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

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

Friuli
-Venezia Giulia

Valle d´Aosta
Milano
•
Lombardia
Piemonte

Vysvětlivky

Emilia
Romagna
Liguria

IGT – (Indicazione Geografica Tipica)
– regionální vína, s kontrolovaným původem.

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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Marche
Umbria

Firenze
•
Toscana
Lazio

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.

Veneto

•Roma

Abruzzo

Molise

Campania
Puglia

Sardegna
Basilicata

Calabria

Sicilia
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Vína italská šumivá a perlivá
737014

Prosecco Spumante
Extra Dry DOC
Parol Vini

O
Odrůda:
100 % Glera
Oblast: Veneto
O
Obsah alkoholu: 11 %
O
Teplota podávání: 6 – 8 °C
T

Šumivé víno zlatavé barvy
s třpytivými odlesky, charakteristické
ovocné vůně s tóny jablek, broskví
a bílých květů. Chuť je svěží,
harmonická s elegantní perličkou.
Vhodné jako aperitiv, k zeleninovým
salátům, rybám a drůbeži.

750
7
ml

6

ks
lláhev

737009
7

P
Prosecco
Spumante
víno zlatavé
B
Bosa Brut DOC Šumivé
s elegantním perlením.
Parol Vini

750
ml

6 ks
láhev

O
Odrůda:
100 % Glera
Oblast: Veneto
O
Obsah alkoholu: 11 %
O
Teplota podávání: 6 – 8 °C
T

barvy
Jemné
ovocné aroma s nádechem
zelených jablek a rynglí, chuť svěží,
harmonická s květinovo-ovocnými
tóny.
Vhodné jako aperitiv, k zeleninovým
salátům, rybám a drůbeži.

737017
7

Domus Vini

Odrůda:
85 % Glera, 15 % Pinot Nero
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 4 – 6 °C

737015
73

S
Spumante
Im
Imperiale
M
Millesimato
E
Extra Dry

Domus Vini

750
ml

6

ks
láhev

O
Odrůda:
60 % Chardonnay, 40 % Glera
Oblast: Veneto
O
Obsah alkoholu: 11 %
O
Teplota podávání: 6 – 8 °C
Te

Šumivé víno jemně růžové
barvy s intenzivním, avšak
elegantním perlením. Jemné
aroma připomínající vodu z růží,
lesních jahod a rybízu. Chuť je
čerstvá, s meruňkovo-malinovým
nádechem. Cukr je v harmonii
s kyselinou.
Vhodné jako aperitiv, welcome
drink, k rybím pokrmům, plodům
moře, lehkým zeleninovým jídlům
a bílým masům připraveným
při nízké teplotě. Dále k ovocným
dezertům a pěnám.

Šumivé bílé víno, slámově zlatavé
barvy se živými zelenkavými
odlesky. Po nalití zaujme
lehkou pěnou s déle trvajícím
delikátním perlením. Víno má
elegantní buket s ovocnou
vůní a chutí. Pohlazení na patře
i na jazyku je doprovázeno
rafinovanou šťavnatostí hrušek
a jablek s broskvovým závěrem.
Skvělá vybalancovaná kyselinka
a plné tělo zaručuje intenzivní
a příjemný zážitek.
Výborné jako aperitiv, k mořským
plodům a rybám nebo zeleninovým
pokrmům.

750
75
ml

6

kks
láhe
láhev

vína italská šumivá a perlivá

Prosecco
Spumante
Rosé Millesimato
Brut DOP

3
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Vína italská šumivá a perlivá
737004

Spumante
Moscato Dolce
Domus Vini

750
ml

6

ks
láhev

Odrůda: 100 % Moscato
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 9,5 %
Teplota podávání: 6 – 8 °C

Šumivé bílé víno, světle slámově
žluté barvy se zlatavými odlesky.
Po nalití zaujme lehkou pěnou
s déle trvajícím perlením. Víno má
ovocný buket s charakteristickým
aroma bílých květů, broskví, banánů
a citrusových plodů. Chuť je sladká
a čerstvá, s vyváženým aroma
a zbytkovým cukrem.
Výborné jako aperitiv na konci
jídla, skvěle se snoubí s dezerty,
především na bázi krémů.

737010

Prosecco
Frizzante DOC
Parol Vini

Odrůda: 100 % Glera
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 11 %
O
Teplota podávání: 6 – 8 °C
T

Perlivé víno, polosuché. Zlatavá
barva, charakteristická ovocná vůně
s tóny jablek, broskví a bílých květů.
Chuť je svěží a harmonická.
Ideální jako aperitiv a pro přípravu
míchaných nápojů.

750
75
ml
m

6

ks
láh
láhev

737016
7

P
Prosecco
F
Frizzante
D
DOP Spago
750
ml

6

ks
láhev

Domus Vini

Perlivé víno, polosuché. Jemně
slámově žlutá barva s delikátním
a trvajícím perlením. Charakteristická květinová a ovocná vůně.
V chuti je víno svěží se zajímavým
jablečno-hruškovým závěrem.

