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Vážení zákazníci a milovníci vína,
naše společnost Bidfood Czech Republic je předním výrobcem a distributorem širokého
sortimentu potravin a nápojů. Již déle než 25 let se Vám snažíme nabízet kvalitní produkty
a prvotřídní servis.
Více než 3 roky pracujeme na budování a rozšiřování nabídky vín. V letošním roce jsme
se rozhodli nabídku vín italských rozšířit o moravská. Reagujeme tak na stále se zvyšující
poptávku po tuzemských vínech. Vybrali jsme 2 vinařství, která si v posledních letech
vybudovala prestiž a právem se řadí mezi přední výrobce vín v naší republice.
V novém katalogu Vám přinášíme 34 italských vín a 14 moravských.
Mezi italskými víny nechybí oblíbené Prosecco, minerální vína z Friuli, hřejivé Primitivo
z jižní Puglie, charakteristická sicilská vína, Toskánsko je zastoupeno věhlasným Chianti
Classico a nechybí ani svěží příjemně sladké Lambrusco.
Moravská vína jsou zastoupena tradičními odrůdami jako je Müller Thurgau, Veltlínské
zelené, Ryzlink Vlašský, Muškát Moravský, Pálava, Frankovka a Modrý Portugal.
Věříme, že si z našeho katalogu vyberete a rozšíříte Vaši nabídku nápojů o skvělá vína,
jež obohatí chuťové smysly zákazníků.
Na zdraví!
Váš tým Bidfood
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I t a l s k á

v í n a

Itálie je překrásná země s bohatou historií
a obrovskou rozmanitostí přírodních krás.

Italská vína nikdy nezklamou, jsou
dobrým společníkem
ve dnech všedních i svátečních.

Friuli
-Venezia Giulia

Valle d´Aosta
Milano
•
Lombardia
Piemonte

Veneto
Emilia
Romagna

Liguria

Marche
Umbria

Firenze
•
Toscana
Lazio

Abruzzo

Molise

•Roma
Campania
Puglia

Sardegna
Basilicata

Calabria

It a lsk á ví na

Rozprostírá se od mohutných alpských
masivů až po sluncem zalitou Sicílii
a Puglii. Je rozdělena do 20 regionů,
každý region je i vinařským a zároveň
jedinečným. Itálie nese celosvětové prvenství v množství autochtonních odrůd,
kterých je více než 350. Je největším
producentem vína na světě, ročně vyrobí
48,8 milionů hektolitrů vína. Pro každý
region jsou specifické jiné odrůdy.
Díky rozmanitosti a členitosti terénu,
zde nalezneme odrůdy, kterým se daří
v chladnějších podhorských oblastech,
ale i typicky středomořské, vyžadující teplé
a suché podnebí. Italská vína tak dokáží
uspokojit chuťové pohárky každého
milovníka i znalce vín. Nalezneme zde
vína svěží, pro každodenní pití, elegantní
a charismatická i mohutná a plná, která
v zimě zahřejí.

Trentino
Alto Adige

Sicilia

Vysvětlivky
IGT – (Indicazione Geografica Tipica) – regionální vína, s kontrolovaným původem.
IGP – (Indicazione Geografica Protetta) – regionální vína, s kontrolovaným původem novější označení.
DOC – (Denominazione di Origine Controllata) – vína mají kontrolovaný původ, hektarový výnos, dobu zrání, technologii zpracování a kvalitu.
DOCG – (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) – nejvyšší stupeň kvality pro špičková italská vína. Na kvalitu vín dohlíží komise stanovená
ministerstvem zemědělství. Veškeré procesy jsou velmi přísně kontrolovány, včetně původu révy, hektarového výnosu i nadmořské výšky vinic.
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Lombardia
Lombardia (Lombardie) je oblast v severozápadní Itálii, rozkládající se od Alp až k údolí řeky Pád. Lombardie
je nejlidnatější a zároveň čtvrtý největší region Itálie, více než 40 % území je hornaté, v jižní části se rozkládá
Pádská nížina. Celý region disponuje téměř 30 000 hektary vinic a řadí se k nejvýznamnějším výrobcům
šumivých vín v Itálii.

It a lsk á ví na

Victoria Spumanti je značka vynikajících kvalitních šumivých vín.
Tradiční Prosecco pochází z Veneta (Benátska), ostatní šumivá vína
Spumante z vyhlášené oblasti Oltrepo` Pavese v regionu Lombardie,
která je známá výrobou skvělých sektů. Italská šumivá vína právem
získala celosvětový věhlas a jejich obliba neustále stoupá.

7737006

73
737003

S
Spumante
BBlanc de Blanc
EExtra Dry

S
Spumante
C
Cuvée Rosé Brut
Victoria Spumanti

Victoria Spumanti
O
Odrůda:
80 % Chardonnay, 20 % Glera
Oblast: Lombardie
O
Obsah alkoholu: 11 %
O
ŠŠumivé víno bílé, barva zlatavá, lehké
oovocné aroma s květinovými tóny.
Lahodná, harmonická chuť
La
s osvěžujícím perlením v ústech.
Výborné jako aperitiv, k rybím
V
ppředkrmům, zeleninovým rizotům
a drůbežímu masu.

