katalog vín

ážení milovníci vína,
právě držíte v rukou třetí vydání katalogu vín z KUPMETO CZ. Reprezentuje řadu
vín, jichž jsme výhradním dovozcem do České republiky, a odráží vývoj, kterým
naše společnost již od 2. února 2001 prošla. Na počátku jsme byli doslova „twomen-show“ – malá rodinná firma ze západu Čech. Postupně jsme se rozrůstali, rozšiřovali portfolio i oblast našeho působení.
Velmi brzy po založení společnosti jsme začali s dovozem francouzských vín. První zásilka obsahovala „ pouhých“ 8 položek. Dnes dovážíme z Francie více jak 500
různých druhů vín. Dlouho jsme se na tuto zemi specializovali a od roku 2007 jsme
postupně navštěvovali a začali přivážet vína z Itálie, Chile, Argentiny, USA, Jižní Afriky, Austrálie.
V současnosti v našem portfoliu naleznete vína z více jak 40 vinařství. Naší doménou jsou drobní a střední vinaři s důrazem na špičkovou kvalitu. V našem portfoliu najdete i renomované producenty s celosvětovým rozsahem. Při vlastní selekci vín se vždy zaměřujeme na kvalitu jejich produkce – kvalita je u nás na prvním
místě! Většina našich vinařů v průběhu let výrazně investovala do svých technologií
a zvedla kvalitu a renomé svých vín. Proto můžeme hrdě prohlásit, že na náš trh dovážíme mnoho oceněných a vítězných vín, a to nejen soutěžemi a časopisy ze zahraničí, ale dnes vítězících i v tuzemsku.
Náš sortiment a naše služby jsou nastaveny tak, abychom pokryli široký zájem
klientů. Dlouhodobě se specializujeme na tyto segmenty vinného trhu:
– gastronomie
– vinotéky a specializovaní distributoři vína
– firemní a koncová klientela (prostřednictvím e-shopu)
Ve všem co děláme, od selekce vín u vinařů – po distribuci ke koncovému zákazníkovi, se snažíme o maximální profesionalitu a neustálý vývoj. Více jak 10 let na trhu
nás nejen zavazuje, ale také dokazuje, že směr, kterým se od počátku ubíráme, je
správný. Pevně věřím, že naše vína sami oceníte a přeji Vám, ať už při jakékoli příležitosti, jejich příjemnou degustaci!
Ing. Martin Kozák
jednatel Kupmeto CZ spol. s r.o.
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rancie vždy byla a stále je považována za nejdůležitější vinařskou zemi světa, i když o pozici největšího producenta vína se přetahuje s Itálií. I přes tlaky
producentů ze zemí tzv. „Nového světa“, tzn. USA, Austrálie, Chile a pod. Přes moderní trendy, které pronikají
do světa vín, upřednostňující vína jednodušší, moderní
a nekomplikovaná. Všechny tyto vlivy a mnoho jiných
samozřejmě ovlivňují vnímání a pozici francouzských
vín. Ale jako měřítko standardu, tradice a hlavně špičkové kvality stále francouzská produkce zůstává.
Základním principem označováním francouzských
vín je tzv. apelační systém. Zatímco u tuzemských vín
je nejdůležitějším identifikačním znakem odrůda vína,
u francouzských vín je to region, odkud pocházejí hrozny použité v daném víně. Všechny vinařské oblasti Francie jsou rozděleny na menší regiony, které se mimo
jiné výrazně liší svojí rozlohou (od 1 po
tisíce hektarů). V každé takové podoblasti jsou zavedena specifická pravidla pro výrobu vín, včetně
povolených odrůd a technologických postupů. Tyto oblasti
se nazývají apelace a zároveň jsou
po nich pojmenována i vína z nich

pocházející. Například v oblasti kolem měst Belleville
a Beaujeu se nachází veliká apelace Beaujolais, kde se
produkují stejnojmenná vína, v okolí Bordeaux další velká stejnojmenná apelace atd.
Francouzská vína jsou velmi různorodá, co se týče jednotlivých vinařských oblastí. Produkce vín je ve Francii
rozdělena do následujících vinařských regionů:
Alsasko, Champagne, údolí Loiry, Bordeaux, Jihozápad, Languedoc, Korsika, Provence, údolí Rhony, Savojsko a Jura, Beaujolais, Burgundsko. S výjimkou Korsiky
a Savojska dovážíme vína ze všech francouzských vinařských regionů.
Vinařskou Francii však nedefinuje jen bohatost geografická, ale i odrůdová. Je to sice domov tradičních
„celosvětových“ odrůd jako je Cabernet Sauvignon, Merlot či Chardonnay. Ale nalezneme
zde také téměř nekonečnou řadu lokálních odrůd, které činí francouzská vína
nezaměnitelná a stále přinášející nové zážitky. Vždyť Grenache, Viognier, Carignan
či Pinot Meunier mají tolik
co nabídnout.