O
Odrůda:
100 % Glera
Oblast: Veneto
O
Obsah alkoholu: 11 %
O
Teplota podávání: 6 – 8 °C
T

Ideální jako aperitiv i pro
přípravu míchaných nápojů. Hodí
se k lehkým jídlům, rybám
a mořským plodům. Vhodný
rovněž k dezertům.

737011

Cuvée Frizzante
Parol Vini

Odrůda:
80 % Glera, 20 % Chardonnay
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 10,5 %
Teplota podávání: 6 – 8 °C
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Jemně perlivé víno žluté barvy
se zlatavými odlesky. Bohaté
aroma žlutého ovoce a plátků
bílých růží, chuť delikátně
nasládlá, svěží s příjemným
perlením.
Vhodné jako letní aperitiv, ideální
do míchaných nápojů jako je Aperol
Spritz nebo Hugo.

750
75
ml
m

6

ks
láh
láhev
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733181

Glera Frizzante
keg
Odrůda:
100 % Glera
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 11 %
Teplota podávání: 6 – 8 °C

Lahodné perlivé víno z hroznů
odrůdy Glera, ze které se vyrábí
prosecco, žluté barvy se zelenkavými odlesky. V chuti svěží, ovocně
květinové tóny s jablečno-hruškovým
závěrem. Ideální jako aperitiv
a pro přípravu míchaných nápojů.
Narážecí zařízení plzeňského typu
/ bajonet. Sud se sytí CO2, plyn
se tlačí dovnitř sudu. Sud je plastový,
nevratný, recyklovatelný.

20 l
2

1keg
kks
k

733182
73

Víno Frizzante
V
D
Delizioso keg
Parol Vini

24 l

1kegkss

O
Odrůda:
80 % Glera, 20 % Chardonnay
Oblast: Veneto
O
Obsah alkoholu: 10,5 %
O
Teplota podávání: 6 – 8 °C
Te

Bílé, jemně perlivé víno žluté barvy
se zlatavými odlesky. Bohaté aroma
žlutého ovoce a plátků bílých
růží, chuť delikátně nasládlá, svěží
s příjemným perlením.
Vhodné jako letní aperitiv, ideální
do míchaných nápojů.
Narážecí zařízení ploché / žehlička.
Sud se sytí CO2. Sud je plastový,
nevratný, recyklovatelný.

732125

Medici Ermete

Odrůda: Lambrusco
Oblast: Emilia – Romagna
O
Obsah alkoholu: 8 %
O
Teplota podávání: 10 – 12 °C
T

Červené perlivé víno, vůně
s ovocnými tóny zahradního ovoce,
chuť je příjemně sladká.
Vhodné jako aperitiv k regionálním
pokrmům, dezertům a ovocným
salátům.

732128
7

L
Lambrusco
dell‘Emilia
IG
IGT Bianco Dolce
Medici Ermete

1,5 l

1

ks
láhev

O
Odrůda:
Lambrusco
Oblast: Emilia – Romagna
O
Obsah alkoholu: 8 %
O
Teplota podávání: 8 – 10 °C
T

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

1,5 l
1

1

ks
lá
láhev

vína italská šumivá a perlivá

Lambrusco dell‘Emilia
IGT Rosso Dolce

5
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Vína italská: Veneto
735018

Pinot Grigio
delle Venezie DOC
Parol Vini

750
ml

6

ks
láhev

Odrůda: 100 % Pinot Grigio
Oblast: Veneto,
Friuli Venezia Giulia
Obsah alkoholu: 12,5 %
Teplota podávání: 10 – 11 °C

Bílé víno slámově žluté barvy
se
zelenkavými
odlesky.
Víno má jemnou ovocnou vůni
s nádechem květů akácie
a zelených jablek. Chuť je suchá,
šťavnatá s harmonickým závěrem.
Vhodné zejména k zeleninovým
pokrmům, grilovaným rybám,
mořským plodům a drůbeži.

736047

Barone Nero
del Veneto IGT
Parol Vini

Odrůda: Cabernet Sauvignon,
Malbec, Refosco
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 16 – 18 °C

Červené víno intenzivní barvy
s fialovými odlesky. Víno s plným
tělem, ovocnou vůní s nádechem
lesního ovoce a zralých třešní. Chuť
je harmonická, suchá, s delším
závěrem.
Vhodné zejména k červenému
masu na grilu, pečeni, zvěřině
a aromatickým sýrům.

750
ml

6

ks
láhev

733130
7

G
Garganega
C
Chardonnay IGT
Parol Vini

3l

1BIBks

O
Odrůda:
Garganega, Chardonnay
G
Oblast: Veneto
O
Obsah alkoholu: 12 %
O
Teplota podávání: 10 – 12 °C
Te

Bílé víno slámově žluté barvy, vůně
s tóny jablka a květu akácie, svěží
chuť s jemnou kyselinkou.
Vhodné ke všem lehčím pokrmům,
zejména k rybám a bílému masu.

733140

Merlot IGT
Parol Vini

Odrůda: Merlot
Oblast: Veneto
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 16 – 18 °C
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Červené víno zářivě rubínové barvy,
plné ovocné vůně s tóny malin,
vyvážené a sametové chuti.
Dobře se hodí k pokrmům
z červeného masa, ale i drůbeži
a rybím pokrmům, k pečeni
a vyzrálejším sýrům.

