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Výrobca Názov kód
cena 

bez DPH
cena s 

DPH Krajina Región Provincia Odroda
Servírovacia 

teplota Alc.
Objem 

v ml

COLVENDRA
CUVÉE SPUMANTE 
EXTRA DRY

SP-027 6,00 7,20 Taliansko Veneto Colli Trevigiani
Cuvée bielych 

odrôd
6-8°C 11,5% obj. 750

COLVENDRA
PROSECCO DOC 
TREVISO EXTRA DRY

SP-020 6,90 8,28 Taliansko Veneto Treviso Glera 100% 6-8°C 11,5% obj. 750

BORGO MOLINO
PROSECCO DOC EXTRA 
DRY MIGNON 200ml

SP-015 2,90 3,48 Taliansko Veneto Treviso Glera 6-8°C 11% obj. 200

BORGO MOLINO
MOTIVO ROSÉ EXTRA 
DRY, MIGNON, 200ml

SP-036 3,00 3,60 Taliansko Veneto Marca Trevigiana
Glera, Pinot Nero, 

Raboso
6-8°C 11% obj. 200

VINEYARDS V8+

SIOR PIERO, 
VALDOBBIADENE 
PROSECCO SUP. DOCG, 
EXTRA DRY

SP-041 8,00 9,60 Taliansko Veneto Valdobbiadene 100% Glera 6-8°C 11,5% obj. 750

VINEYARDS V8+
SIOR CARLO, PROSECCO 
DOC MILLESIMATO 
BRUT

SP-042 7,20 8,64 Taliansko Veneto Prosecco DOC 100% Glera 6-8°C 11% obj. 750

VINEYARDS V8+
SIOR SANDRO, 
PROSECCO DOC EXTRA 
DRY

SP-043 6,90 8,28 Taliansko Veneto Prosecco DOC 100% Glera 6-8°C 11% obj. 750

VINEYARDS V8+
SIOR BERTO, CUVÉE 
SPUMANTE BRUT

SP-044 6,20 7,44 Taliansko Veneto Prosecco
Cuvée bielych 

odrôd
6-8°C 11% obj. 750

Jemná slamovožltá farba so zelenými odtieňmi, výdatná jemná perlivosť, delikátna a zároveň výrazná vôňa hrušiek a zelených jabĺk, kvetinový buket, lahodná chuť s jemnými kyselinkami. 
Toto víno je vhodným aperitívom; ideálne s ľahším chodom ako jemné syry, mäkkýše a predovšetkým všetky druhy nakladaných rýb, krevety a ako aj k jedlám vyznačujúcim sa jemnou 
chuťou a vôňou.

Jasná, slamovožltá farba so zelenými odtieňmi, jemná dlho trvajúca perlivosť, delikátna vôňa kvetov. Lahodná chuť s vyváženými kyselinkami. Ideálny spoločník pre každú príležitosť; víno je 
vhodné tiež ako aperitív ako aj k prvým chodom ako aj jedlám z rýb.

Prosecco z exkluzívneho výberu hrozna odrody Glera. Svetlá slamovožltá farba, jemné a dlho trvajúce perlenie. Svieža vôňa a ovocná chuť s kvetinovým buketom v dobre vyváženej jemne 
nasladnutej štruktúre. Výborne sa hodí ako aperitív aj ako samotné.

Nádherné a elegantné šumivé víno svetlo ružovej farby a intenzívnej perláže, prekvapí ovocnou aromatikou zastúpenou tónmi jahôd, malín a ruže. Chuť je jemne pikantná a svieža s jemným 
aromatickým podtónom. Vhodné ako aperitív, ale i medzi jednotlivými chodmi.

Sior Piero je skutočné VIP Prosecco. Krásna slamovožltá farba s intenzívnym a dlhotrvajúcim perlením. Vo vôňi čerstvé ovocie, prevažne renetky. V chuti doslova výbuch omamného a 
delikátneho ovocia. Toto Prosecco je mladistvé a vábivé, krásne harmonizuje sviežosť s jemne sladkastou dochuťou. Univerzálne kombinovateľné. Fantastický aperitív aj digestív a veľmi 
dobre kombinovateľné s jedlom.

Slamovo žltá farba, intenzívna perláž rafinovaných bubliniek. Omamne silná kvetinová aróma. V chuti suché, bohaté,  s príjemným pocitom krémovej peny. Výborne sa hodí k  predjedlám z 
rýb, zeleniny, chodom z morských plodov, alebo k pečenej rybe a zároveň je vhodným spoločníkom počas jedla pozostávajúceho z viacerých chodov.

Jemná slamovožltá farba s krásnym perlením. Vo vôni čertstvé kvetinové tóny príjemne prepojené s ovocným nádychom jablka a hrušky. V chuti veľmi svieže, minerálne, postupne kulminuje 
do ovocia a v závere je jemne cítiť chlebovú kôrku. Vhodné ako aperitív, fantastické k ľahším chodom, k rybám, plodom mora a syrom.

Slamovožltá farba, intenzívna, dlhotrvajúca  perláž. Vo vôni plný kvetinový buket s jemnými tónmi kvasníc. V chuti je melodické, vyzývavé, harmonické. Sior Berto je veľmi osviežujúce a 
priateľské spumante vhodné na každú príležitosť.