 Alsasko
 Bordeaux
 Burgundsko
 Champagne
 Jihozápad

FRANCIE

Francie

 Jura a Savojsko
 Languedoc
 Loira (údolí řeky)
 Provence
 Rhôna (údolí řeky)

VINS DE TABLE – stolní vína – základní typ, u kterého není definován původ
hroznu. Používáno jako konzumní víno.
VINS DE PAYS – tzv. zemská či selská
vína, kde je původ hroznu již definován,
ale jen približně. Kvalita vín je značně
různorodá, od kategorie stolních vín až
po perly světového vinařství. Celkově se

jedná o vína se zajímavým poměrem
cena/kvalita.

pravidel (viz výše). V praxi je to skupina
vín, s kterou se nejčasteji setkáváme.

VDQS – vyšší kvalitativní kategorie vín.
Postupně těchto vín ubývá – jsou převáděny do vyšší skupiny AOC.

CRU, PREMIER CRU, GRAND CRU...
– nadstavba systému AOC. Nejkvalitnější zástupci francouzských vinic
a vinařství. V každé oblasti je označení těchto vín trochu odlišné – viz další
stránky katalogu.

AOC – velká množina kvalitních vín,
která vznikla podle přísných apelačních

FRANCIE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

KATEGORIE FRANCOUZSKÝCH VÍN

5

70 % Grenache, 25 % Syrah
5 % Mourvedre
Vinice: stáří keřů – 30 let Syrah, Mourvedre,
40–93 let v případě Grenache
Půda: kamenitá s červenou hlínou

6

Macerace hroznů probíhala 20
dní, zrání vína pak v barriku 1 rok. Unikátní víno a zároveň špickový zástupce apelace. 100 % odrůdy Syrah se používá ve velkých vínech severní Rhôny. Velmi intenzivní barva, tradiční pro
Syrah. Aroma je kombinací kořenitých
a pepřových stop. Chuť je bohatá, pevná a bohatá. Stopy čokolády a lékořice.

Macerace trvala 20 dní a zrání
na barriku v délce 6 měsíců. Nový produkt vinařství vyjadřující moderní trendy v kombinaci s tradičními nároky na
kvalitu vína. Aroma zralého červeného ovoce s dotykem vanilky. Chuť – taniny jsou v harmonii s vůní, plné, ale
jemné.

55 % Marsanne, 27 % Roussanne, 17 % Clairette, 1 % Grenache Blanc a Bouboulenc
Vinice: 10–50 let

CÔTES DU RHÔNE BLANC
Grande Réserve

CÔTES DU RHÔNE VILLLAGES
Les Charmes

Fermentovalo v nových sudech
z francouzského dubu po dobu 6–12 měsíců. Macerace 20 dní. Intenzivní granátová barva. Vůně po zralém červeném
ovoci, fialkách a rybízu s dřevitým dotekem. Chuť zaoblená, hladká a hebká.
Třísloviny jsou přítomny, ale v harmonickém propojení s dlouhou dochutí.

Amandine Bernard
a madame Dominique
Bernard

CHÂTEAU BEAUCHÊNE

Archivace: 8–10 let

55 % Grenache, 30 % Syrah, 10 % Cinsault,
5 % Carignan
Vinice: 30–50 let, kamenitá půda

Pečená kachna, sýry s bílou plísní



CHÂTEAU BEAUCHÊNE



100% Syrah
Vinice: 20 let, vápenito-kamenito-hlinitá půda

CÔTES DU RHÔNE
Les Sens de Syrah barrique

CHÂTEAU BEAUCHÊNE

RHÔNA – CHÂTEAU BEAUCHÊNE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Jedná se o „top“ produkt vinařství.
Barva tmavá, rubínově třešnová. Vůně po
velmi zralém červeném ovoci a borůvkách.
Statné víno s jemnými tříslovinami. Chuť
je velmi komplexní. Macerace trvá min. 20
dní. Víno zrálo v barrikových sudech 1 rok.