3l

1BIBks
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Vína italská: Toscana

736037

Chianti DOCG
Passo Carbonaie
750
ml

6

ks
láhev

Odrůda: 100 % Sangiovese
Oblast: Toscana
Obsah alkoholu: 12,5 %
Teplota podávání: 16 – 18 °C

Červené víno rubínové barvy,
ovocné vůně s kořeněnými tóny,
především bílého pepře a jalovce.
Chuť je strukturovaná s jemnou
tříslovinou.
Výborně
doplní
těstoviny
s tradičními omáčkami a grilované
červené maso.

Vína italská: Puglia
736025

Primitivo
Salento IGP

Terrecarsiche
Odrůda: 100 % Primitivo
Oblast: Puglia, Murgia barese
Obsah alkoholu: 13,5 %
Teplota podávání: 18 – 20 °C

Červené víno sytě rubínové barvy.
Ve vůni je intenzivní a přímé. Chuť je
plná a vyvážená, s tóny červeného
ovoce a delikátním dotekem
červeného pepře v závěru.
Podává se k pečenému červenému
masu, aromatickým salámům nebo
vyzrálým sýrům.

750
ml

6

ks
láhev

Nero di Troia
Puglia IGP

Terrecarsiche

750
ml

6

ks
láhev

Odrůda: 100 % Nero di Troia
Oblast:
Puglia, Castel del Monte
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 18 – 20 °C

Červené víno syté granátové
barvy s fialovými odlesky. Ve vůni
jsou intenzivní tóny lesních malin
a ostružin. Chuť je plná, se sametovou tříslovinou a jemně pikantním
závěrem.
Výtečně se hodí k pokrmům
z červeného masa, pečené zvěřině
nebo vyzrálým sýrům.

vína italská

736021

7
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Vína italská: Abruzzo
736004

Montepulciano
D‘Abruzzo DOC
Parol Vini

Odrůda: 100 % Montepulciano
Oblast: Abruzzo
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 18 – 20 °C

Víno s plným a strukturovaným
tělem, v barvě přechází od intenzivní
červené až do oranžových tónů
charakteristických pro zralá vína.
Intenzivní vůně s tóny višní. Lahodná
plná chuť je v harmonii s lehkou
tříslovinou.
Výborně se hodí k červenému
i bílému masu, zejména ke
grilovanému nebo pečeni. Dále
k vyzrálým sýrům.

750
7
ml

6

ks
lá
láhev

Vína italská: Campania

735038

Falanghina IGP
Cantine Iorio

750
ml

6 ks
láhev

Odrůda: 100 % Falanghina
Oblast: Campania
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 8 – 10 °C

Bílé víno slámově žluté barvy,
odpočívalo 4 měsíce v nerezových
tancích. Intenzivní vůně s buketem
bílých květů a broskví. Chuť
je čerstvá, lahodná s minerálním
závěrem na patře.
Vhodně doplní předkrmy, rýže
a bílé maso.

736030

Aglianico IGP

Cantine Iorio
Odrůda: 100 % Aglianico
Oblast: Campania
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 18 – 20 °C
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Víno rubínově červené barvy,
odpočívalo 8 měsíců v nerezových
tancích. Aroma červeného ovoce,
chuť plná, s elegantní tříslovinou.
Vhodně doplní červené maso,
pečeně a vyzrálé sýry. Oceněno
zlatou medailí Mondus vini 2020.

750
7
ml

6

ks
lláhev

05.05.2022 19:29

Vína italská: Sicilia
735045

Vermentino
Terre Siciliane
IGP Ballaró
Domus Vini

Doporučujeme podávat k rybám
a zelenině.

750
ml

6

ks
láhev

vína italská

Odrůda: 100 % Vermentino
Oblast: Sicilia
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Bílé víno slámově žluté barvy.
Ve vůni intenzivní s bohatým
ovocným, citrusovým aroma
a květinovým nádechem. V chuti
je plné, avšak vyvážené, s lehkou
kyselinkou v závěru.

9
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Vinné nápoje

733081

Ciao Spritz
vinný koktejl
750
0
ml

6

kss
láhevv

Obsah alkoholu: 6,8 %
Teplota podávání:
podávejte chlazené

Originální, osvěžující a lahodný
italský drink Ciao Spritz je vyroben
z hroznů odrůdy Glera (ze které
se vyrábí prosecco) doplněné
přírodními bylinnými aromaty.
Je míchán přímo v lahvi
z vybraných
přísad nejvyšší
kvality s přísně dodržovanými
výrobními postupy. Tento 100 %
italský aperitiv rozvine po ochutnání
hořkosladkou chuť, kterou můžete
umocnit několika kostkami ledu,
plátkem pomeranče či olivou.