KATALÓG - HORECA

PROSECCO/SPUMANTE



VINEYARDS V8+
SIOR LELE, ROSÉ 
SPUMANTE BRUT

SP-045 6,60 7,92 Taliansko Veneto Prosecco
Cuveé modrých 

odrôd
6-8°C 11% obj. 750

CA'ROSA
PROSECCO SPUMANTE 
DOC EXTRA DRY

SP-053 6,90 8,28 Taliansko Veneto Conegliano Glera 6-8°C 11% obj. 750

CA'ROSA
PROSECCO SPUMANTE 
DOC BRUT

SP-054 6,90 8,28 Taliansko Veneto Conegliano Glera 6-8°C 11% obj. 750

COLDIGIANO MILLESIMATO BRUT IGT SP-055 6,20 7,44 Taliansko Veneto Marca Trevigiana
Glera 90%, 

Chardonnay 10%
6-8°C 11% obj. 750

COLDIGIANO ROSÉ BRUT IGT SP-056 6,60 7,92 Taliansko Veneto Veneto
Glera 95%, Raboso 

5%
6-8°C 12% obj. 750

Výrobca Názov kód
cena 

bez DPH
cena s 

DPH Krajina Región Provincia Odroda
Servírovacia 

teplota Alc.
Objem 

v ml

ANTICA ENOTRIA
FALANGHINA IGT 
DAUNIA, BIO, HALF 
BOTTLE 375ml

WH-032 4,50 5,40 Taliansko Puglia Daunia
Falanghina 85%, 

Greco 15%
10-12°C 11,5% obj. 375

BORGO MOLINO
PINOT GRIGIO DOC, 
HALF BOTTLE 375ml 

WH-030 4,50 5,40 Taliansko Veneto Venezia Pinot Grigio 10-12°C 12,5% obj. 375

COLVENDRA PINOT GRIGIO IGT WH-029 6,00 7,20 Taliansko Veneto Veneto Pinot Grigio 10-12°C 12% obj. 750

BORGO 
MAGREDO

PINOT GRIGIO, FRIULI 
GRAVE DOC

WH-048 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave Pinot Grigio 10-12°C 12,5% obj. 750

Intenzívna slamovožltá farba. Nádherná, výrazná vôňa plná jabĺk a zrelých hrušiek. Plná chuť, veľmi harmonická, dokonale vybalansovaná plnosť tela s príjemnou kyselinkou. Veľmi priateľské 
víno, ktoré sa fantasticky hodí takmer ku všetkému.

Sior Lele je majstrom a vie, ako správne nadávkovať jemnosť a kyselinu s dokonalou štruktúrou napenených bubliniek. Toto spumante je intenzívne ružové, jasné a kryštáľové. Vo vôni cítiť 
čiernu bazu a tóny malín. V chuti je príjemne suché a harmonické, s akurátnou kyselinou a dlhotrvajúcim jemným perlením. Je fantastické ako aperitív, medzi jednotlivými chodmi, alebo na 
popíjanie s priateľmi.

Slamovožltá farba, príjemná, výdatná perlivosť, v aróme sadové ovocie a biele kvety, v chuti lahodné s tónmi ovocia a príjemnými kyselinkami. Ideálne ako aperitív a fantasticky sa hodí k 
ľahším jedlám, k rybám a jemným syrom.

Slamovožltá farba, príjemná, výdatná perlivosť, v aróme sadové ovocie a biele kvety, v chuti suché, bohaté s tónmi ovocia a vyvýženými kyselinami. Výborne sa hodí k predjedlám, rybám a je 
aj fantastický spoločník počas jedla pozostávajúceho z viacerých chodov.

Delikátne aromatické šumivé víno jasnej slamovožltej farby s bohatou a dlhotrvajúcou perlivosťou. Elegantné, ovocné, chuťovo plné s vyváženým buketom. Je dokonalé ako aperitív, výborne 
sa hodí k predjedlám a k ovocným dezertom.

Delikátne aromatické šumivé víno slaboružovej farby s bohatou a dlhotrvajúcou perlivosťou. Elegantný, aromatický a dobre vybalansovaný buket. V chuti ovocné s tónmi čerešní. Je dokonalé 
ako aperitív, či na popíjanie v príjemnej spoločnosti.

Jasná slamovožltá farba so zlatými podtónmi. Iskrivý a svieži buket s minerálnymi odtieňmi vás pripraví na následnú vôňu anannásu a banánu. Víno je na palete plné a aromatické.

Jasná slamovožltá farba a široký buket s príznakom sena a orechov, ktoré dopĺňajú tóny jabĺk, hrušiek a agátových kvetov. Chuť je vyvážená a elegantná. Ideálny spoločník k predjedlám z 
chudého mäsa, polievkam a jedlám z rýb. 

Kvasenie bez prítomnosti šupiek sa prejavuje v slamovožltej farbe a príjemnej kvetinovej vôni pripomínajúcej rozkvitnutú lúku. Vynikajúca vyváženosť v chuti. Skvele doplňuje jedlá z rýb a 
polievky.

WHITE



BORGO 
MAGREDO

SAUVIGNON, FRIULI 
GRAVE DOC

WH-049 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave Sauvignon Blanc 10-12°C 12,5% obj. 750

BORGO 
MAGREDO

TRAMINER, FRIULI 
GRAVE DOC

WH-050 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave Traminer 10-12°C 12,5% obj. 750

BORGO 
MAGREDO

CHARDONNAY, FRIULI 
GRAVE DOC

WH-051 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave Chardonnay 10-12°C 12,5% obj. 750

BORGO 
MAGREDO

FRIULANO DOC WH-065 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave
100% Tocai 

Friulano
10-12°C 12,5% obj. 750

RIVE SCALIGERE PINOT GRIGIO IGT WH-069 5,30 6,36 Taliansko Veneto IGT Venezia Pinot Grigio 10-12°C 12% obj. 750

LE ARCHE 
GARGANEGA - PINOT 
GRIGIO GARDA IGT

WH-070 5,10 6,12 Taliansko Veneto Verona
16% Pinot Grigio, 

84% Garganega
10-12°C 12% obj. 750

LE ARCHE 
CHARDONNAY DEL 
VENETO IGT

WH-071 5,60 6,72 Taliansko Veneto Verona Chardonnay 10-12°C 12,5%obj. 750

GEMMA
GAVI DEL COMUNE DI 
GAVI DOCG

WH-073 8,00 9,60 Taliansko Piemonte Gavi 100% Cortese 10-12°C 13% obj. 750

BENITO SANTOS
TERRA DE CÁLAGO 
ALBARIÑO

WH-033 7,00 8,40 Španielsko D.O. Rias Baixas Val do Salnés 100% Albariño 8-10°C 12,5% obj. 750

BOUZA DO REI ALBARINO WH-042 7,50 9,00 Španielsko D.O. Rias Baixas Val do Salnés 100% Albarino 8-10°C 13,5% obj. 750

Slamovožltá farba so zelenými odleskami. V aróme intenzívne,  s delikátnymi tónmi lúčnych kvetov, mandlí, vistérie a bieleho korenia. Na palete dobrá štruktúra a optimálna rovnováha 
ovocných a minerálnych tónov. Veľmi príjemná dochuť aromatických bylín a mandlí typických pre túto skvelú odrodu.