60 % Grenache, 40 % Syrah
Vinice: 30–50 let, kamenito-hlinitá půda

TIP

Premier Terroir

Výrazný ovocitý charakter vůně
je provázen projevem bílého dužninového ovoce. Chuť je svěží, lehce ovocná s náznaky květnatých stop a lehké minerality. Víno osvěžujícího typu
s delší chutí, která si však neustále zachovává svou jemnost, ovocnost a svěžest.

100% Viognier
Vinice: 10 let, jílovito-písčitá půda

NÁ·

CÔTES DU RHÔNE ROUGE
Grandé Réserve

CHÂTEAU BEAUCHÊNE
CÔTES DU RHÔNE rouge

CHÂTEAU BEAUCHÊNE

vín reprezentují tzv. Cru de Rhône – Cha^teauneuf-du-Pape,
Gigondas, Tavel, Lirac, Vacqueyras a další. První z nich je
zároveň nejznámějším vínem celé oblasti. Zvláštností tohoto vína je škála povolených 13 odrůd hroznů k použití.
V praxi se však můžeme setkat většinou s 4 až 5. Počet
odrůd je také jedním z hlavních rozdílů mezi severní a jižní části oblasti. Zatímco ve vínech Cornas, Saint-Joseph,
Crozes-Hermitage a Hermitage se používá výhradně jedna
odrůda Syrah, v částech blíže Středozemnímu moři se setkáme s kombinacemi odrůd Grenache, Syrah, Mourvedre
a další. V současnosti dovážíme především vína z jižní části tohoto vinařského regionu.

CÔTES DU RHÔNE BLANC
Grande Réserve Viognier

O

blast Vallée du Rhône ležící na svazích kolem řeky
Rhôny na jihu Francie, mezi městy Lyon a Orange,
patří mezi nejperspektivnější. Její obliba výrazně vzrůstá i v České republice a není to pouze faktem, že legendární víno Cha^teauneuf-du-Pape pochází z této lokality. Vinařský region se rozděluje na dvě části – severní
a jižní. V první dominují odrůdy Syrah a Viognier, zatímco na jihu je škála výrazně širší s převahou odrůd Grenache, Syrah, Mourvedre, Carignan a Cinsault. Co se týče
apelací neboli druhů vín, největší produkce připadá na
Côtes du Rhône a Côtes du Rhône Villages. Mezi méně
známé patří Luberon či Côtes de Ventoux. Vyšší kvalitu

CHÂTEAU BEAUCHÊNE

CÔTES DU RHÔNE

Francie

Fermentovalo v nových sudech
z francouzského dubu. Použitá odrůda
je známá z velkých bílých vín severní
Rhôny – apelace Condrieu. V případě jižní Rhôny se málokdy používá jako dominantní odrůda. O to je toto víno zajímavější. Výtečná barva se zlatavými
odlesky. Jemná svěží chuť po dužninovém ovoci, trocha vanilky a dotek fialek.

Francie

18 měsíců

ROČNÍ PRODUKCE
400 000 lahví

VYRÁBĚNÁ VÍNA

Chateauneuf-du-Pape Blanc, Chateauneuf-du-Pape Rouge, Côtes
du Rhône, Côtes du Rhône Villages.Pod značkou Alain Jaume
jsou rovněž vyráběna vína Côtes
du Rhône z nakoupených hroznů.

DOMAINE GRAND VENEUR
CÔTES DU RHÔNE VILLAGES

HODNOCENÍ VÍN
ALAIN JAUME

THE WINE ADVOCATE
92 Chateauneuf du Pape
La Fontaine
96 Chateauneuf du Pape
Vieilles Vignes
93-95 Chateauneuf du Pape
Les Origines
86 Côtes du Rhône Reserve
Grand Veneur
88-90 Lirac Clos de Sixte Red
88-90 Vacqueyras Alain Jaume
Grande garrigue
Nejlepší bílé Chateauneuf du
Pape (La Fontaine), TOP 100

Les Champauvins
70 % Grenache, 20 % Syrah, 10 % Mourvedre
Vinice: stáří keřů – až 105 let
Půda: kamenitá s převahou písků
Hrozny pochází z vinice, která je
oddělena od vinice Cha^ teauneuf-du-Pape pouhou polní cestou, což by se dalo
místní terminologií nazvat „baby Cha^teauneuf-du-Pape“. Víno má granátovou barvu
a bohatou vůni zralých třešní, malin a ostružin. Mohutná chuť se rozlije po ústech
a opakuje ovoce z vůně s trochou pepře,
vše v harmonii s kyselinkami a tříslovinou.