733701

Ciao Spritz
vvinný koktejl
250
ml

24
ks
láhev

Obsah alkoholu: 6,8 %
Teplota podávání:
T
podávejte chlazené

C Spritz
Ciao
vvinný koktejl
kkeg
20
l

1kegks

O
Obsah
alkoholu: 6,8 %
Teplota podávání:
Te
podávejte chlazené
p

Narážecí zařízení plzeňského typu
/ bajonet. Sud se sytí CO2, plyn
se tlačí dovnitř sudu. Sud je plastový,
nevratný, recyklovatelný.

vinné nápoje

733180
7

11
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Ostatní alkoholické nápoje

733091

Aperol
700
ml

6

ks
láhev

Obsah alkoholu: 11 %

Jedinečně oranžový, hořkosladký
likér původem z Padovy s historií
sahající až do roku 1919. Aperol
je nenahraditelnou přísadou pro
originální Aperol Spritz, jedničku
mezi aperitivy. Pije se v každém
ročním období.

733501
7

C
Cinzano
B
Bianco Vermut
Obsah alkoholu: 15 %
O

Cinzano Bianco je světle žlutý
vermut s plným tělem a jemnou
vůní. Je sladký a mimořádně
všestranný, což z něj dělá
nejoblíbenější vermut Cinzano.

750
ml

1

ks
láhev

733502
7

C
Cinzano
R
Rosso Vermut
750
ml

1

ks
láhev

Obsah alkoholu: 15 %
O

Cinzano Rosso má jantarovou barvu
a bohatou chuť bylin a koření.

733503

Cinzano
Extra Dry Vermut
Obsah alkoholu: 18 %
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Cinzano Extra Dry je jemně
dochucený, extra suchý vermut.
Skvělý samotný i jako základ
do mnoha suchých koktejlů.

750
ml

1

ks
láhev
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Vína španělská

Old Porter white
Odrůda: Pedro Ximénez
Oblast: Španělsko
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 8 – 12 °C
T

733045
7

Old Porter red
O
750
ml

1

ks
láhev

O
Odrůda:
Pedro Ximénez
Oblast: Španělsko
O
Obsah alkoholu: 13 %
O
Teplota podávání: 15 – 20 °C
T

733110

Copero Blanco
Odrůda: Viura a Merseguera
Oblast: Španělsko
Obsah alkoholu: 10,5 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Hodí se zejména k dezertům,
paštikám, plísňovým sýrům nebo
jako aperitiv.

5l

1BIBks

O
Odrůda:
Bobal a Monastrell
Oblast: Španělsko
O
Obsah alkoholu: 12 %
O
Teplota podávání: 14 – 16 °C
Te

ml

1

ks
láhev

Sladké červené víno vyrobené
z hroznů odrůdy Pedro Ximénez,
zrálo 4 roky v dubových sudech.
Má zářivou mahagonovou barvu.
Jeho aroma je harmonické, ovocné.
V chuti sladké, s příjemným ovocným
dotekem jemných tříslovin.
Hodí se zejména k dezertům,
paštikám, plísňovým sýrům nebo
jako aperitiv.

Bílé stolní víno polosladké. Barva
a
zlatavě žlutá. Aroma připomínajícíí
zralé hrušky, ananas a exotické
é
ovoce. V chuti je svěží a ovocité
é
s přetrvávajícím, jemně sladkým
m
závěrem.
Ideální ke zrajícím sýrům a darům
m
moře a rybám.

733105
73

Copero Tinto
C

750

Červené stolní víno rubínové
barvy, polosladké. Vůně ovocná
připomínající zahradní ovoce,
v chuti je plnější s výraznými
ovocnými tóny.
Doporučujeme podávat ke zvěřinovým specialitám.

5l

1BIBks

vinné nápoje a vína španělská

733040

Sladké bílé víno vyrobené z hroznů
odrůdy Pedro Ximénez, zrálo
4 roky v dubových sudech.
Má zlatavě zářivou barvu. Jeho
aroma je harmonické, ovocné.
V chuti sladké, s příjemným ovocným
dotekem jemných tříslovin.
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Vína
moravská
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. Počátky
pravděpodobně nalezneme již za éry Keltů a Germánů. 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.
Víme, že již v této době měla vína z Moravy úspěch i za hranicemi.

Litoměřická

Slovácká

Mělnická

Velkopavlovická
Mikulovská
Znojemská
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Vína moravská: Vinařství Vajbar
733410

Rulandské šedé
pozdní sběr
Vajbar

Bílé víno polosuché
Odrůda:
100 % Rulandské šedé
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Vrbice
Trať: Záhumenice
Obsah alkoholu: 12 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Barva je sytě zlatá. Vůně je velmi
široká, plná a hutná. Zavede
nás na právě pokosenou letní
louku plnou bylin. Ve druhé vlně
přichází zralé letní bobulové ovoce
a medové plástve. Chuť je pevně
strukturovaná, výrazná, svěží
se zralým ovocem, pomerančovou
marmeládou, v závěru s jemným
tónem bílého rybízu.
Doporučujeme k telecímu
na smetaně.