Jasná slamovožltá farba. Vo vôni mandle a fialky. V chuti svieže, lahodné a šťavnaté s typickou mandľovou dochuťou. Výborne sa hodi k predjedlám, ale aj k viacchodovým jedlám.

Iskrivá svetložltá farba so zelenými odleskami. Charakteristický buket s intenzívnym aromatickým nábojom s jemnými tónmi bazy, žihľavy a čirnych ríbezlí. Delikátne telo, harmonické, 
minerálne,  s príjemnou kyselinou. Dochuť je intenzívna a dlhotrvajúca. Výborne sa hodí k syrom, predjedlám, šalátom a k plodom mora.

Iskrivá, slamovožltá farba so zelenými odleskami. Vôňa intenzívna, dynamická, plná divých ruží a exotického ovocia, ktorá sa na palete plne rozvinie. Delikátne víno, elegantne štrukturované, 
príjemne kyslé, výborne sa hodí k plodom mora, svetlému mäsu a k ázijskej kuchyni.

Svetlá slamovožltá farba s jemnými zelenými odleskami. Rafinovaná, intenzívna vôňa lúčnych kvetov, zrelej bielej broskyne a jabĺk. Harmonické, v chuti veľmi elegantné s tónmi žltých jabĺk a 
lieskovcov, plné telo. Výborne sa hodí k predjedlám, rybám, plodom mora a k syrom.

Slamovožltá farba, žiarivý vzhľad. Veľmi intenzívny buket plný delikátnych kvetových a ovocných tónov. V chuti lahodné, ovocné a plné. Dlhotrvajúca dochuť. Ideálne k predjedlám, rybám a 
morským plodom, k šalátom, hydine a mäkkým syrom.

Jasná slamovožltá farba. Vo vôni tóny hrozna, zeleného jablka a malvice s jemnými náznakmi slaných aróm a bielych kvetov. Na palete výrazné s typickým atlantickým charakterom. Vo finiši 
veľmi svieže s morskými a minerálnymi tónmi. Výborne sa hodí k predjedlám, k rybám a morským plodom, k šalátom, hydine a mäkkým syrom.

Jasná slamovožltá farba. Vo vôni harmonická kombinácia lúčnych kvetov a sadového ovocia. V chuti svieže a elegantné. Výborne sa hodí k predjedlám, polievkam a vďaka verzatilnej chuti 
dokáže sprevádzať aj viacchodové menu.

Slamovožltá farba so žiarivými zelenými odleskami,intenzívnou ovocnou arómou, chuťou jabĺk, banánov s príjemnými tónmi sladkého korenia a bielych kvetov.Na palete príjemné a vyvážené. 
Výborne sa hodí k predjedlám, rybám, plodom mora a k čerstvým syrom.

Slamovožltá farba so zelenými odleskami. Vo vôni čisté s príjemnou ovocnou a florálnou arómou. V chuti svieže, bohaté a dlhé, s krásnou štruktúrou a dokonalou rovnováhou vôňa/chuť. K 
jedlu veľmi priateľské, ideálne k bielym mäsám, rybám a predjedlám.



BODEGAS VETUS
FLOR DE VETUS 
VERDEJO

WH-034 7,00 8,40 Španielsko D.O. Rueda Segovia 100% Verdejo 8-10°C 12,5% obj. 750

CHÂTEAU LA 
CROIX DES PINS

"LES TROIS VILLAGES", 
AOC VENTOUX BLANC, 
BIO

WH-036 6,90 8,28 Francúzsko
Vallée du Rhône 

Sud
Ventoux

40% Grenache 
Blanc, 35% 

Roussane, 25% 
Vermentino

8-10°C 13% obj. 750

DOMAINE A DEUX
TOURAINE CHENIN 
BLANC, AOC 

WH-037 6,90 8,28 Francúzsko Val de Loire Touraine 100% Chenin Blanc 10-12°C 13% obj. 750

DOMAINE A DEUX
TOURAINE SAUVIGNON 
BLANC, AOC

WH-038 7,40 8,88 Francúzsko Val de Loire Touraine
100% Sauvignon 

Blanc
10-12°C 13% obj. 750

COMPLICES DE 
LOIRE

SAUVIGNON, IGP WH-052 5,90 6,48 Francúzsko Val de Loire Val de Loire Sauvignon Blanc 10-12°C 12%obj. 750

WALTER RIESLING TROCKEN QbA WH-040 6,90 8,28 Nemecko Mosel Briedel Mosel Riesling 10-12°C 12%obj. 750

GSCHWANTNER
GRÜNER VELTLINER 
DAC KAMPTAL

WH-072 7,20 8,64 Rakúsko Kamptal Lengenfeld   Grüner Veltliner 8-10°C 12,5%obj. 750

BÓNA WINERY
RIZLING RÝNSKY 2016 
(suché)

WH-043 5,33 6,40 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Rizling Rýnsky 10-12°C 12,2% obj. 750

BÓNA WINERY
RIZLING VLAŠKÝ 2016 
(suché)

WH-044 5,33 6,40 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Rizlin gVlašský 10-12°C 11,5% obj. 750

BÓNA WINERY DEVÍN 2016 (polosladké) WH-045 6,16 7,39 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Devín 10-12°C 12% obj. 750

Jasná žltá farba so zelenými odleskami. Intenzívne a harmonické arómy a plný ovocný charakter. Na palete tóny tropického ovocia a citrusov. Dlhotrvajúca dochuť.