4
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6-8 °C

750
ml

6ks

Od
Odrůda:
Glera, Pinot Nero
Oblast: Lombardie
Ob
Obsah alkoholu: 11 %
Ob
Šumivé víno jiskrně růžové barvy
Šum
jemným perlením, ve vůni třešňové
s je
a ppomerančové tóny s nádechem
rozkvetlých růží. Chuť je příjemná,
roz
vyvážená, svěží a ovocná.
vyv
Výborné
jako aperitiv a nápoj
V
ýb
ke všem chodům.
vvhodný
ho

6-8 °C
6

750
ml

6ks
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Veneto

7
737001

737005

P
Prosecco
D
DOC Extra Dry

Prosecco
Frizzante DOC

Victoria Spumanti

Victoria Spumanti

O
Odrůda:
100 % Glera
Oblast: Veneto
O
Obsah alkoholu: 11 %
O

Odrůda: 100 % Glera
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 11 %

ŠŠumivé víno Prosecco, zlatavé barvy
s třpytivými odlesky, charakteristické
oovocné vůně s tóny jablek, broskví
a bílých květů. Chuť je svěží,
hharmonická s elegantní perličkou.

Perlivé víno Prosecco, polosuché
(zbytkový cukr odpovídá kategorii Extra
Dry). Nižší obsah CO2 a šroubovací
uzávěr. Zlatavá barva, charakteristická
ovocná vůně s tóny jablek, broskví
a bílých květů. Chuť je svěží
a harmonická.

Vhodné jako aperitiv,
k zeleninovým salátům, rybám
a drůbežímu masu.

6-8 °C
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750
ml

6ks

It a lsk á ví na

Veneto (Benátsko) je největším a nejproduktivnějším italským vinařským regionem, vinicemi je osázeno
více než 75 tisíc ha půdy. Díky rozlehlosti regionu zde panuje horské i středomořské klima.
Jsou zde i oblasti, kde panuje speciální mikroklima, které svědčí i typicky subtropickým rostlinám jako jsou citrusy
a olivy. Nejznámější víno z této oblasti je Prosecco. Oblast pro jeho pěstování čítá 500 obcí, které se nachází od
Trieste až téměř k Veroně, v nadmořské výšce 50 – 500 m. Prosecco je sekt, který se vyrábí metodou druhotného
kvašení zvanou Charmat. Vína jsou svěží, lehce ovocná a díky své příjemné chuti dobyla svět.

Ideální jako aperitiv a pro
přípravu Aperol Spritz.

6-8 °C

750
ml

6ks

5
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Veneto
Vína Badissa jsou odrazem benátské tradice, lásky k vínu a unikátního klimatu,
který oblast nabízí. Badissa v benátském dialektu znamená Matka představená.
Byly to právě kláštery, ve kterých se ve středověku rozvíjelo vinařské umění.
Představení kláštera zaručovali, že víno bude dobré a na stvrzení jejich
věrohodnosti dávali na vína pečeť.
735033

735032

Chardonnay
delle Venezie IGT

Pinot Grigio
delle Venezie IGT

Badissa

Badissa

Odrůda: Chardonnay
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 12 %

Odrůda: Pinot Grigio
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 12 %

Bílé víno světle žluté barvy, ovocná
vůně s jemným květinovým nádechem,
chuť svěží s příjemnou kyselinkou
v dochuti.

Bílé víno žlutozelené barvy, delikátní
květinové aroma s tóny exotického
ovoce, chuť je harmonická
se šťavnatou kyselinkou.

Vhodné jako aperitiv, k rizotům
a rybám.

Vhodné k zeleninovým
předkrmům, rybám
a čerstvým sýrům.

6-8 °C

750
ml

6ks

6-8 °C

750
ml

6ks

It a lsk á ví na

Parol Vini je rodinné vinařství s tradicí od roku 1917. Z malého vinařství se
postupem času stalo významné vinařství s rozsáhlými vinicemi. V současné době
se o vinařství stará již čtvrtá generace, která se stejnou péčí a láskou jako jejich
praděd pečuje o rodinný podnik.
733130
33130

733140

Garganega
Chardonnay IGT

Merlot IGT
M
Odrůda: Merlot
O
Oblast: Veneto
O
Obsah alkoholu: 11,5 %
O

Parol Vini
Odrůda: Garganega, Chardonnay
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 11 %

Červené víno zářivě rubínové barvy,
Č
pplné ovocné vůně s tóny malin,
vyvážené a sametové chuti.
vy

Bílé víno slámově žluté barvy, vůně
s tóny jablka a květu akácie, svěží
chuť s jemnou kyselinkou.

