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Šumivá vína / Sparkling Wines
Ambriatto Prosecco

0,75 l

Popis: Šumivé víno s charakteristickým buketem a suchou melodickou chutí. Frizzante - víno
s jemným perlením. Víno s označením původu DOC, pocházející z italského regionu proslulého výrobou kvalitního prosecca.
Description: Sparkling wine with a characteristic bouquet and dry, harmonious taste. Frizzante – wine with mild sparkle. Wine with indication of origin DOC, comes from the Italian
region which is famous for its production of a quality prosecco.
Země původu / Country of origin: Itálie / Italy
Oblast / Region: Pieve di Soligo
Odrůda / Cultivar: Glera
Vinařství / Winery: Ambriato
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

Soligo Prosecco

cena / price 430,-

0,75 l

Popis: Lahodné italské prosseco s označením původu DOC, lahodnou chutí a jemným perlením. Skvělé a svěží suché víno s květnatým buketem a vyváženou jemnou kyselinkou. Velmi
vhodné jako aperitiv.
Description: Delicious Italian prossecco with indication of origin DOC, delicate taste and
mild sparkle. Great and brisk dry wine with floriferous bouquet and a balanced mild acid.
Very felicitous as aperitif.
Země původu / Country of origin: Itálie / Italy
Oblast / Region: Treviso
Odrůda / Cultivar: Glera
Vinařství / Winery: Cantina Colli Del Soligo
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

Bernard Massard Sélection Brut Rosé

cena / price 450,-

0,75 l

Popis: Růžový lucemburský suchý sekt a okouzlující šumivé víno s jemným perlením i podmanivým charakterem.
Description: Pink dry champagne of Luxembourg and charming sparkling wine with mild
sparkle and a captivating character.
Země původu / Country of origin: Lucembursko / Luxembourg
Oblast / Region: Moselle
Odrůda / Cultivar: Cuvée (Cabernet Franc, Pinot Noir)
Vinařství / Winery: Bernard-Massard
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine
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cena / price 590,-
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Růžová vína / Rosé Wines
Domaine de Pellehaut Rosé

0,75 l

Popis: Kvalitní a příjemně opracované víno z Francie, které udělá upřímnou radost všem
milovníkům dobrých rosé! Vyznačuje se harmonií a podmanivostí, která se projevuje kulatostí
a ne příliš výraznou kyselinkou, ovšem, při delikátním zachování suchosti.
Description: Quality and nicely processed wine from France, which will please all lovers of
good rosé! It is distinguished by harmony and winsomeness, which appears as roundness
and not too striking acid, nevertheless, only at delicate preservation of dryness.
Země původu / Country of origin: Francie / France
Oblast / Region: Gaskoňsko / Gascon
Odrůda / Cultivar: Cuvée (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Tannat)
Vinařství / Winery: Domaine de Pellehaut
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine
cena / price 490,-
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Bílá vína / White Wines
San Elias Chardonnay

0,75 l

Popis: Lehké a ovocité Chardonnay, které překvapí již svým buketem, jež se výrazně vyznačuje charakteristickými tóny ananasu, manga a žlutého melounu. V barvě je slámově žluté
až zlatavé a odpovídá odrůdové charakteristice. Chuť je rovněž ovocná s velmi vyváženou
kyselinkou a příjemně dlouhým zakončením.
Description: Light and fruity Chardonnay, surprising with its bouquet, which is distinguished
by characteristic tones of pineapple, mango and yellow water melon. The colour of the wine
is straw yellow up to gold-coloured and corresponds with the cultivar´s characteristic. The
taste is also fruity with well balanced acid and pleasant long conclusion.
Země původu / Country of origin: Chile
Oblast / Region: Colchagua Valley
Odrůda / Cultivar: Chardonnay
Vinařství / Winery: San Elias
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