Krištáľovo čistá farba. V aróme biele kvety a marhule. Na palete plné a iskrivé. Mimoriadne lahodný, dlhý záver. Výborne sa hodí k predjedlám, plodom mora, rybám a syrom.

Víno sýtej slamovožltej farby.Výrazná chuť vína, dominuje v ňom sušená marhuľa s jemným tónom lipového kvetu.

Víno s chráneným označením pôvodu. Jasná zlatožltá farba s vôňou mandlí, lieskových orieškov s nádychom pomela. Chuť je stavaná s elegantnou arómou mandlí.

Víno s chráneným označením pôvodu. Víno jasnožltej farby s príjemnou kvetinovo-korenistou vôňou po badiáne. S plnou chuťou hrozna. V chuti vás budú sprevádzať jemné kyselinky a 
harmónia štipku cukornatosti.

Jemná svetložltá farba. Arómy bielych kvetov a citrusov. Chuť plná a svieža. Výborne sa hodí k  predjedlám, plodom mora, rybám a syrom.

Toto víno je mimoriadne elegantné, vo vôni prevládajú marhule, grepfruit, broskyne, zelené jablko a jemné kvetinové tóny. Na podnebí je veľmi hravé, v chuti ovocné a minerálne. Výrazná a 
dlhá dochuť.

Fantastické svieže, štíhle víno, ktoré sa dá popíjať vždy a takmer ku všetkému. V aróme zelené jablko, citrusy a biele korenie, v chuti ovocné, jemne korenisté, s hravou kyselinkou. Výborne sa 
hodí k vyprážanému kuraťu, k pečeným mäsám, k šalátom a aj ako aperitív. Krásna ukážka typického rakúskeho Veltlínu z oblasti, kde sa mu darí najlepšie.

Biela Grenache dodáva vínu sladkú arómu bielych broskýň a ananásu. Roussane sa prejaví na palete príjemnými tónmi čerstvého hrozna a hrušiek. Vermentino dodáva sviežosť a ľahkosť s 
tónmi limetky a mäty. Krásne rozvíjanie tohoto vína ukončí dlhý mandľový finiš. Výborne sa hodí ku kôrovcom, grilovaným rybám a koziemu syru.

Priezračná svetlo žltá farba. Arómy bielych kvetov a citrusov podčiarknuté príjemnou sviežosťou. Na palete plné a iskrivé. Výborne sa hodí k predjedlám, plodom mora, rybám a syrom.



BÓNA WINERY
INŠPIRÁCIA 2018 
(polosuché)

WH-074 7,50 9,00 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy

Tramín Červený, 
Golden Muscat

10-12°C 13% obj. 750

VINÁRSTVO 
CENKY

VELTLÍNSKE ZELENÉ 
(suché)

WH-053 7,00 8,40 Slovensko
Malokarpatská 
vinohradnícka 

oblasť
Devín Veltlín Zelený 10-12°C 13% obj. 750

VINÁRSTVO 
CENKY

TRAMÍN ČERVENÝ 
(suché)

WH-054 7,00 8,40 Slovensko
Malokarpatská 
vinohradnícka 

oblasť
Devín Tramín Červený 10-12°C 12,5% obj. 750

VINÁRSTVO 
CENKY

RIZLING VLAŠSKÝ 
(suché)

WH-055 7,00 8,40 Slovensko
Malokarpatská 
vinohradnícka 

oblasť
Devín Rízling Vlašský 10-12°C 14%obj. 750

VINÁRSTVO 
CENKY

PINOT BLANC (suché) WH-056 7,00 8,40 Slovensko
Malokarpatská 
vinohradnícka 

oblasť
Devín Pinot Blanc 10-12°C 13%obj. 750

VINÁRSTVO 
CENKY

MÜLLER THURGAU 
(suché)

WH-057 6,00 7,20 Slovensko
Malokarpatská 
vinohradnícka 

oblasť
Devín Müller Thurgau 10-12°C 12% obj. 750

VINÁRSTVO 
CENKY

FETEASCA ALBA (suché) WH-058 6,00 7,20 Slovensko
Malokarpatská 
vinohradnícka 

oblasť
Devín Feteasca Alba 10-12°C 12,5% obj. 750

VINÁRSTVO 
CENKY

SILVÁNSKE ZELENÉ WH-078 7,00 8,40 Slovensko
Malokarpatská 
vinohradnícka 

oblasť
Devín Silvan Zelený 10-12°C 12,5% obj. 750

AMICIUS
RIZLING VLAŠSKÝ 
(suché)

WH-060 8,00 9,60 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Rizling Vlašský 9-10 °C 12,5 % obj. 750

AMICIUS RIZLING RÝNSKY (suché) WH-061 8,00 9,60 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Rizling Rýnsky 9-10 °C 13% obj. 750

Víno svetlo-zlatistej farby s jemným zelenkavým odtieňom a vysokou viskozitou. Vo vôni dominuje lipový kvet, zrelá miralbelka a svieže zrelé citrusy. Chuť je svieža, šťavnatá a perzistentná, s 
čistým minerálnym dotykom, herbálnymi tónmi a v závere so zrelou limetnkou a pevnou kyselinkou.  Dochuť vína je stredne dlhá s mandľovo-minerálnym charakterom.

Prastará odroda pamätajúca počiatky vinohradníctva v Malých Karpatoch v modernom šate. Príjemný a herbálny vo vôni, ovocný a šťavnatý v chuti s vyšším zbytkovým cukrom.