Grilovaný jehněčí špíz



Archivace: 8 let

Grenache Noir, Syrah, Mourvedre
Vinice: jílovito-kamenité podloží

RÉSERVE GRAND VENEUR
Côtes du Rhône Rosé

ALAIN JAUME & FILS

70 % Grenache, 20 % Syrah, 10 % Mourvedre
Vinice: 55-70 let, písčito-hlinitá půda

RÉSERVE GRAND VENEUR
Côtes du Rhône Rouge

ALAIN JAUME & FILS

WINE SPECTATOR
94 Chateauneuf du Pape
Les Origines
90 Lirac Clos de Sixte
86-87 Côtes du Rhône Reserve
Grand Veneur

Macerace 16 dní, zrálo v dřevěných sudech o velikosti 500 l. Víno
velmi tmavého odstínu. Vůně zahrnující velmi výraznou škálu odstínu zralého
červeného ovoce v kombinaci s tóny
provensálského koření a s dotekem bílého pepře. V dochuti patrná mineralita
terroiru. Celkově velmi příjemné víno
kombinující ovocnost a třísloviny.

Nová budova vinařství
Alain Jaume & Fils
– Domaine Grand Veneur

Nejpopulárnější a nejznámější
růžová vína pocházejí z jihu Francie. Jejich obliba neustále roste. Vynikající růžové víno apelace Côtes du Rhône překrásné lososové barvy, čisté a jasné.
Vůně je ovocná s převahou jahod a dotekem jemného provensalského koření. Chuť naprosto vyvážená a dlouhá.

Svěží bílé víno světle žlutého
odstínu se zelenkavými odlesky. Vůně
po květech a plodech dužninového
ovoce. V chuti jsou tyto tóny doplněny
stopou broskve. Svěžest vína trvá až do
dlouhého chuťového závěru. Komplexní bílé víno s nižší hodnotou kyselin.

Zlatavá žlutá barva tradiční pro
odrůdu Viognier. Vůně intenzivní, svěží,
obsahující květinové a ovocné tóny ve
střední zralosti. Hlavní složky vůně jsou
fialky, broskve a meruňky. Ty se také
projevují v chuti, která je bohatá a zároveň jemná, s dlouhou dochutí. Víno nezrálo v nerezových tancích a je lahvováno 6 měsíců po sklizni.

CÔTES DU RHÔNE

DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH

RHÔNA – DOMAINE GRAND VENEUR
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

PĚSTOVANÉ ODRŮDY

Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvèdre, Viognier, Clairette, Grenache Blanc, Roussane

100% Viognier

kamenitá, jílovitá, písková

Rodinné vinařství
leží v centru oblasti Côtes du Rhône, několik kilometrů od Cha^teauneufdu-Pape. Majitel Alain Jaume představuje pátou generaci vinařů této vinařské společnosti a o slovo se plynule hlásí generace nástupnická, představovaná
jeho syny Christophem a Sébastianem.
Zdejší vína se objevují mezi stem nejsledovanějších vín na světě. Zajímavostí
je, že toto vinařství má k dispozici přes
1 200 metrů čtverečních sklepů a také
sklep pro uložení lahví, který má kapacitu 350 000 lahví.

CÔTES DU RHÔNE
Blanc de Viognier

PŮDY

DOM. GRAND VENEUR

55 ha

Grenache Blanc, Clairette, Bourboulenc,
Viognier
Vinice: hlinito-vápenité podloží

ROZLOHA VINIC

ALAIN JAUME & FILS
– DOMAINE GRAND VENEUR

RÉSERVE GRAND VENEUR
Côtes du Rhône Blanc

1826

ALAIN JAUME & FILS

ZALOŽENO

7

ALAIN JAUME & FILS
GIGONDAS

8

TIP

Terrasses de Montmirail
80 % Grenache, 20 % Syrah
Půda: Jílovito-štěrková
Jedno z předních „cru“ z údolí Rhôny. Temně rubínovou barvu vína doprovází ve vůni rozmanité tóny zralého lesního
ovoce a švestek. V chuti je toto víno velmi
bohaté a korpózní, přičemž jsou jednotlivé tóny velmi citlivě harmonizovány a vyváženy. Dochuť je dlouhá s doteky pepře
a vanilky. Šťavnatý charakter Grenache doplňuje na třísloviny bohatější Syrah, která
dodává také jemné minerální tóny.