San Benedetto Pinot Grigio

cena / price 360,-

0,75 l

Popis: Benátská klasika, krásně voňavé a svěží Pinot Grigio neboli Rulandské šedé. Víno
s jiskrou, plné harmonie a intenzivní chutě. Pinot Grigio je typickou odrůdou pro benátskou
oblast.
Description: Venetian classic, beautifully scented and fresh Pinot Grigio or Ruland Grey.
Wine with spark, full of harmony and intense taste. Pinot Grigio is a cultivar typical for venetian region.
Země původu / Country of origin: Itálie / Italy
Oblast / Region: Veneto
Odrůda / Cultivar: Rulandské šedé / Ruland Grey
Vinařství / Winery: Cantina Colli Del Soligo
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

Domaine de Pellehaut Blanc

cena / price 410,-

0,75 l

Popis: Skvělé, svěží a jiskrné víno s příjemně dlouhým zakončením pocházející ze slavné
domoviny D´Artagnana, francouského Gascogne. Jde o důmyslnou kupáž mnoha tradi ních
místních odrůd - Ugni Blanc (což je ovšem odrůda s celosvětově vůbec největší výsadbou),
Colombard, Gros a Petit Manseng s mezinárodní klasikou Chardonnay a Sauvignon Blanc.
Description: Great, fresh and scintillate wine with a pleasant long conclusion, coming from
famous homeland of D´Artagnana, the French Gascogne. It is ingenuine coupage of many
local traditional Cultivars - Ugni Blanc (this cultivar is the worldwide most planted one), Colombard, Gros and Petit Manseng together with the international classic Chardonnay and
Sauvignon Blanc.
Země původu / Country of origin: Francie / France
Oblast / Region: Gaskoňsko / Gascon
Odrůda / Cultivar: Cuvée (Chardonnay, Sauvignon Blanc, Ugni Blanc, Gros
a Petit Manseng, Colombard)
Vinařství / Winery: Domaine de Pellehaut
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine
cena / price 490,-
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Woven Stone Sauvignon Blanc

0,75 l

Popis: Hrozny pro Sauvignon Blanc pochází z vinic v regionu Marlborugh, který se stal
po celém světě synonymem pro tuto odrůdu. Jemně aromatické víno s tóny bezinek a tropického ovoce. Kořenité. Příjemně ovocný začátek a střední patro, koncentrované, ale svěží.
Dlouhý minerálně kořenitý závěr.
Description: Grapes for Sauvignon Blanc originate from the vineyards of Marlborugh region, which became all over the world a synonym for this cultivar. Mild aromatic wine with
tones of elderberries and tropical fruits. Spicy. Nicely fruity beginning and the middle part,
concentrated, but fresh. Long, mineral, spicy conclusion.
Země původu / Country of origin: Nový Zéland / New Zealand
Oblast / Region: Marlborough
Odrůda / Cultivar: Sauvignon Blanc
Vinařství / Winery: Babich
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine
cena / price 690,--

Bernard Massard Pinot Gris Grand Premier Cru

0,75 l

Popis: Toto víno je klasickým zástupcem moselských vín z Lucemurska. Je to jemné a tělnaté
víno s příjemnou svěžestí ovoce. U aroma vína můžeme rozeznat tóny pomeranče, medu,
hrušky, medově pylové aroma lučního kvítí. Hodí se ke smetanovým pokrmům, sýrům s ušlechtilou plísní, k dezertům.
Description: This wine is a classical representative of Moselle´s wines from Luxembourg. It
is mild and corpulent wine with a pleasant freshness of fruits. In the aroma we can recognize
orange tones, honey, peers and honey-pollen aroma of the meadow flowers. It goes well
with creamy meals, blue cheese, desserts.
Země původu / Country of origin: Lucembursko / Luxembourg
Oblast / Region: Moselle
Odrůda / Cultivar: Pinot grigio
Vinařství / Winery: Bernard Massard
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