Zlatistožltá farba prezrádza vyšší stupeň zrelosti. Prekvapivo výrazná aróma odráža vo vôni korenistý, muškátový, medovo-kvetinový nádych. Chuť výrazná, široká, pripomínajúca lipový med a 
melón, je oživená pikantnou minerálnosťou so šťavnatou kyselinkou.

 Malokarpatský Veltlín, presne tak, ako ho máme radi. Ľahko piteľné víno s dominanciou ovocných tónov, v chuti podporené sviežou kyselinkou.

Víno s intenzívnou odrodovou aromatikou, vo vôni nájdete hlavne exotické ovocie. Chuť kopíruje vôňu a je zagulatená primeraným obsahom zbytkového cukru.

Extraktívne víno, plné vo vôni aj chuti so šťavnatou kyselinkou a očarujúco dlhou perzistenciou.

Pôvodom Rumunská odroda, ktorej sa však výborne darí aj na svahoch Malých Karpát. Dlhý kontakt so šupkami tomuto vínu prepožičal pekný kvetinový buket a lahodnú ovocnú chuť s 
decentnou horčinkou v závere.

Viskozita vína je stredná až výrazná. Farba iskrivo svetlá, takmer priezračná, s jemným zelenkavým odtieňom na okraji. Aromatika je priamočiara a odrodovo čistá s typickým korienkom vo 
vôni. Neskôr sa otvárajú kvetnaté tóny a výbivý agátový kvet. Keď sa víno trocha otvorí, vynikne v ňom vôňa čerstvých marhúľ a zelených jabĺčok. Chuť vyrovnaná, stredne dlhá, minerálna a 
jemne biskvitová po autolýze kvasiniek. Dochuť vína je stredne dlhá, harmonická. 

Kombinácia použitia reduktívnej technológie a dlhého kontaktu s kalom dáva tomuto vínu príjemnú aromatiku v popredí hlavne s ananásom a zároveň tak potrebnú jemnosť v chuti, 
doplnenú typickou chlebovinkou.

Príjemne harmonické víno, vo vôni aj chuti zaujme kombináciou tropického ovocia a citrusových plodov.



AMICIUS
RIZLING RÝNSKY 
(polosuché)

WH-062 8,00 9,60 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Rizling Rýnsky 9-10 °C 12% 750

AMICIUS
LEANKA CUVÉE 
(polosladké)

WH-063 8,00 9,60 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy

Sauvignon Blanc, 
Muškát Žltý, 

Fetesca Regala
10-11 °C 11% obj. 750

AMICIUS
VELTLÍNSKE ZELENÉ 
(suché)

WH-079 7,00 8,40 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Veltlín Zelený 13% obj. 750

AMICIUS
PINOT BLANC SUR-LIE 
(suché)

WH-080 8,00 9,60 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Pinot Blanc 9-10 °C 14% obj. 750

AMICIUS
TRAMÍN ČERVENÝ 
(polosuché)

WH-081 8,00 9,60 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Tramín Červený 10-11 °C 12,5 % obj. 750

DORVENA
FETEASCĂ REGALĂ DOC 
Miniş

WH-059 7,00 8,40 Rumunsko Crişana Pâncota Fetească Regală 10-12°C 14% obj. 750

Harmonicky vyvážené ľahké víno. Vôňa pripomína svieže agátové kvety a pražené karamelizované mandle. Chuť vína v závislosti od vône nadobúda charakter sladkého karamelu. Farba je 
typická žltozelená.

Fetească Regală znamená "kráľovské dievča" alebo "princezná" a toto víno si tento názov rozhodne zaslúži. Slamovožltá farba s glazúrovozeleným nádychom. Vo vôni letné jablká a limetkové 
kvety s jemným medovým tónom. V chuti jablká a biele kôstkové plody. Śťavnaté, minerálne, veľmi elegantné a harmonické. Výborne sa hodí k jedlám pripravovaným na masle alebo s 
krémovými omáčkami.

Číra, svetlá iskrivá slamovo-zlatistá farba a stredne výrazná viskozita. Vo vôni intenzívne ovocné tóny, prevažne letné jabĺčka a zrelé broskyne, ktoré postupne prechádzajú do rozkvitnutých 
lúčnych kvetov. Chuť vína je stredne plná, viac minerálna ako ovocná s ľahkou korenistosťou a potlačenou kyselinkou. Neskôr sa v chuti vynára jemná chlebová striedka a zrelé jabĺčka. 
Intenzívna dochuť.

Farba vína je výrazná, slamovo-zlatistá so zelenkavým okrajom. Viskozita veľmi výrazná a kompaktná. Vôňa výrazná, intenzívna až parfémová s elegantnými muškátovými tónmi, mošusom a 
zrelým hroznovým charakterom. Široká paleta aromatických prvkov zahŕňa tiež exotické koreniny a kôru sušených citrusov a sušené hrozienka. Chuť je zamatová, avšak výrazná s intenzívnym 
alkoholom, ktorý prehlbuje korenistý charakter. Ovocnosť je spočiatku prekrytá a vychádza až troška neskôr. Súzvuk zvyškového cukru a alkoholu dodávajú vínu na elegancii a mohutnosti.

Zloženie vína Sauvignon Blanc, Muškát Žltý, Fetescaregala.
Víno svetlej slamovo-zlatistej farby s intenzívnou viskozitou. Vôňa intenzívna a aromatická, plná rozkvitnutých kvetov bazy, muškátových tónov, kvetového medu a čerstvého korenia. Chuť je 
mimoriadne harmonická s vynikajúcou súhrou zvyškového cukru, kyselín a alkoholu. Prevažuje v nej cukríkový charakter, zrelé hrušky, kandizované ovocie a čistá hroznová chuť. Atraktívne 
víno na každodenné pitie v kruhu priateľov.  

