson 1979        8.000 Kč 

 

Historie vinařství Chateau Larose Perganson sahá do roku 1719, kdy poradce králJean-Pierre Le Pontet koupil v aukci 
pozemky Perganson. V té době Jean-Pierre Le Pontet již vlastnil vinařství Canet, po své smrti svůj majetek rozdělil, 
čímž vznikla vinařství Pontet-Canet a Pontet-Perganson. V roce 1830 bylo vinařství přejmenováno z Pontet-Perganson 
na Larose-Perganson tehdejším majitelem Delarozem Henrym. Vlivem dalších změn majitelů a nežádoucích plísní na 
vinicích nebylo vinařství Larose Perganson oblíbené. V roce 1963 příšla změna v podobě nového vlastníka, odborníka na 
révu a vína, profesora Émile Peynauda. V roce 1986 se vinařství Larose Perganson připojilo k majetku pojišťovací 
skupiny Allianz, která vsadila na velký potenciál zdejší půdy. Vína mají krásnou rubínovou barvu, vůni praženého 
kakaa, kávy a toastu. V chuti je znatelná příjemná kyselost a elegantní a pikantní dochuť. 
 
 

1610 Chateau Meyney 1981         17.500 Kč 

 

Zámek Meyney je jednou z nejstarších nemovitostí v oblasti Medoc. První plantáže zde vznikly již v roce 1662, 
v současné době se vinařství rozkládá na území 51 hektarů. Původními majiteli byli mnichové, kteří zasadili první 
vinnou révu, do roku 1919 pak vlastnila vinařství rodina Cordier. V roce 2004 vinařství koupila společnost CA Grand 
Crus, dceřiná společnost společnosti Credit Agricole, která celé vinařství modernizuje a snaží se využít veškerý potenciál 
vinařství Chateau Meyney a dalších, která tato společnost také vlastní. 
Víno z vinařství Chateau Meyney, Saint-Estéphe, je plné, strukturované, s vysokým důrazem na detail. Vůně je 
pikantní s nádechem třešní a koření, v chuti jsou znatelné maliny, ostružiny, káva a dub.  

 

1611 Chateau Gazin 1978         20.000 Kč 

 

Vinařství Chateau Gazin se nachází v oblasti Pomerol a zabírá přibližně 26 hektarů půdy. Název vinařství Chateau 
Gazin odráží název malé vesničky z 18. století, která se nacházela nedaleko dnešního vinařství. Chateau Gazin se 
zřejmě také nachází na místě tzv. Nemocnice v Pomeyrols, ketrou postavili rytíři a sloužila k přijímání poutníků na 
poutní cestě do Santiaga de Compostela. Vinařství tuto historii využilo při výběru názvu druhého vína – „l‘Hospitalet 
de Gazin“. Prvními majiteli vinařství byla rodina Courcol, v současné době vede Chateau Gazin již 5. generace potomků 
Louise Soualle. Vzhledem k dominanci Merlotu je možné vychutnávat víno Chateau Gazin i po několika desítkách let. 
Toto víno je intenzivní rudé nebo granátové barvy, vůně mandlí, toastu a vanilky a chuti s náznakem švestek, čokolády, 
kávy a lékořice.  

  

1612 Chateau Beychevelle 1966         42.500 Kč 

 

Chateau Beychevelle je vinařstvím, které produkuje vína prestižní kategorie Grand Cru Classé. Samotný zámek byl 
postaven v roce 1565 biskupem Franocis de Foix-Candale a do dnešní doby působí impozantním dojmem. Další historie 
Chateau Beychevelle je spjata také s rodinou d‘Espernon, první vévoda d‘Espernon si vzal neteř Franocise de Foix-
Candale, která vinařství zdědila. Velké náklady na provoz panství vedly v roce 1984 tehdejšího vlastníka, Aymara 
Achille-Foulda, k hledání obchodního partnera, čímž vzniklo spojení se skupinou GMF. Skupina GMF nejprve 
vlastnila menšinový podíl, v roce 1986 však Aymar Achille-Fould zemřel a GMF po odkupu dalšího majetku vlastní 89 
% vinařství Chateau Beychevelle. Víno Chateau Beychevelle Saint-Julien z roku 1966 je již plně zralé a středně plné, 
s vůní a chutí lanýžů, kouře, tabáku, švestek a kůže. Dochuť nese náznak koření, černého rybízu a třešní.  
 