cena / price 690,-

Anselmann Riesling Halbtrocken

0,75 l

Popis: Barva je typicky žlutá se zelenými odstíny. Tento Riesling přitahuje svou jemnou, ovocnou vůní i lehce nasládlou chutí. Přitom jde o velmi osvěžující víno, které zaujme speciální
plností chuti i živou kyselinkou. Jeden z nejpovedenějších ryzlinků z falckého Porýní.
Description: The colour is typically yellow with green tones. This Riesling attracts with its mild,
fruity smell and also light sweet taste while it is a refreshing wine, attracting by its special fullness of taste and also by live acid. One of the most successful Rieslings from Pfalz Rhineland.
Země původu / Country of origin: Německo / Germany
Oblast / Region: Pfalz - Südliche Weinstraße
Odrůda / Cultivar: Riesling
Vinařství / Winery: Weingut Anselmann
Doplňující info / Additional info: Polosuché / Semidry

cena / price 590,-
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Chassagne Montrachet Blanc AC

0,75 l

Popis: Plné, charakterní burgundské bez lehkovážné citrusovosti a mladické přelétavosti.
Úctyhodné víno, se kterým se musí rozvážně promlouvat, abyste poznali všechna zákoutí
hloubavé duše pravého Chassagne-Montrachet. Výrazný buket, harmonická chuť s dlouhým
zakončením.
Description: Full, Burgundy character wine without a casual citrusy and youthful fickleness.
Honourable wine, to be seriously talked to, to be able to recognize all corners of the contemplative spirit of the right Chassagne-Montrachet. Distinctive bouquet, harmonic taste with
long conclusion.
Země původu / Country of origin: Francie / France
Oblast / Region: Chassagne-Montrachet
Odrůda / Cultivar: Chardonnay
Vinařství / Winery: Lamy-Pillot
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine
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cena / price 1950,-
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Červená vína / Red Wines
Candidato Tempranillo	

0,75 l

Popis: Víno vyrobené z hroznů španělské národní odrůdy Tempranillo pochází z jedné
z nejinovativnějších španělských vinařských rodin Familia Martinez Bujanda. Víno nabízí
překvapivou komplexitu a plnost ve vůni i chuti. Ovocité a příjemné víno s lehkým dotekem
vzpomínky na sudové zrání.
Description: Wine processed from the grapes of Spanish national cultivar Tempranillo,
comes from one of the most innovative Spanish families - Familia Martinez Bujanda. The
wine offers a surprising complexness and fullness of taste and aroma. Fruity and a pleasant
wine with light touch of memory for cask maturation.
Země původu / Country of origin: Španělsko / Spain
Oblast / Region: Castilla y León
Odrůda / Cultivar: Tempranillo
Vinařství / Winery: Familia Martinez Bujanda
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

cena / price 390,--

Ampelo Malvasia Nera

0,75 l

Popis: Hluboké víno rubínové barvy s granátovými odstíny. Vůně je intenzivní, ovocná i kořeněná s tóny bylin. Plné víno, příjemná svěží chuť, mohutnější závěr a příjemný dlouhý konec.
Description: Deep wine of ruby colour with pomegranate tones. The aroma is intense, fruity
and also spicy with tones of herbs. Full wine, pleasant fresh taste, vigorous conclusion and
long pleasant conclusion.
Země původu / Country of origin: Itálie / Italy
Oblast / Region: Puglia - Sava
Odrůda / Cultivar: Malvasia Nera
Vinařství / Winery: Ampelo
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

cena / price 510,-

Crucero Carmenére

0,75 l

Popis: Kořeněné a velmi peprné víno s patřičnou chilskou razancí. Carmenére je silná tlustoslupečná chilská národní odrůda, která pouze v této zemi díky intenzitě slunečního svitu
a charakteristické půdě vyzrává ve vína obdobně vysoké kvality.
Description: Spicy and very peppery wine with adequate Chile pushfulness. Carmenére is
strong thick-skin Chili national cultivar, which ripens into high quality only in this country due to
the intensity of the sun shine and characteristic soil.
Země původu / Country of origin: Chile
Oblast / Region: Colchagua Valley
Odrůda / Cultivar: Carmenére
Vinařství / Winery: Viňa Siegel
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

cena / price 410,-
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La Vendimía Rioja