Dobře se hodí k pokrmům
D
z červeného masa,
ale i drůbeži a rybím pokrmům,
a
k pečeni a vyzrálejším sýrům.

Vhodné ke všem lehčím
pokrmům, zejména k rybám
a bílému masu.

6

10-12 °C 3000
ml
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Parol Vini

1ks

16-18 °C 3000
ml

1ks
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Toscana
Toskánsko je srdcem Itálie, centrem tradičního vinařství a jedním z hlavních pilířů, na kterých je postavena reputace
italských vín. Toskánská krajina, to jsou oblé kopce s cypřišovými alejemi a lány slunečnic, vinice zalité sluncem,
starobylé usedlosti a okouzlující atmosféra Florencie, Sieny a šikmé věže v Pise.
Vína z toskánských vinic jsou dílem potomků starobylých šlechtických rodů, ale i nových talentovaných vinařů
a kreativních enologů. Právě z tohoto malebného regionu, jednoho z nejkrásnějších na světě, pochází nejznámější
italská vína. Toskánské vinice jsou často umístěné i ve vyšších polohách, na svazích místních kopců. Zmírňuje se
tak působení horka a prodlužuje doba zrání.
735031

Toscano Bianco
IGT
Passo Carbonaie
Odrůda: 50% Trebbiano,
50% Malvasia
Oblast: Toskánsko
Obsah alkoholu: 11 %
Bílé víno světle žluté barvy, ve vůni se
snoubí tóny citrusových plodů, hrušek
a květu akácie. Chuť je svěží, vyvážená
s máslovo-ořechovou dochutí.

Passo Carbonaie je značka toskánských vín
vyráběných z tradičních místních odrůd. Chianti
je synonymem nejen pro Itálii, ale především pro
Toskánsko, kde se vyrábí. Základem je starobylá
odrůda Sangiovese, kterou zde vysadili již staří
Etruskové.

Hodí se k lehčím předkrmům,
čerstvým sýrům, mořským plodům
a drůbežímu masu.

6ks

736037

736038

Chianti
DOCG

Chianti Classico
DOCG

Passo Carbonaie

Passo Carbonaie

Odrůda: 100 % Sangiovese
Oblast: Toskánsko
Obsah alkoholu: 12 %

Odrůda: 100 % Sangiovese
Oblast: Toskánsko
Obsah alkoholu: 13 %

Červené víno rubínové barvy, ovocné
vůně s kořeněnými tóny, především
bílého pepře a jalovce. Chuť je
strukturovaná s jemnou tříslovinou.

Červené víno sytě rubínové barvy,
aroma lesního ovoce a koření s tóny
muškátového oříšku, vanilky a kávy.
Chuť plná, odrážející aroma s dlouhou
hřejivou dochutí.

Výborně doplní těstoviny
s tradičními omáčkami
a grilované červené maso.

16-18 °C 750
ml
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ská ví na
It aallsk

10-12 °C 750
ml

Ideální ke grilovaným masům,
zvěřině, tradičním toskánským
uzeninám a vyzrálým sýrům.

6ks

16-18 °C 750
ml

6ks
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Friuli

It a lsk á ví na

Region Friuli – Venezia Giulia se nachází na severovýchodě Itálie a sousedí s Rakouskem a Slovinskem.
Atmosféra tohoto regionu je silně ovlivněna skutečností, že byl od nepaměti křižovatkou mnoha kultur.
Klimatické podmínky jsou zde ovlivněny jak Alpami, tak i Jaderským mořem.
Pýchou tohoto regionu jsou bílá vína. Ideální podmínky zde nachází Sauvignon blanc, místní odrůdy
Ribolla Giala, Friulano a Verduzzo jsou nezaměnitelné svým jedinečným aroma a svěží chutí,
ve které se zrcadlí zdejší okouzlující terroir.
Místní červené odrůdy jsou Schioppettino, Refosco dal Peduncolo Rosso a Pignolo.
Mezinárodní jsou zastoupeny Merlotem a Cabernetem.

735003

735006

Pinot Grigio
Grave DOC

Chardonnay
Grave DOC

Victoria dal Cuore del Friuli
Odrůda: 100 % Pinot Grigio
(Rulandské šedé)
Oblast: Friuli
Obsah alkoholu: 12 %

Odrůda: 100 % Chardonnay
Oblast: Friuli
Obsah alkoholu: 12 %

Bílé víno zářivě slámově žluté barvy,
elegantní vůně s tóny pomerančových
květů a plochých broskví Paraguayo.
Chuť je svěží, ovocná se šťavnatou
kyselinkou.
Výborné jako aperitiv, k lehkým
předkrmům, polévkám, rybám
a bílým masům.

8
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10-12 °C 750
ml

Victoria dal Cuore del Friuli

6ks

Bílé víno jiskrně žluté barvy, ovocné
aroma s nádechem plátků čajových
růží a citrusů. Chuť jemná elegantní
se stopou žlutého melounu Galia.
Skvělé jako aperitiv, dobře
se hodí k lehkým předkrmům,
polévkám, vaječným pokrmům
a rybám.