Grilované jehněčí, krkovička,



Archivace: 10 let

LIRAC
Clos de Sixte
RASTEAU
Les Valats

RHÔNA – CRU DU RHÔNE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

NÁ·

60 % Grenache, 25 % Syrah,
15 % Cinsault, 5 % Mourvedre
Vinice: strmé se štěrkovým podložím

Jedno z novějších „cru“ Rhôny získalo svůj status AOC v roce 1990.
Víno složitého názvu, o to zajímavější chuti. Temně červená barva. Ve vůni
tóny čerstvého, červeného a lesního
ovoce. Chuť je bohatá na taniny v plné
harmonii s hladkostí tohoto vína. Dochuť je dlouhá s příjemnou kořenitostí.

90 % Grenache, 5 % Syrah, 5 % Mourvedre
Vinice: Jílovité a kamenité podloží na náhorní plošině

Avignon

Špička v této nepříliš známé
apelaci – Lirac – (90 bodů od Wine
Spectatoru a 90 bodů od Roberta Parkera) ve vydařeném ročníku, který vínu
umožnil i přes značný alhohol (15%)
dozrát do harmonického projevu. Charakter sušeného divokého ovoce, stopy
sušených bylin a trav, dotek hořké čokolády a provensálského koření.

VACQUEYRAS
Grande Garrrigue

Valence

Mezi ně patří například Gigondas – víno,
které svým věhlasem téměř dohání Cha^teauneuf-du-Pape, které je však ale kompaktnější ve svém charakteru (počet použitelných odrůd je zde ze zákona omezen) a je často popisováno jako „chlapské“ víno z Rhôny, hlavně díky množství
tříslovin. Dále Lirac, který existuje ve varinatě červené, růžové a bílé, a také Vacqueyras, které ještě před 20 lety bylo
v kategorii Côtes du Rhône Villages.
A nesmíme zapomenout na sladké muškatové Muscat de Beaumes de Venice. Dalšími víny, které můžeme v tomto regionu najít, jsou Luberon (dříve Côtes du Luberon) a Côtes de Ventoux. Jsou to obě relativně velké apelace ležící na východ od Côtes du Rhône. Používají se stejné odrůdy jen jejich
poměr je trochu jiný. V Luberonu nalezneme vína se zastoupením 90 % Grenache
a dokonce 90 % Syrahu. To je výrazná odlišnost oproti standardnímu poměru v Côtes du Rhône 60/25/15 pro Grenache,
Syrah, Mourvedre. Oproti tomu ve Ventoux je poměr Grenache a Syrahu cca
50:50. Vína obou apelací se podobají těm v Côtes du Rhône,
jen jejich charakter je někdy
více ovocnější.

ALAIN JAUME & FILS

CÔTES DU RHÔNE

J

ižní část údolí řeky Rhôny však není jen
apelace Côtes du Rhône a Cha^teauneufdu-Pape. Uvnitř prvně jmenované najdeme další drobné apelace/vinice, které patří stejně jako Cha^teauneuf-du-Pape mezi
tzv. „cru de Rhone“ – nebo-li vína z výběrových (dlouhodobě oceňovaných) vinic.

ALAIN JAUME & FILS

„CRU“ DU RHÔNE

50 % Grenache, 35 % Syrah, 15 % Mourvedre
Archivace: 8 let

Ruina papežského paláce
v Chateauneuf-du-Pape

ALAIN JAUME & FILS

Francie

Rastea – nejmladší „cru“ Rhôny.
Intenzivní a hutná barva. Vůně zralého
červeného ovoce s lehkým dotekem
dřeva. V chuti plné třísloviny zaoblené
elegantním projevem ovoce. Dochuť
s nádechem zralého ovoce a koření.
Alain Jaume (vlevo) a synové

Apelace Luberon nepatří mezi nejznámější vinařské oblasti Francie, a to ani v její
domovině. Jednak donedávna byla označována jako Côtes de Luberon a pak také
poněkud „trpí“ ve stínu sousední, slavnější apelace Côtes du Rhône. V posledních
10 letech však vinaři a vína z Luberonu
udělali obrovský kvalitativní skok vzhůru.