 

1613 Chateau Haut-Brion 1984         100.000 Kč 

 

Historie vinařství Chateau Haut-Brion sahá až do roku 1533, kdy Jean de Pontac zakoupil půdu a zasadil první 
vinnou révu. Do dnešní doby vlastnily vinařství 4 další rodiny, rodina Fumel, Talleyrand, Larrie a rodina Dillon, která 
stále vinařství Chateau Haut-Brion spravuje. Vinařství produkuje 4 vína, víno Chateau Haut-Brion, které bylo v roce 
1855 zařazeno mezi vína Premier Cru v historické klasifikaci krále Napoleona III Bourdeaux Wine Official 
Classification, víno Le Clarence de Haut-Brion, bílé víno Chateau Haut-Brion Balnc a víno La Clarté de Haut-Brion. 
Chuť vína Chateau Haut Brion je komplexní, s nádechem doutníků, kouře, čokolády a cedrového dřeva. 
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1614 Chateau Lafite Rothschild 1981        40.000 Kč 

 

Název Lafite je odvozen od spojení „la Hite“, což znamená návrší, přičemž první zmínka o Lafite jako území 
odpovídající dnešnímu vinařství je datována do 14. století. Jako velká vinařská usedlost je dnešní Chateau Lafite 
Rotschild známé od 17. století. Prvními vlastníky byla rodina Segur, která vinařství vlatsnila až do francouzské 
revoluce. V roce 1818 koupila vinařství Madame Barbe-Rosalie Lemaire s manželem Ignacem-Josephem Vanlerberghe, 
jejichž rodina vinařství vlastnila do roku 1868, kdy jej koupil Baron James de Rotshild. Rodina Rotshild, jež pozměnila 
i název vinařství, vlastní toto vinařství dodnes. 
Víno velmi tmavé barvy a komplexní vůně a chuti s nádechem černého rybízu, ostružin, kouře a kůže. Toto víno je 
vhodné k dlouhé archivaci.  
 
 

1615 Chateau Mouton Rotschild 1982        950.000 Kč 

 

Historie tohoto vinařství začala v roce 1853, kdy chtěl Baron Nathaniel de Rotschild pohostit své hosty vlastním vínem. 
Jeho potomci se o vinařství Chateau Mouton Rotshild starají dodnes, v roce 2003 vinařství oslavilo již 150 let své 
existence. Víno tohoto vinařství nebylo zařazeno mezi nejlepší vína podle klasifikaci krále Napoleona III Bourdeaux 
Wine Official Classification, podle mnoha názorů však nezařazení tohoto vína nebylo spravedlivé a v roce 1947 bylo 
víno z vinařství Chateau Mouton Rotschild zařazeno mezi vína Premier Cru Classé. Vinařství je známe také svou 
kreativitou, pro své etikety majitelé oslovují umělce, kteří mají volnou ruku při tvorbě. Jediným zadáním je spojitost 
etikety s vínem a emblém vinařství. Láhve vína jsou tak velice originální.   Toto víno má velmi sytou černo-fialovou 
barvu a chuť a vůni s náznakem cedru, koření, minerálů a vanilky. Víno je velice vhodné k archivaci.  
 
 

1616 Chateau Les Templiers 1982         65.000 Kč 

 

Vinařství Chateau Les Templiers se rozprostírá v oblasti Lalande de Pomerol. Tato oblast je velmi úrodná a vhodná pro 
pěstování vinné révy, proto se na ploše 1100 hektarů, které oblast Lalande de Pomerol zaujímá, nachází přibližně 200 
pěstitelů vinné révy, kteří produkují oblíbená vína s označením Lalande de Pomerol. Nejčastějšími odrůdami 
pěstovanými zde jsou Merlot, Cabernet Franc a Cabernet Sauvignon.  
Toto víno je ovocné a velice živé. Chuť je střední a vyvážená s nádechem červeného a černého ovoce a vůní květin. Víno 
z vinařství Chateau Les Templiers se hodí k dlouholeté archivaci. 
 