0,75 l

Popis: Jemné, středně plné červené víno vyrobené z odrůd Garnacha (Grenache) a Tempranillo z nejslavnější španělské vinařské oblasti Rioja. Ovocný buket, velmi příjemná svěží
chuť s velmi jemným taninen. Álvaro Palacios patří v současné době mezi nejlepší španělské
vinaře.
Description: Mild, semi-full red wine made of Garnacha (Grenache) and Tempranillo cultivars, from themost famous Spanish winery region Rioja. Fruity bouquet, very pleasant fresh
taste with a very fair tannin. At present Álvaro Palacios belongs to the best Spanish winery.
Země původu / Country of origin: Španělsko / Spain
Oblast / Region: Rioja
Odrůda / Cultivar: Garnacha, Tempranillo
Vinařství / Winery: Alvaro Palacios
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

Château Lafitte Bordeaux

cena / price 620,-

0,75 l

Popis: Tradiční víno temně rubínové barvy. Intenzivní a přitom jemná vůně, která se vyznačuje tóny vyzrálých švestek a povidel. V chuti ovocité, s výraznějšími tříslovinami a typickým
stylem díky práci se sudy, který potvrzuje jeho původ.
Description: Traditional wine of dark ruby colour. Intense but mild aroma with tones of ripe
plum and lekvar. Fruity taste with more distinct tannin and a typical style due to the work with
casks, confirming its origin.
Země původu / Country of origin: Francie / France
Oblast / Region: Bordeaux, Camblanes-et-Meynac
Odrůda / Cultivar: Cuvée (Merlot (50%), Cabernet Sauvignon (30%),
Cabernet Franc (10%), Malbec (10%)
Vinařství / Winery: Château Lafitte
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine
cena / price 890,-

Fattoria Pogni Messaia

0,75 l

Popis: Víno rubínové barvy, vyzrálá vůně a sametová chuť. Vůně výrazná a delikátní po hroznech. Chuť vyrovnaná, sametově suchá, lahodná. Díky snížení výnosů jde vskutku o exkluzivní
víno. Odrůda Sangiovese.
Description: Wine of ruby colour, ripe aroma and velvet taste. The aroma of grapes is
distinct and delicate. Well balanced taste, velvet dry, delicious. Because of decrease of the
harvest it is indeed an exclusive wine. Cultivar Sangiovese.
Země původu / Country of origin: Itálie / Italy
Oblast / Region: Toscana
Odrůda / Cultivar: Sangiovese
Vinařství / Winery: Fattoria Pogni
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine
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cena / price 1050,-
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Château Simian Châteneuf-du-Pape

0,75 l

Popis: Nejslavnějsí francouzské červené je sceleno ze 13 odrůd, které přispívají k rozmanitosti jeho charakteru. Má tmavě červenou barvu s interesantní vůní zralého čeveného ovoce
a koření. Je kulaté, komplexní a silné, v chuti rozeznáváme zralé švestky, ovocná jádra a červené ovoce. Má harmonický vyvážený charakter a bohatý závěr.
Description: The most famous French red wine is integrated of 13 cultivars, which create the
diversity of its character. It is of dark red colour with interesting aroma of ripe red fruits and
spice. It is rounded, complex and strong, in its taste we recognize ripe plums, stones of fruits
and red fruits. It has got a harmonic balanced character and rich conclusion.
Země původu / Country of origin: Francie / France
Oblast / Region: Châteauneuf-du-Pape
Odrůda / Cultivar: Cuvée 13 odrůd / Cuvée 13 cultivars
Vinařství / Winery: Château Simian
Doplňující info / Additional info: Suché víno / Dry wine

cena / price 1890,-
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Provozovatel: BIG-HAM s.r.o.
DIČ: 63674548
U Plovárny 1, Praha 1
Odpovědný vedoucí: Ing. Jakub Frydrych
www.obcanskaplovarna.cz
www.facebook.com/obcanskaplovarna