To samé do značné míry platí i o sousední
apelaci Ventoux. Vinice jsou umístěny v Národním parku Luberon, kromě vína je tento
region vyhlášen právě přírodními scenériemi, ale také malebnou architekturou zdejších tradičních vesnic. Vinice jsou navíc obklopeny tradičními sady třešní, olivovníků,
či levandulovými poli.

CELLIER DE MARRENON
PETULA

50 % Vermentino, 40 % Grenache,
10 % Roussane
Archivace: 3 roky

Luberon rosé
95 % Syrah, 5 % Grenache
Vinice: stáří keřů – 45 let

Víno zrálo po 12 měsíců v sudech z francouzského dubu. Temně
rudá barva s fialovými odlesky. Koncentrovaná vůně tmavého lesního
ovoce. Chuť dobře strukturovaná, pevné třísloviny spolu s tóny ostružin a dotekem lékořice.

Vlajková loď vinařství – produkce
jen 6000 lahví. Granátová barva s rubínovými odlesky. Výrazná vůně výtečně
kombinující tóny černého rybízu, švestek a projevů ušlechtilého dřeva. To vše
doplněno lehkým nádechem květnatosti. Chuť hedvábná, bohatá, plně strukturovaná. Třísloviny zaoblené, harmonické. Vrcholné víno apelace Luberon.

TRADITION SYRAH
Luberon rouge

Víno stvořené z nejušlechtilejších odrůd Rhôny – Syrahu a Grenache.
Víno plné, ale hladké a kulaté v chuti. Jiskrně purpurová barva. Komplexně
ovocné víno s aromatickými tony černého rybízu a červených plodů. Vyvážené, pitelné již jako mladé, ale ideální po 2–3 letech.
Hodnocení Wine Spectator: 88 bodů

Syrah, Grenache
Archivace: 3 roky

Archivace: 3 roky

TRADITION ROSÉ
Luberon AOC

Saláty, lehké úpravy drůbeže



90 % Syrah, 10 % Grenache
Archivace: 5 let



90 % Grenache, 10 % Syrah
Archivace: 10 let

RÉSERVE GRENACHE
Luberon rouge

CHÂTEAU VAL JOANIS

70 % Syrah, 30 % Grenache
Archivace: 5 let

SEPIA
Luberon rouge

CELLIER DE MARRENON

Špičkový bílý Luberon zrál devět měsíců ve francouzských dubových
sudech. Lehce nažloutlá barva se stříbřitými odlesky. Vůně kombinuje tóny
světlého ovoce spolu s určitou smetanovostí. V chuti pokračuje ovocnost
s určitou sladkostí a kulatostí a náznakem doteku karamelu v dochuti.

CHÂTEAU VAL JOANIS

Ve vůni tóny bobulového ovoce, lesních jahod a malin spolu s dotekem kořenitosti. Šťavnatá a svěží chuť dodává tomuto vínu charakter. Celkově zaoblená chuť
s projevem červeného rybízu a trochy manga. Velké růžové víno kombinující tradiční
svěžest s výraznou chutí. Oficiální víno Roland Garros 2010, zlatá medaile na Mondial
du Rosé, oceněno v Guide Hachette 2011.

CHÂTEAU VAL JOANIS

DORIA
Luberon blanc

CELLIER DE MARRENON

Granátová barva s lehkých nafialovělými odlesky. Vůně výrazná, projevy červeného ovoce. Chuť plná, ale
jemná a hebká. Charakter ovoce se projevuje až do konce. Na rozdíl od ostatních vín této apelace, která jsou spíše
lehká, běžná, neharmonická a primárně ovocná, toto víno dokazuje možnou
komplexnost vín z této oblasti.

Růžové víno z Jižní Rhony z apelace Luberon od předního producenta
v regionu. Světle růžová barva svěžího
a jiskrného vína. Výtečně vyrovnané,
lehce kořenité s dlouhou a svěží dochutí. Oceněno ve francouzských novinách
Figaro: tip a doporučení redakce mezi
víny jižní Francie a jednoznačný favorit
mezi růžovými víny.