 
 

1617 Chateau Moulin des Carruades 1979        65.000 Kč 

 

Toto vinařství se nachází v oblasti Pauillac. V případě tohoto vinařství je zajímavé již jeho samotné označení. Existuje 
totiž několik variant označující toto vinařství a nejsou dostatečné záznamy o tom, jak bylo v jakém roce vinařství 
označováno. Druhým nejčastěji používaným názvem tohoto vinařství je Carruades de Lafite.  
 
Víno je plné chuti s náznakem pikantních odstínů. Jádro je ovocné, cedrové se švestkovým charakterem. 
 
 
 
 

1618 Chateau Margaux 1983         180.000 Kč 

 

Vinařství Chateau Margaux bylo známé již ve 12. století. Svůj název nese toto vinařství podle kopečku Margaux, na 
kterém se vinice nachází. Označení vinařství podle kopců a kopečků je velmi časté, neboť v nížinaté oblasti jako je 
Medoc je jakýkoliv kopeček znatelný, navíc nejlepší vína jsou pěstována ve svazích.  Víno z tohoto vinařství je velmi 
oblíbené, proto už na konci 17. století zaujímalo vinařství Chateau Margaux 265 hektarů. Podle znalců se Chateau 
Margaux stalo ztělesněním pro vinařské umění. Vína Chateau Margaux Premier Grand Cru Classé, ročník 1983, získalo 
velkolepý úspěch. Je to jedno z nejvíce klasických vín vinařství Chateau Margaux. Má plnou a silnou chuť 
s tříslovinami. Toto víno je vhodné k archivaci, doporučuje se jej vychutnat nejdříve v roce 2011. 
 
 

1619 Chateau Franc Maillet 1982         15.000 Kč 

 

Vinařství Chateau Franc Maillet se nachází 2 km od centra oblasti Pomerol a mezi jeho slavné sousedy patří i vinařství 
Chateau Petrus. Historie tohoto vinařství začalo po první světové válce, kdy Jean-Baptiste Arpin, který v první světové 
válce bojoval, zakoupil hektar půdy v oblasti Pomerol. Manželstvím se následně spojila půda Arpina a rodiny Arvout, 
v současné době se vinařství rozkládá na 30 hektarech. Toto vinařství v dnešní době spravuje vnuk Jean-Baptiste 
Arpina a jeho syn. 
Víno má tmavě červenou barvu, vůni po rybízu a elegantní, ovocnou, lehce kouřovou chuť. 
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1620 Chateau Pavie 1982         60.000 Kč 

 

Na svazích, kde se rozprostírá vinařství Chateau Pavie byla vinná réva zasazena již ve čtvrtém století Římany, svou 
slávu ale vinařství získalo až v polovině 19. století. Od roku 1885 byly části vinařství rozprodány a zbytek měnil 
majitele. Od roku 1998 vinařství vlastní Gerard Perse, jemuž patří i vinařství Chateau Monbousquet a který začal 
s nákladnou rekonstrukcí. Kromě rekonstrukce sklepů a vinic došlo i k rekonstrukci samotného zámku, která vyšla 
přibližně na 15 milionu Eur. Díky honosnosti a vzhledu zámku je zámek často považován za stejně kontroverzní jako 
samotné víno vinařství Chateau Pavie. Někteří degustátoři toto víno milují, jiní si naopak toto víno neumí vychutnat a 
užít. Víno má barvu tmavého rubínu a vůni zralou, sladkou, svěží a ovocnou. Chuť tohoto vína je čistá, intenzivní, 
s nádechem lékořice, tmavých bobulí, čokolády a ostružin. 
 
 

1621 Chateau Cos d’Estournel 1983        37.500 Kč 

 

Chateau Cos d’Estournel má dlouhou a úspěšnou historii odpovídající Bourdeaux vínu z oblasti St. Estephe. Vinařství 
založil M. Gaspard d’Estournel v roce 1811 a stačilo jen několik let, než se vína proslavila a začala se vyvážet do 
zahraničí, například do Indie. V roce 1852 d’Estournel zemřel a vinařství několik let měnilo své majitele, než ho v roce 
1917 zakoupil Fernand Ginestet, který započal moderní éru vinařství Chateau d’Estournel. Od roku 2000 vlastní 
vinařství Michel Reybier, správu vinic ale ponechal na potomcích Fernanda Ginesteta. Chateau Cos d’Estournel dělá 
jedno z nevíce vzrušujících vín z Bordeaux.  
Víno s vůní třešní, dubu, bylinek a fenyklu a chutí plnou a měkkou. V chuti je znatelná lékořice, černé a červené zralé 
třešně a koření. 
 