10-12 °C 750
ml

6ks

03.11.17 15:08

735004

Sauvignon
Grave DOC
Victoria dal Cuore del Friuli
Odrůda: Sauvignon
Oblast: Friuli
Obsah alkoholu: 12 %
Bílé víno žluté barvy se zelenkavými
odlesky, charakteristické aroma
s nádechem zelené papriky a kopřiv.
Chuť je suchá, harmonická, příjemně
svěží.
Ideální spojení je s chřestem,
kozími sýry a plody moře.

736005

736006

Merlot
Grave DOC

Cabernet
Sauvignon
Grave DOC

Victoria dal Cuore del Friuli
Odrůda: 100 % Merlot
Oblast: Friuli
Obsah alkoholu: 12 %

Victoria dal Cuore del Friuli

Červené víno zářivě rubínové barvy,
ovocné aroma se stopou červeného
rybízu, višní a lesních jahod.
Chuť je vyvážená a sametová.
Dobře se hodí k pokrmům
z červeného masa a drůbeže,
k pečeni, vyzrálým sýrům
a rybám.

14-16 °C 750
ml
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6ks

6ks

Odrůda: 100 % Cabernet Sauvignon
Oblast: Friuli
Obsah alkoholu: 12 %
Červené víno zářivě rubínové barvy
s nafialovělými odlesky. Intenzivní
aroma lesního ovoce a višní, chuť
je harmonická se stopou višňového
sirupu a švestkového koláče.

It a lsk á ví na

10-12 °C 750
ml

Ideálně doplní pečená
i grilovaná masa, těstoviny
s rajčatovým základem a pizzu.

14-16 °C 750
ml

6ks

9
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Sicilia
Sicílie je jedním ze čtyř největších vinařských regionů Itálie. Vinicemi
je zde osázeno cca 107 000 ha půdy. Místní bílé odrůdy jsou Grillo,
Inzolia, Zibibbo, Catarratto a Carricante.
Nejznámější červené odrůdy jsou Nero d’Avola a Nerello Mascalese.
Sicilská vína jsou šťavnatá, s výraznější kyselinou a jemnými tříslovinami,
působí silným dojmem. Přispívá k tomu sopečné podloží a velmi teplé podnebí.
735026

735011

Chardonnay IGP

Insolia IGP

Terre del Sole

Terre del Sole

Odrůda: 100 % Chardonnay
Oblast: Sicílie
Obsah alkoholu: 11,5 %

Odrůda: 100 % Insolia
Oblast: Sicílie
Obsah alkoholu: 11,5 %

Bílé víno zářivě žluté barvy.
Květinovo-ovocné aroma s tóny
tropického ovoce. Chuť vyvážená,
příjemně aromatická.

Bílé víno světle žluté barvy, květinové
aroma s tóny citrusových plodů, svěží
ovocná chuť.
Skvělé jako aperitiv, vhodné
k lehkým předkrmům, rybám
a drůbeži.

Vhodné k salátům, rybám
a pokrmům z bílého masa.

It a lsk á ví na

10-12 °C 750
ml

10
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6ks

10-12 °C 750
ml

6ks

736008

736011

Merlot IGP

Syrah IGP

Terre del Sole

Terre del Sole

Odrůda: 100 % Merlot
Oblast: Sicílie
Obsah alkoholu: 12 %

Odrůda: 100 % Syrah
Oblast: Sicílie
Obsah alkoholu: 12 %

Červené víno rubínové barvy, ovocná
vůně s tóny rybízu a fialek. Vyvážená
chuť s jemnými tříslovinami.

Červené víno sytě rubínové barvy
s nafialovělými odlesky, rafinovaná
ovocná vůně s tóny koření, čokolády
a džemu z červeného ovoce. Plná
a harmonická chuť s příjemnými
tříslovinami.

Skvěle se hodí k vepřové pečeni,
grilované krkovici, těstovinám
s rajčatovým základem
a masovým raviolám.

14-16 °C 750
ml

6ks

Skvělé ke grilovanému červenému
masu, zvěřině, jehněčímu,
vyzrálým sýrům a salámům.

14-16 °C 750
ml

6ks

03.11.17 15:08

Sicilské vinařství Barone Montalto bylo založeno roku 2000 v Santa Ninfa
nedaleko Trapani. Mladé, moderní vinařství s důrazem na tradici
si od svého založení již vyšlapalo cestu k prestižním oceněním a patří
mezi vyhledávané ve vyhlášených restauracích po celém světě. Vína
Passivento se vyrábí z částečně sušených hroznů, jejich chuť se díky
tomuto procesu stává nezaměnitelnou. Pro zrání červených vín používají
kvalitní francouzské barikové sudy. Výroba vína je vznešené prastaré
umění a ve spojení s jedinečným terroir dává unikátní vína.
735040

735041

Viognier IGT

Bianco
Passivento IGT

Barone Montalto
Odrůda: Viognier
Oblast: Sicílie
Obsah alkoholu: 12,5 %

Barone Montalto

Bílé víno světle žluté barvy, bohaté
aroma kandovaných citrusů se snoubí
s tóny jasmínu a bylin. Plná chuť
se svěží kyselinkou a velmi dlouhou
aromatickou dochutí.
Ideálně doplní pokrmy
z mořských plodů, pečeného
mečouna a Sushi.