RHÔNA – CRU DU RHÔNE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

50 % Grenache Noir, 50 % Syrah
Archivace: 5 let

CÔTES DU VENTOUX
Les Gélinottes

ALAIN JAUME & FILS

LUBERON, VENTOUX

CÔTES DU RHÔNE

Francie

9

Francie
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CH

a^teauneuf-du-Pape je živoucí vinařská legenda.
Zvláště v naší zemi je považováno za vůbec nejlepší červené víno Francie a svou proslulostí zde zastiňuje vína z Bordeaux jako Cha^teau Margaux či Petrus. Nejen všeobecná známost tohoto vína, ale i jeho historie je
významná. Od roku 1320, kdy papež Jan XXII vysadil první keře se datuje vývoj tohoto vína. Na důležitosti nabrala po roce 1360, kdy bílá vína této oblasti popíjel další papež – Innocent VI. Na skutečném věhlasu však nabývá až
s příchodem 18. století, kdy věhlas a gloriola „papežského”
vína se snoubí s výběrem toho správného terroiru pro výrobu kvalitního vína. Apelace Cha^teauneuf-du-Pape patří mezi
vůbec nejstarší a nejváženější v celé Francii. Její pravidla
jsou striktní a do značné míry odlišná od ostatních typů vína
v údolí Rhôny. Jedním ze zásadních pravidel je výhradně ruční sklizeň hroznů, která umožňuje získávat prvotní materiál v co nejlepším stavu. Jedním z nejznámějších pravidel vín Cha^teauneuf-du-Pape
je množství autorizovaných
odrůd použitelných v tomLes Origines
to víně. Vinař má volbu po50 % Grenache, 30 % Mourvedre, 20 % Syrah
užít třeba jen 1 z povolených
Vinice: stáří keřů – téměř 100 let
odrůd a nebo libovolný počet
Půda: písčito-hlinité podloží červenohnědé barvy a plně pokrytá většími plochými kameny
z uvedených 13. V praxi však
drtivá většina dodržuje „zvyZrálo 18 měsíců ve špičkových barikových sudech. Špičkový produkt vinařství
kové pravidlo” jižní Rhôny
a zároveň i apelace. Víno nabízí famózní
a ve vínech uplatňují odrůpurpurově červenou barvu, ve vůni pak
černý rybíz, višně, koření a vanilku. Silná
dy jen 3 – GSM (Grenache,
a elegantní struktura chuti s harmonickýSyrah, Mourvedre). Přičemž
mi taniny napovídá o velikosti tohoto vína.
V dochuti je projev aromatických tónů, kteprvní jmenovaná dodává vínu
ré uvádí lehké doteky lékořice a pepře.
mohutnost a plnosti, zbylé
 zvěřina, červená masa a výrazné sýry
pak aroma a projev ovocnosti

Archivace: 15 let
a elegance ve víně.

Klasické Chateauneuf-du-Pape
z vinařství Domaine Grand Veneur. Zrálo v baricích. Tradiční produkt vinařství
a zároveň i apelace Châteauneuf-duPape. Aroma: ostružiny, zralé červené ovoce, koření, vanilka a dotek fialek. Chuť: silná struktura, pevná, ale
s harmonickými taniny. Ročník 2007 –
91 bodů Wine Spectator a R. Parker.

Vrcholné Chateauneuf-du-Pape
z vinařství Domaine Grand Veneur ze
starých vinic (vieilles vignes). Hodnocení Parker: 96-98 bodů! Barva velmi tmavá až černá, vůně složená z tónů tmavého ovoce (černý rybíz, třešné). Chuť
intenzivní, plná s jemnými tříslovinami.
Typ vína určeného k dlouhodobému zrání. Potenciál vína je více jak 20 let.

Víno syté barvy s lehkými fialovými odlesky. Ve vůni dominuje černé
ovoce (rybíz, ostružiny), koření a dotek vanilky. V chuti se kombinují plné
aromatické tóny kořenitosti a ovoce. To
vše zakončené harmonickými taniny.
Dlouhá dochuť s náznakem lékořice.
Zrálo v baricích o objemu 228 a 300 l.