 

1622 Chateau Rauzan-Segla Margaux 1982        32.500 Kč 

 

Toto vinařství má dlouhou a zajímavou historii začínající v roce 1661, kdy vinařství tvořilo 40 hektarů půdy a 
majitelem byl Pierre Desmezures de Rauzan. Tento vinař měl již v té době mnoho zkušeností z vinařství Chateau 
Margaux a ve vinařské tradici pokračují také jeho děti, 3 synové a dcera. Rodina zakladatele tak vlastnila vinařství až 
do roku 1994, kdy ho kvůli finančním problémům musela prodat, kupcem se stala rodina Wertheimer, která vlastní 
značku Chanel. Historický zámek tak prošel rekonstrukcí pod vedením architekta Petera Marina, jenž má na svém 
kontě i budovu butiku Chanel v Tokiu a Dior v New Yorku. Víno z vinařství Chateau Rauzan-Segla poskytuje krásný 
pocit symetrie a intenzivní a elegantní chuť. Vůně je s nádechem lanýžů, ostružin a květin, především fialek. V chuti je 
znatelné kakao a černé maliny. 
 

1623 Chateau La Tour Carnet 1981         20.000 Kč 

 

Vinařství Chateau La Tour Carnet, původně Chateau de St. Laurent má svůj původ již v 11. století, z této doby 
pochází některé části zámku, především výrazná okrouhlá věž. Celé vinařství bylo poničeno během válek a v průběhu let 
vyměnilo velké množství vlastníků než ho koupil Charles de Leutken, jehož potomci vinařství spravovali až do roku 
1999. V tomto roce se majitelem vinařství stal Bernard Magrez, proslulý vinař, který vlastní i řadu dalších vinařství 
v Bordeaux, nejznámější z nich je Chateau Pape Clement. Vinařství Chateau Le Tour Carnet se rozkládá na ploše 126 
hektarů. Víno Chateau La Tour Carnet je silné, až robustní chuti, tmavé barvy a vůně ostružin, černého rybízu, lanýžů, 
tabáku a kávy.  
 
 

1624 Chateau Martinens 1983         7.500 Kč 

 

Víno Chateau Martinens patří mezi vína produkovaná rodinou Bellemer, jejíž historie sahá až do 15. století. V roce 
1865 založil Theodore Belllemer vinařskou společnost a od té doby on a jeho potomci rozšiřovali své působení na trhu 
s vínem. Theodore Bellemer nebyl jen vinařem, byl také podnikatelem a politikem. Zajímavostí je, že byl také starostou 
města Bruggy a dodnes je po něm v tomto městě pojmenována jedna z ulic.  
Víno z vinařství Chateau Martinens je velmi aromatické a silné s vůní plnou ovoce a květinové elegance. V chuti je 
rozpoznatelná švestka a černé plody. 
 
 
 
 

1625 Chateau La Lagune 1986         20.000 Kč 

 

Historie tohoto vinařství sahá až do 16. století, do doby vlády Jindřicha IV. Vinařství bylo od počátku vlastněno 
rodinou de Seze a již v roce 1730 byla vína tohoto vinařství známá svou kvalitou. V průběhu 18. století byl postaven 
zámek, jež se stal dominantou vinařství. Zámek byl navržen světoznámým baronem Victorem Louisem, jehož 
nejznámějším dílem se stalo vytvoření designu Velkého divadla v Bordeaux. Po roce 1950 se vinařství dostalo do 
ekonomických potíží z důvodu konce války, hospodářské krizi a velkým mrazům, které zničily vinice. Po několika 
změnách majitelů koupila vinařství v roce 2000 rodina Frey, jež vlastní vinařství dodnes a snaží se mu navrátit 
původní slávu.Víno Chateau La Lagune je plné, zralé, se středním tělem a vůní květin, třešní, lanýžů, tabáku a koření. 
V chuti je znatelné červené ovoce a jemná pikantnost. 
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1626 Pavillon Rouge du Chateau Margaux 1986       47.500 Kč 

 