Farba svetlá, mladistvá s iskrivým zlatistým odleskom a zelenkavým okrajom.Viskozita stredná. Aromatika vín aje vírazná, pná zrelej  broskyne a citrusov. Chuť je plná a  šťavnatá , s čistým 
minerálnym dotykom,  v závere so zrelou  broskyňou a pevnou kyselinkou.  Dochuť vína je stredne dlhá s citrusovým  charakterom.



Výrobca Názov kód
cena 

bez DPH
cena s 

DPH Krajina Región Provincia Odroda
Servírovacia 

teplota Alc.
Objem 

v ml

ANTICA ENOTRIA
ROSATO IGT DAUNIA 
CONTESSA STAFFA

RO-005 7,50 9,00 Taliansko Puglia Daunia Montepulciano  8-10°C 12%obj. 750

MASCIARELLI
GIANNI MASCIARELLI 
CERASUOLO 
D'ABRUZZO DOC

RO-002 8,05 9,66 Taliansko Abruzzo Loreto Aprutino
Montepulciano 
d'Abruzzo 100%

8-10°C 13%obj 750

DOMAINE A DEUX AOP ROSE TOURAINE RO-006 5,50 6,60 Francúzsko Val de Loire Touraine
Cabernet Franc 

80%, Gamay 20%
10-12°C 12%obj. 750

SELEZIONE 
SILVANO 
PIACENTINI 

ROSATO DEL VENETO 
IGT

RO-008 5,10 6,12 Taliansko Veneto Verona Corvina, Rondinella 10-12°C 12,5%obj. 750

BÓNA WINERY
FRANKOVKA MODRÁ 
ROSÉ

RO-009 5,10 6,12 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Frankovka Modrá 10-12°C 11,5 % obj. 750

VINÁRSTVO 
CENKY

FRANKOVKA MODRÁ 
ROSÉ

RO-010 7,00 8,40 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Frankovka Modrá 10-12°C 11,2 % obj. 750

Nádherná ružová farba s jemnými náznakmi cibuľovej šupky. Víno pripomína lesné jahody a iné malé červené bobuľoviny. V chuti je toto víno výnimočné dlhotrvajúcou aromatickou 
dochuťou a dokonalou harmóniou zamatovej jemnosti a sviežosti.  Výborne sa hodí k predjedlám a k bielemu mäsu.

Víno krásnej lososovo ružovej farby.  Vo vôni svieže a aromatické, s vôňou jahôd a malín.  V chuti živé, ovocné chute dopĺňajú minerálne tóny a vďaka osviežujúcej kyselinke má príjemnú 
citrusovú dochuť. Vynikajúco sa hodí na popíjanie s priateľmi, ako aperitív k predjedlám a aj ako doplnok ľahších letných jedál.

ROSE

Čerešňovo ružová farba s jasnými odleskami. Buket je pomerne intenzívny, vôňa rafinovaná. Krásna ovocno-florálna chuť červených čerešní s náznakmi ružových lupeňov. Výborne sa hodí k 
studeným mäsovým nárezom, k vegetariánskym jedlám, syrovým koláčom, strukovinovým polievkam a opečenému mäsu. Je ideálne aj ako aperitív.

Víno krásnej lososovo ružovej farby s bohatým ovocným buketom a osviežujúcou kyselinkou. Veľmi harmonické a svieže, v chuti zrelé čerešne, melón, limetky, maliny a biele kvety, v závere 
šťavnaté, minerálne s tónmi byliniek. Fantasticky sa hodí k bielemu mäsu, predjedlám, alebo na letné popíjanie s priateľmi.

Príťažlivá ružová farba. Vôňa je lákavá, plná sladkých jahôd. Chuť je ľahká a svieža, šťavnaté kyselinky a jemný zvyškový cukor tvoria dokonalú harmóniu.

Ružové vino vyrobené metódou studenej macerácie z klasickej modrej odrody. V chuti a vôni plné jahôd a čerešní.



Výrobca Názov kód
cena 

bez DPH
cena s 

DPH Krajina Región Provincia Odroda
Servírovacia 

teplota Alc.
Objem 

v ml

ANTICA ENOTRIA
NERO DI TROIA IGT 
PUGLIA 2010, BIO, HALF 
BOTTLE 375ml

RE-059 6,80 8,16 Taliansko Puglia Daunia 100% Uva di Troia 17°C 13% obj 375

BORGO MOLINO
CABERNET FRANC DOC 
2013

RE-003 6,40 7,68 Taliansko Veneto Venezia Cabernet Franc 16-18°C 12,5% obj. 750

BORGO MOLINO
CABERNET SAUVIGNON 
DOC, HALF BOTTLE 
375ml

RE-060 4,60 5,52 Taliansko Veneto Venezia
Cabernet 
Sauvignon

16-18°C 12,5% obj. 375

COLVENDRA
CABERNET SAUVIGNON 
IGT

RE-047 6,30 7,56 Taliansko Veneto Colli Trevigiani
Cabernet 

Sauvignon 100%
16-18°C 13% obj. 750

TENUTA LA 
FAVOLA

KOROS DOC NOTO 
2010, BIO

RE-015 8,00 9,60 Taliansko Sicilia Noto
Nero d'Avola 65%, 

Syrah 35%
16-18°C 13,5% obj. 750

BORGO 
MAGREDO

REFOSCO P.R., FRIULI 
GRAVE DOC

RE-076 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave Refosco 16-18°C 12,5% obj. 750

BORGO 
MAGREDO

PINOT NERO, FRIULI 
GRAVE DOC

RE-077 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave Pinot Nero 16-18°C 12,5% obj. 750

BORGO 
MAGREDO

CABERNET 
SAUVIGNON, FRIULI 
GRAVE DOC

RE-078 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave
Cabernet 
Sauvignon

16-18°C 12,5% obj. 750

BORGO 
MAGREDO

MERLOT, FRIULI GRAVE 
DOC

RE-079 6,30 7,56 Taliansko Friuli Friuli Grave Merlot 16-18°C 12,5% obj. 750

Víno temne rubínovej farby s bohatým a plným buketom a arómou čerstvo pokosenej trávy. Na palate suché a plné s dlhotrvajúcou chuťou a veľmi príjemným finišom. Výborne sa hodí k 
pečeným mäsám, hydine, divine a tvrdým syrom.