750
7
ml

6

ks
lá
láhev

Pálava

pozdní sběr
Vajbar

750
ml

6

ks
láhev

Bílé víno suché
Odrůda: 100 % Pálava
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Rakvice
Trať: Trkmansko
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Barva je šperkově zlatá. Vůně
je plná, široká a barvitá. Najdeme
tu květy bílé růže, jitrocel, zralé
broskve i hrušky máslovky. Chuť
je oblá, šťavnatá a výrazná, svěže
suchá. Košík zralého letního ovoce
se snoubí s kořením, jitrocelovým
sirupem a citrusy. Dlouhá dochuť
plná koření s červeným pomelem
v závěru.
Doporučujeme ke kachně na
pomerančích a ke zralým sýrům
typu Gouda.

Vína moravská

733411

15
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733412
Barva je světle zlatá se zelenými
odlesky. Vůně je široká, bohatá,
velmi příjemná. Najdeme v ní
pečená i čerstvá jablka Golden
Delicius kombinovaná se zralými
Bílé víno suché
citrusovými plody a pečenými
Odrůda: 100 % Rulandské bílé hruškami. Chuť je barvitá, svěží
a šťavnatá. Jablka příjemně
Vinařská oblast: Morava
doplňuje bílý rybíz, zralé meruňky,
Podoblast: Velkopavlovická
mandarinky a jemné koření.
Vinařská obec: Velké Pavlovice V dlouhém závěru čerstvá kyselina.
Trať: Išperky
Doporučujeme ke krevetám na grilu
Obsah alkoholu: 12,5 %
s bylinkovo-česnekovou omáčkou
a k sýrům typu Ementál.
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Rulandské bílé
pozdní sběr
Vajbar

750
ml

6

ks
láhev

733413

Ryzlink vlašský

kabinetní víno
Vajbar

750
ml

6

ks
láhev

Bílé víno polosuché
Odrůda: 100 % Ryzlink vlašský
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Velké Němčice
Trať: Růžová hora
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 8 – 12 °C

Pikantní a svěží víno s jemným
zbytkem cukru. Barva je bledě
zelenkavá. Vůně je bohatá
a svěží. Dominují v ní meruňky,
vinohradnické broskve, jitrocel
a piniové oříšky. Chuť je svěže
ovocná. Najdeme tu zralé ovoce od
limety přes mandarinku po broskve
a medový meloun.
Podávejte k pečenému kuřeti
s nádivkou.

733414

André

pozdní sběr
Vajbar
Červené víno suché
Odrůda: 100 % André
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Vrbice
Trať: Záhumenice
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 16 – 18 °C
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Velmi elegantní víno z domácího
šlechtění. Barva je jemná v tónu
ostružinového kompotu. Vůně
je decentní a svěží. Najdeme v ní
moruše, borůvkový kompot, rybíz
a pikantní tóny ostružinových listů.
Chuť je lehká, svěže tříslovitá,
v tónech červeného rybízu
a brusinek. V závěru dominují svěží
tóny brusinek.
Doporučujeme k hovězímu guláši.

750
ml

6

ks
láhev
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Vína moravská: Vinařství Vajbar
733171

Tramín červený

Barva vína je sytě žluto-zlatá. Vůně
velmi
bohatá, snoubí kvetoucí
Vajbar
růže, šeřík, med a meruňkovou
marmeládu se zralými pomeranči
Bílé víno polosuché
a grepy. Chuť je jemně nasládlá,
Odrůda: 100 % Tramín červený dokonale kopíruje vůni. V dlouhém
Vinařská oblast: Morava
závěru dominují tóny koření.
Obsah alkoholu: 12,5 %
Podávejte k nokům s omáčkou
Teplota podávání: 10 – 12 °C
ze sýra s modrou plísní.

Pálava
Vajbar

1,5 l

1bagks

Bílé víno polosladké
Odrůda: 100 % Pálava
Vinařská oblast: Morava
Obsah alkoholu: 13,5 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

733173

Rulandské modré
Vajbar

Červené víno suché
Odrůda:
100 % Rulandské modré
Vinařská oblast: Morava
Obsah alkoholu: 12,5 %
Teplota podávání: 15 – 18 °C

733174
7

Frankovka
F
Vajbar

1,5 l

1bagks

R
Růžové
víno polosuché
Odrůda: 100 % Frankovka
O
Vinařská oblast: Morava
V
Obsah alkoholu: 11,5 %
O
Teplota podávání: 10 – 12 °C
T

1bagks

Barva vína je šperkově zlatá.
Vůně je velmi bohatá a široká.
Najdeme v ní kvetoucí bílé růže,
šeřík, citrusy i jemné tóny koření.
Chuť je doslova dechberoucí.
Najdeme tu marmelády snad
ze všeho domácího ovoce a k nim
i ovoce exotické. Velmi dlouhá
sladší dochuť s pikantními tóny
koření a citrusové kůry.
Podávejte k ovocným dezertům.

Exkluzivně nazrálé víno z dubového
sudu. Barva je sytě granátová,
vůně velmi bohatá a nazrálá,
s lesním ovocem v marmeládových
a sušených tónech. Chuť je stejně
zralá a oblá, s kompotovanými
ostružinami a borůvkami, dlouhým
závěrem s kořením, kouřem
a jemným tříslem.
Doporučujeme k masovým
specialitám na grilu.