Chateau Pavillon Rouge je druhým vínem vinařství Chateau Margaux. Vinařství Chateau Margaux bylo známé již ve 
12. století. Svůj název nese toto vinařství podle kopečku Margaux, na kterém se vinice nachází. Označení vinařství 
podle kopců a kopečků je velmi časté, neboť v nížinaté oblasti jako je Medoc je jakýkoliv kopeček znatelný, navíc 
nejlepší vína jsou pěstována ve svazích.  Víno z tohoto vinařství je velmi oblíbené, proto už na konci 17. století 
zaujímalo vinařství Chateau Margaux 265 hektarů. Podle znalců se Chateau Margaux stalo ztělesněním pro vinařské 
umění. Toto druhé víno vinařství začalo vznikat v 19. století a od roku 1908 se pro jeho označení používá název 
Pavillon Rouge du Chateau Margaux.Víno Pavillon Rouge du Chateau Margaux má intenzivní barvu a chuť a vůni 
černého rybízu, třešní a zralého ovoce s pikantní kyselinkou. Toto víno má velký potenciál pro archivaci. 
 

 
1627 Wolf Blass Shiraz Presidents Selection South Australia 1991        25.000 Kč 

 

Vinařství Wolf Blass Wines International bylo založeno v roce 1973. Věhlas tohoto vinařství ukazuje počet získaných 
národních i mezinárodních ocenění, od vzniku vinařství do roku 1990 získalo vinařství 2 575 ocenění, z toho 712 
zlatých medailí a 812 medailí stříbrných.  
 
Toto víno je tvořeno směsí vinné révy z tradičních australských vinic, má bohatou a vyváženou chuť s elegantní 
strukturou. Vůně je ostružinová a s nádechem hořké čokolády, lékořice a pikantního dubu. 
 
 
 

1640 Chateau Duhart-Milon 1982         29.000 Kč 

 

Historie vinařství Chateau Duhart-Milon začala v 18. století, svůj název nese vinařství podle kopce Milon, na kterém 
se rozprostírá. Pojmenování Duhart má svou příčinu v historii rodiny Casteja, „Sier Duhart“ měl být lupič za Ludvíka 
XV, který se v oblasti Pauillac usadil na důchod. V roce 1855 bylo víno z vinařství Chateau Duhart-Milon zařazeno 
mezi vína Quatriémes Cru v historické klasifikaci krále Napoleona III Bourdeaux Wine Official Classification. Po roce 
1937 se vinařství přestalo dařit a během 25 let vystřídalo 5 různých vlastníků. V roce 1962 zakoupila vinařství rodina 
Rotschildů a navrátila mu původní slávu. Po určitou dobu se také změnil název vinařství na Chateau Duhart Milon 
Rotschild, později se ale vinařství vrátilo k původnímu označení Chateau Duhart-Milon. Toto víno je ovocné a velice 
živé. Chuť je plná a vyvážená. Víno z vinařství Chateau Duhrat-Milon se hodí k dlouholeté archivaci. 

Portská vína 
1628 Sandeman 1970 Vintage         25.000 Kč 

 

Vinařství Sandeman bylo založeno v roce 1790 a od roku 1880 nese víno jméno zakladatele George Sandemana, čímž se 
vinařství stalo jednou z prvních vinařských společností, která vyráběla a propagovala víno s názvem vinařství. 
Propagace portských vín se stala pro toto vinařství velmi důležitou a od roku 1820 začalo vinařství Sandeman svá vína 
vyvážet do všech koutů světa.  
Portské víno z roku 1970 je jedinečným produktem výborného vinobraní v tomto roce. Barva je intenzivní, temná a vůně 
sladká, pikantní a bohatá. Toto portské víno je vhodné k delší archivaci.  
 
 
 

1629 Taylor’s L.B.V. 1978         25.000 Kč 

 

Vinařství Taylor je jedním z nejstarších vinařství produkující portská vína. Vzniklo již v roce 1692 s příchodem 
anglického obchodníka Joba Bearsleyho, jehož rodina vlastnila vinařství až do roku 1798, kdy začal vinařství 
spravovat američan tureckého původu Joseph Camo a následně v roce 1812 Joseph Taylor, jehož jméno nese společnost 
dodnes, přestože vinařství spravoval jen do roku 1835 a po Johnu Fladgatovi ho dnes vlastní rodina Yeatman. V době, 
kdy vinařství vlastnil Joseph Taylor totiž byly provedeny zásadní změny, které ovlivnily další směr tohoto vinařství.  
Zkratka L.B.V. znamená Late Bottled Vintage, v překladu „později stáčená ročníková vína. Rozdíl oproti ročníkovým 
vínům, tedy těm s označením Vintage, která zrají v sudech  po dobu 20 měsíců, vína L.B.V. v sudech zrají 4-6 let. Tato 
portská vína jsou velmi oblíbená v Anglii a Kanadě. 
 