RED

Intenzívna rubínovo červená farba s fialovým odtieňom. Vôňa je divoká, typická pre túto odrodu, plná malín a divých černíc. Chuť je plná, robustná, zároveň primerane elegantná s tónmi 
lesného ovocia, fíg a klinčekov. Fantasticky sa hodí k červeným mäsám a divine.

Toto víno je absolútnym zosobnením a charakteristiokou teritória. Temná rubínová farba s fialovými odtieňmi, intenzívny a elegantný buket zrelého ovocia, korenín a opečeného chleba. Na 
palete oblé, s vyváženou kyselinou a jemne ostrými tanínmi.

Víno rubínovo červenej farby s ovocnou a trávnatou arómou. Vďaka štruktúre a telu sa vynikajúco hodí k divine a vyzretým syrom.

Jasná rubínovo červená farba. Pre toto víno je charakteristická veľmi korenistá, herbálna vôňa s florálnymi tónmi. V chuti mäkké, napriek tomu má plné telo podporené dobrými kyselinami s 
minerálnou dochuťou. Víno, na ktoré budete mať chuť dokonca aj v lete. Výborne sa hodí k cestovinám a rizotu a grilovaným rybám. Inšpirujúci spoločník aj k syrom a zelenine. Odporúčame 
fľašu otvoriť hodinu pred servírovaním.

Víno jasnej svetločervenej farby s intenzívnou arómou červených bobuľovín, čerešní a divých fialiek. Chuť je krásne štrukturovaná, zaoblená a dlhotrvajúca. Výborne sa hodí k pečeným 
bielym mäsám, drobnej divine a zrelým syrom.

Víno intenzívnej rubínovo červenej farby s krásnou arómou červených bobuľovín. Chuť je plná, aromatická, s tónmi zrelého ovocia, v závere mimoriadne pútavá vanilka a sladké drievko. 
Výborne sa hodí k pečeným a grilovaným mäsám a k tvrdým syrom.

Krásna rubínovo červená farba, vo vôni najprv intenzívne lesné ovocie, ktoré postupne prechádza do korenistej arómy. V chuti zo začiatku jemné, postupne sa otvára do plného elegantného 
ovocného buketu. Veľmi priateľské víno, dobre kombinovateľné so širokou škálou jedál.

Intenzívna rubínovo až granátovo červená farba, ktorú získava zrením; dominujúca jemná vôňa červeného bobuľového ovocia s korenistými tónmi, plná chuť, vyvážené triesloviny, suché, s 
plným telom. Vyskúšajte ako spoločníka ku tradičným studeným nárezom ako Sopressa, mastným jedlám, tvrdým syrom ako Montasio, Asiago a Grana Padano, hlavným chodom s mäsom s 
omáčkami, operenou divinou či grilovaným červeným mäsom.



LE PIRRE NERO D'AVOLA IGT RE-088 5,10 6,12 Taliansko Sicilia Sicilia Nero d'Avola 16-18°C 14% obj. 750

TERRANERA 
AGLIANICO DI 
CAMPANIA IGT

RE-094 7,80 9,36 Taliansko Campania Avellino Aglianico 100% 18-20°C 13,5% obj. 750

SANTA BARBARA 
SALENTO 
NEGROAMARO 
CAPIRUSSU IGT

RE-096 6,90 8,28 Taliansko Puglia Salento
Negroamaro, 
Malvasia Nera

18°C 12,5% obj. 750

SANTA BARBARA 
SALENTO PRIMITIVO 
CAPIRUSSU DOC

RE-097 7,20 8,64 Taliansko Puglia Salento
Primitivo 85%, 

Negroamaro 15%
18°C 13% obj. 750

FIETRI
CHIANTI CLASSICO 2016 
DOCG

RE-098 8,10 9,72 Taliansko Toscana Gaiole in Chianti Sangiovese 16-18°C 13,5% obj. 750

BODEGAS 
RIOJANAS

MONTE REAL, RIOJA, 
RESERVA 

RE-061 7,80 9,36 Španielsko D.O.Ca. Rioja Cenicero Tempranillo 100% 16-18°C 14% obj. 750

CARLOS SERRES
CARLOS SERRES RIOJA, 
CRIANZA 2013

RE-063 6,10 7,32 Španielsko D.O.Ca. Rioja Haro
Tempranillo 85%, 

Garnacha 15%
16-18°C 13% obj. 750

CHÂTEAU LA 
CROIX DES PINS

"LES TROIS VILLAGES", 
AOC VENTOUX 2015, 
BIO

RE-068 6,40 7,68 Francúzsko
Vallée du Rhône 

Sud
Ventoux

70% Grenache, 
30% Syrah

16-18°C 13,5% obj. 750

DOMAINE DE 
PIAUGIER

SABLET ROUGE, AOC 
CÔTES DU RHÔNE 
VILLAGES SABLET 2015

RE-071 7,90 9,48 Francúzsko
Vallée du Rhône 

Sud
Sablet

75% Grenache, 
25% Syrah

15-17°C 14% obj. 750

DOMAINE DE 
PIAUGIER

LA GRANDE DE 
PIAUGER  AOC CÔTES 
DU RHÔNE, 2016

RE-074 6,20 7,44 Francúzsko
Vallée du Rhône 

Sud
Sablet

Grenache, 
Carignan, Cinsaut, 

Syrah
15-17°C 14,5% obj. 750

Toto víno je krásnou ukážkou miestnych tradícií a lásky k vínu a zemi. S prvým dúškom ucítite lesné ovocie a čierne čerešne a jemné taníny, vďaka ktorým je toto víno živé a svieže. Postupne 
ucítite korenie, najprv divé, neskôr tóny čierneho korenia, jalovca a mediteránskych krovín. Nasledujú tóny balzamika a vlna krásnej silnej kyseliny. V závere tóny sladkého a elegantného 
hlohu a plný,  šťavnatý finiš. Výborne sa hodí k širokej škále tradičných toskánskych jedál, k cestovinám s mäsovými omáčkami, k rôznym mäsovým pokrmom, k jedlám s paradajlovými 
omáčkami, k syrom a údeninám.