Barva je příjemně nasládlá, v druhé
vlně až bonbónová. Najdeme v ní
zralé jahody i jahodový kompot.
Chuť je mohutná a široká. Zralé
jahody se snoubí s lesními, s malinami
a marmeládou ze zahradního ovoce.
Delší dochuť jemně vysušuje koření
a kyselina.
Doporučujeme k jemným
krémovým dezertům.

1,5 l

1bagks

Vína moravská

733172

1,5 l
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733132

Rulandské šedé

Barva vína je sytě žluto-zlatá. Vůně
velmi
bohatá, medově nasládlá, v tónu
Vajbar
kvetoucích ovocných stromů, letní louky
a bylinkového medu. Chuť je plná a hutná,
Bílé víno polosuché
středně dlouhá a výrazná. Dominuje tu bílé
Odrůda: 100 % Rulandské šedé letní ovoce a sušené bylinky.
Vinařská oblast: Morava
Podávejte k hutným a kořeněným
Obsah alkoholu: 12,5 %
jídlům, k těstovinám se smetanovými
Teplota podávání: 8 – 12 °C
či sýrovými omáčkami.

733131
73

Frankovka
F
Vajbar

3l

1BIBks

Če
Červené
víno suché
Odrůda: 100 % Frankovka
Od
Vinařská oblast: Morava
Vi
Obsah alkoholu: 12,5 %
O
Teplota podávání: 15 – 18 °C
Te

3l

1BIBks

Barva vína je sytě višňová až černá. Vůně
je zralá a plná, svěže višňová. Za zralými
černými višněmi přichází jeřabiny, borůvky
a černý rybíz. Chuť je oblá, příjemně snoubí
jemné tóny třísla prezentované višňovou
peckou se svěžími tóny višní, rybízu
a brusinek.
Podávejte k pečeným masům (vepřové
pečeně na tomatech), zvěřině, kachně
huse i ke guláši.

733150
73

Grüner Veltliner
Vajbar

Bílé víno suché
Odrůda: 100 % Grüner Veltliner
Vinařská oblast:
Niederösterreich
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 8 – 10 °C

733101

Bílé víno žluté barvy se zelenými odlesky,
jemná ovocná vůně výrazně citrusová,
následují tóny jarní louky a čerstvého
medu. Svěží, suchá, ovocná chuť, najdeme
tu ještě tvrdou broskev a meruňku. Velmi
dlouhý svěží závěr kombinuje pomeranče
a citróny.
Doporučujeme podávat k rybám na grilu.

3l

1BIBks

Vína moravská: Vinařství Kobylí

Müller Thurgau
Kobylí

5l

1BIBks

Odrůda: 100 % Müller Thurgau
Vinařská oblast:
Morava/Kobylí
Obsah alkoholu: 12,5 %
Teplota podávání: 8 – 10 °C

Bílé víno světle zelenožluté barvy. Vůně
ovocná s muškátovými podtóny. Chuť je
suchá harmonická s jemnou kyselinkou
a ovocně-muškátovou dochutí.
Doporučujeme podávat k pokrmům
ze světlých mas, k zeleninovým salátům,
a rizotům.

733102

Modrý Portugal
Kobylí

Odrůda: 100 % Modrý Portugal
Vinařská oblast:
Morava/Kobylí
Obsah alkoholu: 12,5 %
Teplota podávání: 16 – 18 °C
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Červené víno tmavě granátové barvy,
aroma příjemně ovocné. Chuť je suchá,
ovocná s jemnou tříslovinou a pikantní
dochutí.
Doporučujeme podávat k drůbežím
masům s hutnou úpravou, jemným
biftekům a středně vyzrálým sýrům.

5l

1BIBks
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Vína moravská: ZD Němčičky
733204

Veltlínské zelené

Moravské zemské víno
ZD Němčičky
Odrůda:
100 % Veltlínské zelené
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Bílé víno nažloutlé barvy. Vůně
je výrazná, ovocito-kořenitá,
s pikantností zeleného pepře.
Chuť je pevná s výraznou kořenitominerální dochutí.
Doporučujeme podávat
k zeleninovým salátům, rybám
a drůbežímu masu.

750
75
ml
m

6

ks
láh
láhev

733205

Ryzlink vlašský

Moravské zemské víno
ZD Němčičky

750
50
mll

6

ks
láhev
ev

Odrůda:
100 % Ryzlink vlašský
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 12 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Bílé víno zelenkavé barvy se
zlatavými odlesky. Vůně je svěží,
ovocná. Chuť svěží s ovocitominerální aromatikou a vyváženou
kyselinkou.
Doporučujeme podávat
k těstovinám, rizotům a rybám.

733206

Sauvignon

Moravské zemské víno
ZD Němčičky
Odrůda:
100 % Sauvignon
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Bílé víno žluté barvy se zelenkavými
odlesky. Harmonická a elegantní
aromatika a chuť broskve. Osvěžující
víno s příjemnou svěžestí.
Doporučujeme podávat s plody
moře, chřestem a kozími sýry.