Odrůda: Cataratto, Viognier,
Sauvignon, Moscato
Oblast: Sicílie
Obsah alkoholu: 12,5 %
Bílé víno zlatavé barvy, se vyrábí
z částečně sušených hroznů.
Explozivní aroma exotického ovoce,
sušených meruněk a čajových růží,
chuť je vyvážená, suchá s širokým
ovocným spektrem.
Vhodně doplní Foie Gras, králičí
terinu a pokrmy thajské kuchyně.

750
ml

6ks

8-10 °C

750
ml

736023

736042

Nero d' Avola
Passivento IGT

Merlot IGT

6ks

Barone Montalto
Odrůda: Merlot
Oblast: Sicílie
Obsah alkoholu: 14 %

Barone Montalto
Odrůda: Nero d’ Avola
Oblast: Sicílie
Obsah alkoholu: 14 %
Červené víno temně rubínové barvy
se vyrábí z částečně sušených hroznů
a zraje 8 měsíců ve francouzských
barikových sudech. Intenzivní aroma
sirupu z lesního ovoce, višňového
džemu a sladkého koření. Chuť je
extraktivní s tóny lesního ovoce,
třešní srdcovek, velmi dlouhá dochuť
se sladkým kořením na patře.

Víno zrálo 8 měsíců ve francouzských
barikových sudech. Barva temná,
až černá s fialkovými odlesky.
Aroma švestkových povidel, ostružin
a koření, chuť plná, hřejivá s vyváženou
kyselinkou a kulatým taninem.

It a lsk á ví na

8-10 °C

Vhodně doplní tradiční italské
uzeniny, paštiky a grilovaná
masa.

Ideálně doplní zvěřinu, vyzrálé
sýry, vhodné též k meditaci.

16-18 °C 750
ml
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6ks

16-18 °C 750
ml

6ks

11
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Emilia-Romagna
Vinná réva se v úrodných půdách regionu Emilia - Romagna pěstovala již v dávné historii.
Dnes je region druhým největším producentem vína v Itálii.
Lambrusco se vyrábí ze stejnojmenné odrůdy, jejíž historie je starší než samo lidstvo, jedná se totiž
o původní divokou révu. Lambrusco je červené, růžové nebo bílé perlivé víno s chutí po zralém ovoci.
Je ideálním společníkem při posezení s přáteli, pro vlahé večery na terase a zahradní párty.

732132

Lambrusco
dell’Emilia IGT
Bianco Dolce
Le Gioie
Odrůda: Lambrusco
Oblast: Emilia-Romagna
Obsah alkoholu: 8 %

Lambrusca značky Le Gioie pochází
z vinařství Medici Ermete.
Vinařství bylo založeno na konci 19. st.,
prošlo dlouhým vývojem a nyní
se řadí k předním producentům
nejen Lambrusca, ale i skvělých
sektů a regionálních vín.

Bílé perlivé víno, jemné ovocné
vůně a příjemně sladké chuti.
Vhodné jako aperitiv
k regionálním pokrmům
a krémovým dezertům.

It a lsk á ví na

8-10 °C

750
ml

6ks

732133

732131

Lambrusco
dell’Emilia IGT
Rosato Dolce

Lambrusco
dell’Emilia IGT
Rosso Dolce

Le Gioie

Le Gioie

Odrůda: Lambrusco
Oblast: Emilia-Romagna
Obsah alkoholu: 8 %

Odrůda: Lambrusco
Oblast: Emilia-Romagna
Obsah alkoholu: 8 %

Růžové perlivé víno, nasládlá vůně
připomínající lesní jahody a meloun,
chuť je příjemně sladká s osvěžujícím
perlením na jazyku.

Červené perlivé víno, vůně
s tóny zahradního ovoce,
příjemně sladké v chuti.

Vhodné jako aperitiv
k regionálním pokrmům,
krémovým dezertům
a ovocným salátům.

12
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8-10 °C

750
ml

6ks

Vhodné jako aperitiv
k regionálním pokrmům,
dezertům a ovocným salátům.

10-12 °C 750
ml

6ks

03.11.17 15:08

732128

732125

Lambrusco
dell’Emilia IGT
Bianco Dolce

Lambrusco
dell’Emilia IGT
Rosso Dolce

Le Gioie

Le Gioie

Odrůda: Lambrusco
Oblast: Emilia-Romagna
Obsah alkoholu: 8 %

Odrůda: Lambrusco
Oblast: Emilia-Romagna
Obsah alkoholu: 8 %

Bílé perlivé víno, jemné ovocné
vůně a příjemně sladké chuti.