Rubínovočervená farba. V aróme intenzíve korenisté a minerálne s príjemnými tabakovými tónmi. V chuti veľmi harmonické, plné červeného bobuľovitého ovocia, černíc a čiernych čerešní, 
dlhá dochuť. Výborne sa hodí k červeným mäsám a vyzretým syrom. 

Jasná rubínovo červená farba. Vo vôni arómy tmavej čokolády, sladkého drievka, postupne uvoľňujúce tóny čierneho korenia. Na palete mäkké s oblými tanínmi. V chuti bobuľové ovocie a 
jahody, postupne prechádzajú do tónov sušeného ovocia a orechov. Výborne sa hodí k dusenej jahňacine.

V aróme nádherná a intenzívna vôňa zrelého tmavého ovocia s jemnými zemitými tónmi.  Veľmi lahodné, štíhlejšie víno s jemnými tanínmi a kyselinkou, mimoriadne aromatické, príjemne 
zemité a plné chutí bobuľového ovocia. K jedlu je veľmi priateľské a hodí sa k širokej škále pokrmov.

Toto víno je absolútnym zosobnením Cenicero viníc. Intenzívna čerešňovo červená farba s hnedožltým okrajom. Vo vôni čisté a silné arómy harmonicky spojené s tónmy zrenia v sude. Víno je 
fantasticky štrukturované, veľmi chutné a s plným telom. Jemné, zaguľatené taníny. Arómy sú retronazálne podčiarknuté a víno má krásny dlhý finiš. Štruktúra a vyzretosť garantujú možnosť 
dlhej archivácie.

Čerešňovo červená farba s jasným purpurovým okrajom. Arómy zrelého červeného ovocia a korenia s delikátnymi tónmi sladkého drievka. Víno je komplexné, dobre štruktúrované, svieže a 
ovocné. V párovaní s jedlom je veľmi verzatilné. Výborne sa hodí k mediteránskej kuchyni.

Totáto klasická kombinácia Grenache a Syrahu typycká pre južné Vallée du Rhône je nádhernou ukážkou terroiru viníc v okolí Sablet. Víno je komplexné, aromatické, príjemne zemité s tónmi 
čerešní a bobuľového ovocia. Výborne sa hodí k jahňaťu, grilovaným mäsám aj k cestovinám.

Intenzívna rubínovočervená farba. Intenzívna a vábivá aróma typická pre toto víno. V chuti biele korenie a tmavé ovocie, sušené byliny, dym a káva. Plné a dobre štrukturované.  Výborne sa 
hodí k mäsám rôznej úpravy a k vyzretým syrom. Odporúčame otvoriť aspoň hodinu pred podávaním.

Tmavá rubínovočervená farba. Intenzívna aróma čierneho ovocia s náznakmi tabaku, sladkého drievka a čierneho korenia. Plné, zaoblené, elegantné, s dlhou dochuťou. Výborne sa hodí ku 
grilovaným mäsám, k cestovinám, k vyzretým syrom a fantasticky chutí aj s pizzou. Odporúčame otvoriť hodinu pred servírovaním.

Intenzívna rubínovočervená farba. Nádherný buket zrelého červeného ovocia a sladkého drievka. Lahodné, zaoblené a harmonické. Výborne sa hodí k mäsovému ragú a zrelým syrom. 



BÓNA WINERY
FRANKOVKA MODRÁ 
(suché)

RE-075 6,16 7,39 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Frankovka Modrá 15-17°C 12% obj. 750

AMICIUS DUNAJ RE-087 8,00 9,60 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Dunaj 14-15 °C 14,5% obj. 750

AMICIUS PINOT NOIR RE-105 8,00 9,60 Slovensko
Južnoslovenská 
vinohradnícka 

oblasť 
Bátorove Kosihy Rudlanské Modré 13-14 °C 14% obj. 750

Víno rubínovo-tehlovej farby so stredne intenzívnou viskozitou. Vôňa je spočiatku uzavretá, ale postupne sa v nej otvárajú tóny zrelých čerešní, cigánskej višne, jemného exotického korenia a 
jemný dymový tón s vanilkovým dotykom po vyzrievaní v drevených sudoch. Chuť vína je ucelená, jemná a harmonická. Dominujú v nej jemné, zrelé taníny a celkovo elegantný ovocný 
charakter s dobre zapracovaným alkoholom a dlhou perzistentnou dochuťou. Výborne sa hodí k mäsitým jedlám a tvrdým zrejúcim aromatickým syrom.

Víno temnej a intenzívnej purpurovo-červenej farby s nepriehľadným stredom a vysokou viskozitou. Vôňa je typicky odrodová s nádherne sa rozvíjajúcim ovocno-čokoládovým charakterom, 
zrelými figami, kakaovým maslom a jemným vanilkovým tónom. Chuť je plná, hrejivá a kompaktná so zrelými, mäkkými trieslovinami, dokonale kopírujúca aromatiku. Nájdeme v nej tiež zrelú 
čiernu morušu a čerstvo mleté čierne korenie. Dochuť vína je intenzívna, hrejivá s južanským charakterom a stopou tmavej čokolády.  Odporúčané pokrmy: pečené divinové pokrmy, steaky z 
hovädzieho mäsa, grilované, špeciality, údené a vyzrievané syry.

Víno s chráneným označením pôvodu. Výrazná aróma zamatovej chuti s vyšším obsahom trieslovín. Pripominajúci vanilku, karamel, čučoriedky a chuť tymiánu.