750
7
ml

6

ks
lláhev
á

733207
Moravské zemské víno
ZD Němčičky

750
ml

6

ks
áhev
láhev

Odrůda:
100 % Pálava
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Bílé víno zlatavé barvy. Ve vůni
převládají fialky, v kombinaci
s ovocitostí a odkvetlou růží. Chuť
je plná, sladká.
Ideálně doplní paštiky a sladké
úpravy masa, ovocné saláty
a dezerty, ovčí či kozí sýry.

Vína moravská

Pálava

19
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733209

Rulandské šedé

Moravské zemské víno
ZD Němčičky

750
ml

6

ks
láhev

Odrůda:
100 % Rulandské šedé
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Bílé víno světle žluté barvy.
Ovocité s plnou vůní červeného
pomeranče a zralých peckovin.
V chuti je příjemně ovocné
a šťavnaté.
Vhodné jako aperitiv, k zeleninovým
předkrmům, rizotům a drůbežímu
masu.

733213

Tramín červený

Moravské zemské víno
ZD Němčičky
Odrůda:
100 % Tramín červený
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Bílé víno zlatavé barvy, aromaticky
převládá odrůdovost a vůně čajové
růže. Chuť je plná, sladká.
Ideálně doplní krémové dezerty a zrající sýry.

750
75
7
ml
m

6

ks
lá
áh
láhev

733216

Rivaner

Moravské zemské víno
ZD Němčičky

750
0
ml

6

kss
láhevv

Odrůda:
100 % Rivaner
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Kříženec
odrůd
Ryzlink
rýnský a Madlenka královská.
Příjemná
aromatika
citrusů
a lučního kvítí, svěží bílé víno
s dlouhou dochutí.
Ideálně doplní pokrmy z ryb,
mořských
plodů,
drůbeže
a nevýrazné sýry. Také se hodí
k melounu se sušenou šunkou.

733208

Ryzlink rýnský Premium
Moravské zemské víno
ZD Němčičky
Odrůda:
100 % Ryzlink rýnský
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 12,5 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C
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Velice atraktivní a zajímavé bílé
víno, které zrálo 7 měsíců ve
velkém dubovém sudu, díky
čemuž získalo výraznou aromatiku
lipového
květu,
angreštu
a pomerančové kůry.
Vhodně doplní mořské plody,
především škeble, jehněčí maso
na bylinkách a zrající sýry.

75
750
5
ml
m

6

ks
láh
láhev
h
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Vína moravská: ZD Němčičky

733217

Irsai Oliver Happy Wife Happy Life
Moravské zemské víno
ZD Němčičky
Odrůda: 100 % Irsai Oliver
Vinařská oblast: Morava
Obsah alkoholu: 12 %
Teplota podávání: 6 – 8 °C

Svěží, šťavnaté, jemně perlivé bílé
víno brut v zajímavé lahvi Happy
Wife Happy Life.
Vhodné jako aperitiv nebo k lehkým
pokrmům.

75
750
5
ml
m

6

ks
láh
láhev
h

733291

Modrý Portugal rosé

Moravské zemské víno
ZD Němčičky

750
ml

6

ks
láhev

Odrůda:
100 % Modrý Portugal
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 10,5 %
Teplota podávání: 10 – 12 °C

Růžové víno polosuché, barva
malinově růžová, ovocné aroma
s nádechem jahod a malin. Chuť
je příjemně ovocná, vyvážená,
s jogurtovou dochutí. Harmonické
jemné víno.
Ideálně doplní letní zeleninové
saláty a grilovaná masa.

733303

Modrý Portugal

Moravské zemské víno
ZD Němčičky
Odrůda:
100 % Modrý Portugal
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 11,5 %
Teplota podávání: 14 – 16 °C

Červené víno granátové barvy,
ovocné aroma s tóny tropických
plodů a zralých peckovin. Chuť
je polosuchá, příjemně ovocná
a šťavnatá.
Ideální k
vepřového
a uzeninám.

různým úpravám
i hovězího masa

750
7
ml

6

ks
lá
láhev

733304
Moravské
zemské víno
ZD Němčičky

750
ml

6

ks
láhev

Odrůda:
100 % Frankovka
Vinařská oblast: Morava
Podoblast: Velkopavlovická
Vinařská obec: Němčičky
Obsah alkoholu: 13 %
Teplota podávání: 14 – 16 °C

Červené víno barvy českého
granátu.
Bohaté
ovocné
aroma s nádechem višňového
likéru. Chuť je suchá, plná,
extraktivní, s tóny lesního ovoce
a kompotovaných višní. Dlouhá
dochuť se sametově hebkými
tříslovinami. Víno zrálo po dobu 24
měsíců v novém dubovém sudu.
Bez přídavků a s minimem síry.
Doporučujeme podávat ke
zvěřině, hovězí pečeni a tmavým
a sytým masům.

Vína moravská

Frankovka Premium
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Zimní alkoholické nápoje
Stačí pouze ohřát na požadovanou teplotu
(nevaří se) a servírovat ozdobené plátkem citrusu
nebo se skořicí.

733063

Svařené víno
Obsah alkoholu: 8,7 %

1l
Aromatizovaný vinný nápoj
z červeného vína.