Červené perlivé víno,
vůně s ovocnými tóny
zahradního ovoce, chuť
příjemně sladká.

Vhodné jako aperitiv
k regionálním pokrmům
a krémovým dezertům.

8-10 °C

katalog VINA 2018.indd 13

1500
ml

It a lsk á ví na

Lambrusco je u nás známé především
jako sladké perlivé nízkoalkoholické
víno. V Itálii se ale většinou pije
v suchém provedení s alkoholem 11%.
Existuje však i jeho tichá, neperlivá
podoba. Většina Lambrusca pochází
z regionu Reggio Emiglia, část
z vyhlášené oblasti pro výrobu
sektů – v Lombardii. V Lombardii
se lze setkat s Lambruscem, které
se vyrábí šampaňskou metodou
druhotného kvašení v lahvi.
Lamrusco je víno mnoha podob
a rozhodně stojí za ochutnání.

Vhodné jako aperitiv
k regionálním pokrmům,
dezertům a ovocným
salátům.

6ks

10-12 °C 1500
ml

6ks

13
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Puglia
Puglia (Apulie) je region v jihovýchodní Itálii, na mapě Itálie ve tvaru vysoké
boty tvoří pomyslný podpatek. Je třetím nejproduktivnějším italským vinařským
regionem. Podnebí je velmi teplé, s minimem srážek.
Červená vína z Puglie se vyznačují temně červenou barvou s fialkovými odlesky,
bohatým aroma, plnou a vyzrálou chutí a vyšším obsahem alkoholu.
737501

736028

Negroamaro
Rosato IGP

Primitivo
Puglia IGP

Nerostella

Santoro

Odrůda: Negroamaro
Oblast: Puglia
Obsah alkoholu: 11,5 %

Odrůda: Primitivo
Oblast: Puglia
Obsah alkoholu: 12,5 %

Růžové víno zářivé barvy s tóny
třešňového dřeva. Intenzivní vůně
se stopou třešní, růží a granátového
jablka. Chuť je bohatá a osvěžující.

Červené víno sytě rubínové barvy
s nafialovělými odlesky, bohaté
aroma třešní, švestkových povidel
a tymiánu. Chuť je harmonická
s jemnou tříslovinou a ovocným
charakterem lesních plodů.
Hodí se k pokrmům z červeného
masa, ke zvěřině a vyzrálým
sýrům.

Výborné k předkrmům,
grilovaným rybám, telecímu
a vepřovému, k rybí polévce,
k čerstvým a mírně vyzrálým
sýrům.

It a lsk á ví na

10-12 °C 750
ml

6ks
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6ks

7736026

736027

Primitivo
Salento IGP

Negroamaro
Salento IGP

Nerostella

Nerostella

Odrůda: Primitivo
Oblast: Puglia
Obsah alkoholu: 13,5 %

Odrůda: Negroamaro
Oblast: Puglia
Obsah alkoholu: 11,5 %

Červené víno sytě rubínové barvy
s nafialovělými odlesky, intenzivní
vůně s tóny švestek, třešní, rozmarýnu
a vanilky. Chuť je plná, harmonická,
s jemnou tříslovinou. Dlouhé a hladivé
v dochuti s ovocným charakterem
ppřezrálých plodů.

Temně červené víno s fialovými
odlesky, intenzivní vůně s tóny
černého rybízu, lesního ovoce
a tymiánu. Chuť je plná, potvrzující
aroma s jemnou tříslovinou
a dlouhou dochutí.

Hodí se k pokrmům z červeného
masa, ke zvěřině a vyzrálým sýrům.

14

16-18 °C 750
ml

16-18 °C 750
ml

6ks

Vhodné k pečeným i grilovaným
masům a vyzrálým sýrům.

16-18 °C 750
ml

6ks

03.11.17 15:09

M o r a v s k á

v í n a

Česká republika má dvě hlavní vinařské oblasti – Čechy a Moravu, které se dělí na podoblasti.
Největšího rozmachu u nás dosáhly vinice v období před třicetiletou válkou, kdy bylo v Čechách 15 tisíc a na Moravě 20 tisíc
hektarů vinic. Dnes je to necelých 18 tisíc hektarů, které jsou vysázeny zejména na Moravě.
Kvalita moravských bílých vín je na špičkové světové úrovni, o čemž svědčí i řada významných mezinárodních ocenění.
Vinaři v České republice slaví velké úspěchy i ve šlechtění vína. Cabernet Moravia, André a Muškát moravský
jsou toho živým důkazem.
Historie pěstování révy na našem území není přesně známa. Pravděpodobně to bylo již za Keltů a Germánů před naším
letopočtem. Doložené je pěstování vinné révy pod Pálavskými vrchy a okolí, kde se rozšířilo během římského tažení
X. legie římského císaře Proba v letech 276-278. O větší rozmach vinařství se zasloužil až Karel IV., který v roce 1358 nařídil
zakládat vinice. Od té doby je již známo, že víno z Moravy bylo vyváženo za hranice.