 

1630 Graham’s Malvedos 1968 Vintage        30.000 Kč 

 

Vinařství Graham’s produkuje vína, která jsou znalci i veřejností velmi oblíbená. Za poslední dvě desetiletí získala tato 
portská vína 14 zlatých medailí. Proslulost vín potvrzuje také fakt, že víno Quinta dos Malvedos 1988 Vintage bylo jako 
první portské víno zařazeno mezi Top 100 vín světa vyhlašovaných společností Wine Spectator.  
Tato portská vína jsou květinová a ovocná. Jsou vhodná k delší archivaci, ale na rozdíl od jiných portských vín stejné 
kategorie jsou tato vína dobrá i v mladém věku. 
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1631 Taylor‘s Quinta de Vargellas 1972 Vintage       50.000 Kč 

 

Vinařství Taylor je jedním z nejstarších vinařství produkující portská vína. Vzniklo již v roce 1692 s příchodem 
anglického obchodníka Joba Bearsleyho, jehož rodina vlastnila vinařství až do roku 1798, kdy začal vinařství spravovat 
američan tureckého původu Joseph Camo a následně v roce 1812 Joseph Taylor, jehož jméno nese společnost dodnes, 
přestože vinařství spravoval jen do roku 1835 a po Johnu Fladgatovi ho dnes vlastní rodina Yeatman. V době, kdy 
vinařství vlastnil Joseph Taylor totiž byly provedeny zásadní změny, které ovlivnily další směr tohoto vinařství. 
Ročníková portská vína společnosti Taylor’s jsou vhodná k archivaci, minimální počet let doporučovaných k archivaci je 
10. Ročník 1972 je ovocný, elegantní s dominantní dochutí ostružin. 
 
 
 

1632 Taylor‘s Quinta de Vargellas 1974 Vintage       50.000 Kč 

 

Vinařství Taylor je jedním z nejstarších vinařství produkující portská vína. Vzniklo již v roce 1692 s příchodem 
anglického obchodníka Joba Bearsleyho, jehož rodina vlastnila vinařství až do roku 1798, kdy začal vinařství spravovat 
američan tureckého původu Joseph Camo a následně v roce 1812 Joseph Taylor, jehož jméno nese společnost dodnes, 
přestože vinařství spravoval jen do roku 1835 a po Johnu Fladgatovi ho dnes vlastní rodina Yeatman. V době, kdy 
vinařství vlastnil Joseph Taylor totiž byly provedeny zásadní změny, které ovlivnily další směr tohoto vinařství. 
Ročníková portská vína společnosti Taylor’s jsou vhodná k archivaci, minimální počet let doporučovaných k archivaci je 
10. Tento ročník je při degustacích označován za vynikající, chuť a vůně je s náznakem anýzu, jahod, ostružin, švestek 
a dlouhou dochutí kandovaných třešní. 
 
 

1633 Quinta do Cachao 1970 Vintage        100.000 Kč 

 

Vinařství Quinta do Cachao se nachází v oblasti Cima Corgo, nepřístupné části v regionu Duoro. Z toho důvodu byla 
oblast využita k pěstování portských vín až v průběhu 19. století, přestože strmé svahy, které klesají kolmo do řeky 
poskytují pro pěstování vína vynikající podmínky. Svůj název nese vinařství podle balvanu, který způsoboval 
nepřístupnost oblasti, Cachao da Valeira, ten byl v roce 1807 odstraněn a producenti vín začali v oblasti budovat 
vinice.  
Toto portské víno je bílé, zralé, s vůní karamelu, kávy a čaje a chutí plnou, elegantní a komplexní s dlouhou dochutí. 
 
