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4,65 €
5,58 s DPH

Zull  
1 l

Veltlín zelený
1036380
12

Zweigelt
1036381
6

4,10 €
4,92 s DPH

Pavelka
0,75 l

Zumberg  
Ryzling Vlašský
1036375
6

4,49 €
5,39 s DPH

Pavelka
0,75 l

Zumberg  
Frankovka 
Modrá
1036376
6

Víno červené, suché 
tmavo-rubínovej farby

Zull Veltlín zelený Lan-
dwein
Víno biele, suché uchváti 
vďaka sviežej aróme 
rozkvitnutých kvetov,  
doplnenej štipkou citrusov.

Zull Zweigelt  
Landwein
Víno červené, suché rubí-
novej farby, ktorého aróma 
je plná čerstvého hrozna.

Zumberg  
Ryzling Rýnsky
1036374
6

Zumberg  
Pinot Blanc
1036373
6

Víno biele, suché 
príjemnej zlatožltej 
farby s vôňou byliniek 
a rozkvitnutej lúky. 

Víno biele, suché je 
žlto-zelenkastej farby 
s medovo-lipovým  
buketom, ktorý je  
typický pre túto odrodu. 

3,85 €
4,62 s DPH

Chateau Rúbaň
0,75 l

Cabernet Sauvignon
1036371
6

Biely Muškát
1036370
6

Cabernet Sauvignon Rosé
1036372
6

NOVÁ 
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3,73 €
4,48 s DPH

Soligo
0,75 l

Pinot Grigio
1036384
6

Svieže biele, suché 
víno, vyrobené z hrozna 
odrody Pinot Grigio. 
Šťavnatá, živá vôňa je 
bohatá na ovocné tóny 
po hruške, ananáse 
a grapefruite. 

3,38 €
4,06 s DPH

Soligo
0,75 l

Merlot
1036385
6

Víno červené, suché 
vyrobené z tradičnej 
odrody Merlot. Víno 
má rubínovú farbu 
s fialovými odleskami. 

3,43 €
4,12 s DPH

Soligo
0,75 l

Chardonnay
1036383
6

Víno biele, suché 
vyrobené kombináciou 
moderných a tradičných 
postupov. Vďaka nej 
víno získalo bohatšie 
sekundárne arómy, telo 
a štruktúru. 

Cantina Colli del Soligo bola založená v roku 1957 ako odpoveď na potreby a požiadavky výrobcov Prosecca v okolí Soliga.  
Vinárstvo sa nachádza na polceste medzi obcami Conegliano a Valdobbiadene, na tzv. „vínnej ceste bielych vín“, na úpätí  
krásnych strmých kopcov sopečného pôvodu, dosahujúcich výšku 300 - 400 metrov nad morom. Svetoznáme Benátky  
sú vzdialené iba 50 km. Slávna enologická škola v obci Conegliano je len desať minút jazdy autom.

Vinárstvo sa v priebehu niekoľkých rokov rozrástlo až na súčasných 700 partnerov/dodávateľov, s priemernou ročnou  
produkciou hrozna okolo 14.000 ton. Odroda Glera (známa ako Prosecco) tvorí 65% z produkcie hrozna, zvyšok tvoria odrody 
Pinot Grigio, Chardonnay, Merlot, Cabernet, Raboso a Pinot Nero. Približne 60% z celkovej produkcie sa fľaškuje a môže byť 
označené ako Prosecco Conegliano a Valdobbiadene.

Všetky vína z vinárstva Soligo majú jedinečnú vlastnú identitu a odzrkadľujú zapálenosť a motiváciu všetkých partnerov.
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5,78 €
6,94 s DPH

Col del Sole
0,75 l

4,28 €
5,14 s DPH

Col del Sole
0,75 l

Prosseco  
Frizzante DOC
1036387
6

Víno červené, suché  
z odrôd viniča: Grenache 
Noir. Tmavá granátová 
farba sa krásne leskne 
v pohári. 

Víno biele, suché má 
brilantnú bledožltú farbu 
so zelenými odtieňmi. 
Aróma je veľmi otvorená, 
nájdeme citrusové vône, 
tóny grapefruitu…

Víno červené, suché 
kombinuje korenistý 
Merlot s bohatou  
a ovocnou vôňou  
Primitiva.

4,28 €
5,14 s DPH

3,73 €
4,48 s DPH

Col del Sole
0,75 l

M.Chapoutier
0,75 l

Vino Frizzante
1036382
6

Marius červené
1036388
6

3,69 €
4,43 s DPH

4,88 €
5,86 s DPH

M.Chapoutier
0,75 l

Primitivo  
Don Luigi 0,75 l

Marius biele
1036389
6

1036398
6

Prosecco Millesimato
Treviso DOC
1036386
6

Prosecco biele, suché 
má slamovožltú farbu 
so zelenkavými odleskami. 
Aróma je kvetinovo ovocná, 
výrazné sú najmä tóny 
zeleného jablka. 