Litoměřická

Slovácká

Mělnická

Velkopavlovická
Mikulovská
Znojemská

Mora vsk á ví na

V naší nabídce naleznete dvě vinařství, jejich prestiž přesahuje hranice a chuť dobývá svět.

15
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733201

Tramín červený
Pozdní sběr

Víno z Kobylí

Mora vsk á ví na

Vinařství Víno z Kobylí hledejte
ve Velkopavlovické vinařské podoblasti
jihovýchodní Moravy. Vinná réva se na území
Kobylí pěstuje již osm set let.
Už tehdy se teplomilné rostlině dařilo na
zdejších slunných stráních obrácených k
jihovýchodu a jihozápadu. Na současné
ploše 152 ha jsou pěstovány nejtradičnější
odrůdy jako např. Frankovka, Tramín červený,
Veltlínské zelené, Müller Thurgau, Neuburské,
Sauvignon, Ryzlink rýnský i vlašský,
Sylvánské zelené, Pálava, Muškát moravský,
Svatovavřinecké nebo Modrý Portugal, André
a Rulandské modré.

Odrůda: 100 % Tramín červený
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 14 %
Barva je žlutá s měděnými odlesky.
Vůně odkazuje k typickým odrůdovým
tónům bílých růží. V chuti pak vyznívá
tropické ovoce s dominantním tónem
čerstvé pomerančové kůry. Víno je plné
a extraktivní.
Ideálně doplní pokrmy thajské
kuchyně, zvěřinové teriny
a zrající sýry.

8-10 °C
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ml

6ks

7733202

7733203

Muškát moravský
M

RRyzlink vlašský

Víno z Kobylí

Víno z Kobylí

Odrůda: 100 % Muškát moravský
O
Oblast: Velkopavlovická
O
Obsah alkoholu: 12 %
O

Odrůda: 100 % Ryzlink vlašský
O
Oblast: Velkopavlovická
O
Obsah alkoholu: 12 %
O

Barva je světle žlutá. Vůně muškátová
B
s jemnými ovocnými tóny. Chuť je
ppolosuchá, plně muškátová, s příjemnou
kkyselinkou a dlouhou dochutí.

Barva je světle žlutá, jiskrná. Vůně
B
je široká, květinovo-ovocná. Chuť je
ppolosuchá, plná, ovocitá s jemnou
kyselinkou a s dlouhou jemně nasládlou
ky
ddochutí.

KKabinet

Doporučujeme podávat
D
k delikátním paštikám, čerstvým
ssýrům a gratinovaným jídlům
s jemným bešamelem.

16

750

8-10 °C

750
ml

6ks

PPozdní sběr

Doporučujeme k drůbežímu,
D
lehčím úpravám vepřového masa
le
a čerstvým sýrům.

8-10 °C

750
ml

6ks

03.11.17 15:09

733301

733302

Frankovka

Rulandské modré

Víno z Kobylí

Víno z Kobylí

Odrůda: 100 % Frankovka
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 13 %

Odrůda: 100 % Rulandské modré
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 13 %

Barva je rubínově červená. Vůně je
široká, ovocná s nádechem višňového
likéru. Chuť suchá, velmi plná,
extraktivní, s tóny lesního ovoce
a kompotovaných višní. V dlouhé
dochuti jsou nasládlé, sametově hebké
třísloviny. Víno leželo v dubovém sudu.

Barva temně granátová. Vůně s výraznými
tóny drobných červených plodů. Chuť
suchá, elegantní, měkce sametová s velmi
jemnou kyselinou a příjemnou tříslovinou.
Víno zrálo v dubovém sudu.

Pozdní sběr

Doporučujeme podávat ke
zvěřině, hovězí pečeni
a všem tmavým a sytým masům.

16-18 °C 750
ml

6ks

Doporučujeme podávat k telecímu
a vepřovému masu, tuňákovému
steaku a středně vyzrálým sýrům.

16-18 °C 750
ml

6ks

733101

733102

Müller Thurgau

Modrý Portugal

Víno z Kobylí

Víno z Kobylí

Odrůda: 100 % Müller Thurgau
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 12,5 %

Odrůda: 100 % Modrý Portugal
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 12,5 %

Barva je světle zelenožlutá. Vůně
ovocná s muškátovými podtóny.
Chuť je harmonická s jemnou
kyselinkou a ovocně-muškátovou
dochutí.

Barva je tmavě granátově červená,
aroma příjemně ovocné. Chuť je
ovocná, s jemnou tříslovinou
a pikantní dochutí.

BIB

Doporučujeme podávat k
pokrmům ze světlých mas,
k osvěžujícím salátům a rizotům.

8-10 °C
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5l

1ks

BIB

Mora vsk á ví na

Pozdní sběr

Doporučujeme podávat
k drůbežím masům s hutnou
úpravou, jemným biftekům
a středně vyzrálým sýrům.