 
 

1634 Warre’s 1975 Vintage         17.500 Kč 

 

Vinařství Warre bylo založeno v roce 1670, čímž je vinařství nejstarším portským vinařstvím založeným britským 
občanem. Portská vína Warre’s mají specifickou chuť díky míchání vinné révy ze dvou vinic, Quinta da Cavadinha a 
Quinta do Retiro Antigo. Tyto vinice se výborně doplňují a poskytují tak vyváženou chuť, první vinice je umístěna 
v chladnější části a poskytuje vínu svěžest, květinové aroma a podmínky pro archivaci, druhá vinice se rozprostírá 
v údolí, kde je větší teplo a vinice jsou zde starší, což dává vínu intenzitu a silnou strukturu. Toto portské víno 
rubínové barvy je květinové, především je znatelná vůně fialek a čokolády, čímž si získává oblibu především u žen, díky 
tříslovinám a lehké chuti alkoholu je ale i mužskými degustátory označováno za vynikající portské víno. 
 
 
 

1635 Dow’s 1977 Vintage         25.000 Kč 

 

Již více než 200 let je jméno Dow spojeno s nejjemnějším portským vínem z vinic v oblasti Duoro. Zajímavé je, že 
většina největších a nejznámějších portských vinařství bylo založeno či vlastněno britskými občany, vedle tohoto 
vinařství jsou to také například vinařství Croft, Warre‘s, Fonseca, Graham a Taylor. 
Toto portské víno je sladké, s chutí kávy a skořice a vůní fialek a máty. Víno je velmi elegantní a hodí se k delší 
archivaci. 
 
 
 
 

1636 Messias Porto 1967 Vintage         40.000 Kč 

 

Společnost Messias byla založena v roce 1926 Messiasem Baptistou, jehož potomci vedou toto vinařství dodnes. Vinice 
se rozprostírají na ploše 160 hektarů v okolí malého městečka Mealhada v samém středu Portugalska. Vinařství je vedle 
výroby portských vín známé také díky výrobě vysoce kvalitních šumivých vín a brandy.  
oto červené fortifikované víno je vyrobené z hroznů vinné révy pěstované v oblasti Douro. Fortifikace vína znamená 
dolihování, v případě vín se přidává vinný destilát do moštu, v případě portských vín až během kvašení.  
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1637 Cockburn 1963 Vintage         37.500 Kč 

  

Vinařství Cockburn založila v roce 1815 rodina Cockburn, která vinařství spravuje dodnes a v průběhu let tomuto 
vinařství zajistila pozici jednoho z největších vinařství produkující portská vína známá po celém světě. Vinařství 
Cockburn je možná oblíbené i díky tomu, že velmi dbá na kontrolu kvality, testy jsou prováděny během všech fází 
výroby.Vína vinařství Cockburn jsou zralá a méně sladká. Toto portské víno má jasně rubínově červenou barvu, pikantní 
aroma a chuť třešní, malin a koření. Před degustací je vhodné nechat víno přes noc dýchat a dekantovat. 
 
 
 

1638 Fonseca 1966 Vintage         60.000 Kč 

 

Vinařství Fonseca Guimaraens je jedním z největších vinařství v oblasti Port. Manuel Pedro Guimaraes založil 
vinařství v roce 1822. V současné době vlastní vinařství Taylor Fladgate, potomek Davida Guimaraese však na 
vinařství dohlíží a účastní se výroby vína. Díky produkci vynikajících vín za posledních 50 let si vinařství vybudovalo 
pevnou pozici na trhu portských vín.  
 
Ročník 1966 má temně červenou barvu černé třešně a vůni jablek a pikantního Tobasca. Chuť není příliš ovocná, ale je 
sladká a jsou zde znatelné červené fazole a skořice. Toto portské víno je vhodné k několika desítkám let archivace.  
 
 

 

1639 Offley Boa Vista 1970 Vintage        25.000 Kč 

 

Vinařství s dnešním názvem Offley Forrester bylo založeno v roce 1737 Williamem Offleyem, v roce 1831 se k němu 
přidal Joseph James Forrester, zkušený vinař, který se ujal reorganizace vinic. V současné době jsou vína z vinařství 
Offley Forrester druhou nejprodávanější značkou portských vín. 
 
Víno rubínové barvy a chuti s náznakem brusinek, černého čaje, dehtu a koření. Vůně je komplexní, je v ní 
rozpoznatelné sušené ovoce a ořechy. 
 

 

 