6

ks
láhev

733161
7

10

Svařené víno
S

1BIBks

Obsah alkoholu: 8,7 %
O

l

Aromatizovaný vinný nápoj
z červeného vína.

733062

Svařené víno
Oma‘s Tetra
Obsah alkoholu: 8,8 %

1l
Aromatizovaný vinný nápoj
z červeného vína.

12
ks
tetra
pack

733072

1l

6

ks
láhev
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Punč třešňový
Obsah alkoholu: 8,5 %

Alkoholický nápoj na bázi
ovocného (třešňového)
vína ochucený směsí koření.

05.05.2022 19:30

Ostatní alkohol

733801

Cidre
jablečný suchý
750
ml

Obsah alkoholu: 4 %

6

ks
láhev

733802

Cidre
jablečný sladký
Obsah alkoholu: 2 %

Jablečný
cidre
je
perlivý
alkoholický nápoj vyráběný dle
staré tradice podle francouzské
receptury. Svoji typickou chuť
i perlivost získává pomalým pečlivým kvašením. Lahodné letní
osvěžení s příjemně ovocnou chutí
se hodí pro každou příležitost
a je osvěžující alternativou k pivu
nebo vínu především v letních
měsících. Cidre lze podávat dobře
vychlazený (např. s plátkem citrusu
a ledem), ale můžete jej využít
i jako základ pro míchané drinky,
do těsta na koláče či do omáček.

750
ml

6

ks
láhev
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Nealkoholické nápoje
640161
64

JJablečný
a
mošt
5l

1BIBks

100% jablečná šťáva lisovaná za studena. Díky tomu
10
si zachovává všechny cenné přírodní látky a vitamíny.
Bez
Be přidaného cukru, barviv, aromat a bez konzervantů.
Baleno
v praktickém bag-in-boxu, který umožňuje snadné
Ba
dávkování.
dáv
Vyrobeno
v České republice.
Vyr

734000

Punč nealkoholický
Nealkoholický horký nápoj s příchutí koření svařeného vína
a podílem ovocných šťáv.
Stačí pouze ohřát na požadovanou teplotu (nevaří se)
a servírovat ozdobený plátkem citrusu nebo se skořicí.
Díky tomu, že neobsahuje alkohol, je vhodnou alternativou
k tradičnímu svařenému vínu pro řidiče, děti, sportovce
a všechny ty, kteří nevyhledávají alkoholické nápoje.
Obsahuje šťávy z jablek, hroznového vína, citronů, bezinek,
višní, ostružin, jahod a dalšího ovoce.

1l

6

ks
láhev

734002
7

Punč nealkoholický
P

10 l

1BIBks
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Nealkoholický horký nápoj s příchutí koření svařeného vína
a podílem ovocných šťáv.
Stačí pouze ohřát na požadovanou teplotu (nevaří se)
a servírovat ozdobený plátkem citrusu nebo se skořicí.
Díky tomu, že neobsahuje alkohol, je vhodnou alternativou
k tradičnímu svařenému vínu pro řidiče, děti, sportovce
a všechny ty, kteří nevyhledávají alkoholické nápoje.
Obsahuje šťávy z jablek, hroznového vína, citronů, bezinek,
višní, ostružin, jahod a dalšího ovoce.
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Kávy

612045

1

kg

1 ks
sáček

1

kg

1

ks
sáček

Saicaf Bar

Saicaf
so
o
Anniversary Rosso

60 % Arabica
40 % Robusta

90 % Arabica
10 % Robusta

612028

612027

Lavazza
Qualitá Rossa

Lavazza
Top Class

612035

Káva zrnková

Káva zrnková

Káva zrnková

Káva zrnková

60 % Robusta
40 % Arabica

kg

1 ks
sáček

1

ks
sáček

1

kg

1

ks
sáček

50 % Arabica
50 % Robusta

612026

612032

1

1

kg

Lavazza
Alteco Organic

Lavazza
Qualitá Oro

Káva zrnková
bez kofeinu

Káva zrnková

500
g

1

ks
sáček

100 % Arabica

48
ks
vanička

612015
2015
15

612016
201
16

Lavazza Fi
Firma
Espresso Forte

Lavazza
azza Firma
Lavazza Fi
Firma
Espresso Corposo Lungo Aromatico

Káva kapsle
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Káva kapsle

612017

Káva kapsle
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ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Příjem objednávek pro gastronomii
Čechy Sever
414 113 414

ÚSTECKÝ
KRAJ

LIBERECKÝ
KRAJ
STŘEDOČESKÝ
KRAJ

KARLOVARSKÝ
KRAJ

PLZEŇSKÝ
KRAJ

PARDUBICKÝ
KRAJ

STŘEDOČESKÝ
KRAJ

KRAJ
VYSOČINA
JIHOČESKÝ
KRAJ

Praha + Čechy Jih

KRÁLOVÉHRADECKÝ
KRAJ

JIHOČESKÝ
KRAJ

MORAVSKOSLEZSKÝ
KRAJ
OLOMOUCKÝ
KRAJ
ZLÍNSKÝ
KRAJ

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ

Morava

414 113 444

414 113 415

email: zakaznickecentrum@bidfood.cz

Veškerý sortiment naleznete na
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