16-18 °C

5l

1ks

17
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733204

Veltlínské zelené
Moravské zemské víno
ZD Němčičky

ZD Němčičky obhospodařuje celkem
250 ha půdy, z čehož je 92 ha vlastních vinic,
118 ha orné půdy a 40 ha sadů. Pěstování
hroznů a výroba vína probíhá na vysoké
kvalitativní úrovni, což zařadilo podnik mezi
členy Svazu integrované produkce. Hrozny
vypěstované ve vinicích ZD Němčičky daly
už několikráte vznik vínu, které bylo zařazeno
mezi sto nejlepších vín v Salonu vín
České republiky.

Odrůda: 100 % Veltlínské zelené
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 11,5 %
Barva žluto zelená, ovocná vůně
s tóny rynglí a kiwi. Kořenito-ovocitá
suchá chuť dodává eleganci tohoto
vína s jemným krémovým a šťavnatým
závěrem.
Doporučujeme podávat
k zeleninovým salátům,
rybám a drůbežímu masu.

Mora vsk á ví na

8-10 °C
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ml

6ks

733205

733206

Ryzlink vlašský

Sauvignon

ZD Němčičky

ZD Němčičky

Odrůda: 100 % Ryzlink vlašský
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 12,5 %

Odrůda: 100 % Sauvignon
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 12 %

Barva zelenkavá se zlatavými odlesky,
vůně svěží, ovocná. Chuť suchá
s ovocito-minerální aromatickou
a vyváženou kyselinkou.

Barva žlutá se zelenkavými odlesky,
elegantní květinovo-ovocné aroma.
Chuť suchá s tóny sušených kopřiv,
zelených hrušek a paprik. Osvěžující
víno s elegantní harmonickou aromaticitou.

Moravské zemské víno

Moravské zemské víno

Doporučujeme podávat
k těstovinám, rizotům a rybám.

18

750

8-10 °C

750
ml

6ks

Doporučujeme podávat
s plody moře, chřestem
a kozími sýry.

8-10 °C

750
ml

6ks
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733207

733209

Pálava

Rulandské šedé

ZD Němčičky

ZD Němčičky

Odrůda: 100 % Pálava
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 12,5 %

Odrůda: 100 % Rulandské šedé
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 13 %

Barva zlatavá, odrůdové aroma
s nádechem fialek, odkvetlých růží
a žlutého ovoce. Chuť je plná,
polosladká s příjemnou kyselinkou.

Barva světle žlutá se zelenkavými
odlesky, ovocné aroma s nádechem
tropického ovoce a zralých peckovin.
V chuti je příjemně ovocné a šťavnaté.

Ideálně doplní pokrmy orientální
kuchyně, kořeněné úpravy
drůbežího a rybího masa
a méně sladké zákusky.

Vhodné jako aperitiv,
k zeleninovým předkrmům,
rizotům a drůbežímu masu.

8-10 °C

750
ml

Moravské zemské víno

6ks

750
ml

6ks

733208

733303

Ryzlink Rýnský

Modrý Portugal

ZD Němčičky

ZD Němčičky

Odrůda: 100 % Ryzlink Rýnský
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 12 %

Odrůda: 100 % Modrý Portugal
Oblast: Velkopavlovická
Obsah alkoholu: 13 %

Barva žluto-zlatá, ovocné aroma
s nádechem citrusů, broskví a lipového
květu. Chuť je strukturovaná, jemně
krémová díky cílenému ležení a míchání
po dobu 5 měsíců na jemných kalech.

Barva je granátově červená, ovocné
aroma s tóny tropických plodů
a zralých peckovin. Chuť je suchá,
příjemně ovocná a šťavnatá.

Battonage

Vhodně doplní mořské plody,
především škeble, jehněčí maso
na bylinkách a zrající sýry.

8-10 °C
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8-10 °C

750
ml

6ks

Moravské zemské víno

M oravsk
v skáá ví
vína
Mora
na

Moravské zemské víno

Ideální k různým úpravám
vepřového i hovězího masa
a uzeninám.

16-18 °C 750
ml

6ks
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Čechy Sever
ÚSTECKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ
KRAJ

PLZEŇSKÝ
KRAJ

Praha
+ Čechy Jih

Morava

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

PARDUBICKÝ
KRAJ

OLOMOUCKÝ
KRAJ

KRAJ
VYSOČINA
JIHOČESKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ

ZLÍNSKÝ
KRAJ
JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

Zákaznické centrum Bidfood Czech Republic
příjem objednávek pro gastronomii:
Čechy Sever: 605 642 642, 414 113 414
Praha + Čechy Jih: 605 642 444, 414 113 444
Morava: 605 642 643, 414 113 415
zakaznickecentrum@bidfood.cz
příjem objednávek pro maloobchod:
605 642 001
callcentrum@bidfood.cz

www.bidfood.cz
Veškerý sortiment pohodlně objednávejte na e-shopu
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