Jedna z najdôležitejších častí histórie sa datuje do 
14. a 15. storočia, keď sídlom pápežov bolo mesto Avignon.

Dedina Châteauneuf-du-Pape bola v tom čase letnou 
rezidenciou pápežov (Ján XXII., Urban V. a Inocent VI.), ktorí 
úspešne dali vysadiť vinohrady a začali s výrobou vína v tejto 
dnes svetoznámej vinárskej oblasti. V roku 1936 sa podarilo 
skupine vinárov pod vedením skúseného právnika a vinára baróna 
le Roya de Boiseaumarié uzavrieť klasifikáciu vinárskej oblasti 
Châteauneuf-du-Pape, tak ako ju poznáme dnes. Súčasťou klasifikácie 
je aj ikonická fľaša s krásnym plastickým emblémom.

Pokora a odhodlanie. Slová, ktoré najlepšie vystihujú vinársky dom M. Chapoutier.

Už od roku 1808 sa táto usadlosť stará o svoje vinohrady s najväčším rešpektom 
k prírodným a geologickým podmienkam. Motto rodiny Chapoutierovcov „Fac et Spera“ 
– pracovať a dúfať – hovorí za všetko.

Tieto dve slová vystihujú všetku trpezlivosť s každoročne sa meniacimi prírodnými 
podmienkami a odvahu vinára, ktorý sleduje, rozhoduje a napomáha. Výsledkom je víno 
s poctivým vplyvom tejto vinárskej alchýmie.
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3,81 €
4,57 s DPH

Karpatská perla
0,75 l

Víno biele, suché  
má žltú farbu  
so zlatou iskrou.

4,44 €
5,33 s DPH

Karpatská perla
0,75 l

JAGNET 
Müller Thurgau
1036367
6

4,54 €
5,45 s DPH

Simonsig
0,75 l

Cabernet  
Sauvignon Shiraz
1036391
6

Chianti  
Le Capanne
1036377
6

JAGNET 
Veltlínske Zelené
1036368
6

3,85 €
4,62 s DPH

Karpatská perla
0,75 l

JAGNET André 
1036369
6

Víno červené,  
suché má nádhernú 
granátovo-červenú 
farbu.

4,54 €
5,45 s DPH

Simonsig
0,75 l

Sauvignon Blanc 
Semillon 
1036390
6

Víno biele,suché  
s typickou ovoc-
no-trávovou vôňou 
a chrumkavo sviežou 
chuťou po egrešoch, 
zelených broskyniach 
a tropickom ovocí.

Víno červené, suché 
veľmi intenzívne  
a elegantnej arómy  
tmavej čerešne,  
prezretého červeného 
bobuľového ovocia  
a bieleho korenia.

4,65 €
5,58 s DPH

Domäne  
Wachau 1 l

Veltlín Zelený
1036379
6

4,11 €
4,93 s DPH

Castello  
di Querceto 0,75 l

Víno červené,suché  
je zmesou odrôd 
Sangiovese, Canaiolo 
a Trebbiano. Víno má 
svetlú rubínovú farbu, 
vôňa je svieža s nády-
chom zrelého ovocia.

Víno biele, suché 
s typickými arómami 
zeleného čaju  
a zeleného jablka. 

Vinohrady Domäne Wachau sa nachádzajú na obidvoch stranách Dunaja a na 
strmých suchých terasách v celej oblasti Wachau. Domäne Wachau je združením 
jednotlivých pestovateľov hrozna z celej oblasti Wachau a vysoká kvalita produktov 
je zabezpečená už pri pestovaní hrozna úzkou spoluprácou jednotlivých členov 
združenia a taktiež enológa Heinza Frischengrubera. Veľkým špecifikom Wachau 
sú vinohrady z kamenných terás vo veľmi strmých úbočiach. Terasy sú vybudované 
na sucho bez betónu a malty, len z kameňov. Samozrejme náklady na pestovanie 
a zber v týchto polohách sú niekoľkonásobne vyššie ako na rovinatých vinohradoch. 
Domäne Wachau vyvinulo špeciálny bonusový systém pre členov a pestovateľov 
hrozna na terasových vinohradoch, aby sa docielila čo najvyššia kvalita zberaného 
hrozna a zároveň, aby ohodnotila čo možno najspravodlivejšie ťažkú prácu svojich 
členov združenia. Najdôležitejšími odrodami z portfólia Domäne Wachau sú Grüner 
Veltliner z 70% vinohradov a Riesling z 20% vinohradov.