100% Rousanne
Vinice: 50 let, jílovito-písčitá půda

CHATEAUNEUF-DU-PAPE BLANC
La Fontaine

DOM.
GRAND VENEUR
^

85 % Grenache, 10 % Syrah, 5 % Mourvedre
Archivace: 8 let

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Vieux Terron

V nabídce i lahve
MAGNUM (1,5 l)

ALAIN
JAUME & FILS
^

50 % Grenache, 40 % Mourvedre, 10 %Syrah
Půda: červený jíl pokrytý velkými kameny

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Vieilles Vignes

DOM.
GRAND VENEUR
^

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Classic

65 % Grenache, 25 % Syrah, 10 % Mourvedre
Vinice: 100 let, písčito-hlinitá půda

DOMAINE GRAND VENEUR
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

DOM.
GRAND VENEUR
^

RHÔNA – ALAIN JAUME & FILS – DOM. GRAND VENEUR
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

„PAPEŽSKÉ VÍNO“

Nejlepší bílý Chateauneuf-du-Pape (citace R. Parkera – Wine advocate).
Špičkové víno, které se naprosto svou
kvalitou a projevem vymyká zbytku bílých vín této kategorie. Patří mezi TOP
100 světových vín. Bohaté aroma s prvky citrusových plodů, medu s jemnými
tóny vanilky, které se projevují i v chuti.
Dochuť je mimořádně dlouhá.

Francie

ROČNÍ PRODUKCE
350 000 lahví

VYRÁBĚNÁ VÍNA

Chateauneuf-du-Pape Blanc,
Chateauneuf-du-Pape Rouge,
Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages.

V nabídce i lahve
MAGNUM (1,5 l)

Macerace probíhala rovných 20
dnů. Zrálo v baricích. Špičkový produkt
vinařství a zároveň i apelace Chateauneuf-du-Pape. Aroma: ostružiny, koření, vanilka a dotek fialek. Chuť: Silná
struktura s harmonickými taniny. Stopy
přezrálého červeného ovoce.

Macerace hroznů trvala 18 dnů.
Zrálo v dubovém sudu. Intenzivní červená barva s fialovými odlesky. Ve vůni
je červené ovoce a celá škála jemného koření, které společně s tříslovinami harmonizují víno i v chuti, která je
spíše ovocnější než výrazně tříslovinová. Snadno pitelné i mladé.

Grenache Blanc, Bourbulenc, Roussanne, Clairette
Vinice: 40 let, jílovito-písčitá půda

Archivace: 10 let

CHATEAUNEUF-DU-PAPE BLANC
Vignôbles de la Serriere

Červená masa s omáčkou z vína



CHÂTEAU
BEAUCHÊNE
^



80 % Grenache, 20 % Syrah
Vinice: 35 let, písčito-hlinitá půda

PĚSTOVANÉ ODRŮDY

Cinsault, Grenache, Syrah, Mourvedre, Carignan, Clairette, Grenache Blanc, Bourbulenc,
Roussane, Viognier a další

Typický představitel vín této oblasti. Macerace probíhala 20 dní a následně
víno zrálo v dubovém sudu 1 rok. Intenzivní červená barva s fialovými odlesky. Ve
vůni je červené ovoce, kůže, lékořice a dotek koření. Třísloviny komplexní a jemné.
Harmonické víno.

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Cuvée de la Serriere

PŮDA

kamenitá, hlinitá, jílovitá, písčitá

85 % Grenache, 10 % Syrah
5 % Mourvedre

CHÂTEAU
BEAUCHÊNE
^

65 ha

Vignôbles de la Serriere
Vinice: stáří keřů 30–90 let
Půda: půda štěrkovitá a jílovitě-písčité
naplaveniny

80 % Grenache, 20 % Syrah
Vinice: 100 let, písčito-hlinitá půda

ROZLOHA VINIC

TIP

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Grande Réserve

1794

NÁ·

CHÂTEAU
BEAUCHÊNE
^

ZALOŽENO

CHÂTEAU BEAUCHÊNE
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

Velmi neobvyklé víno. Podíl
produkce bílé varianty Chateauneufdu-Pape je jen 2 %. Rustikální, tradiční typ vyjádření. Tóny ořechů, pražených madlí, jemně opečených baget.
Ovocný charakter šťavnaté hrušky. Víno
s dlouhým časovým potenciálem.

RHÔNA – CHÂTEAU BEAUCHÊNE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Vinařství Cha^teau Beauchene patří mezi tradiční francouzské rodinné vinařské
podniky. Vlastníky jsou manželé Dominique a Michel
Bernard. Rodinná tradice
produkce vína sahá (jak je
v kraji zvykem) již více než
200 let do historie. Samotná
usedlost Beauchene vznikla
roku 1794 na základech středověké pevnosti. Vinařství
v současnosti vlastní přes
80 hektarů vinic s apelacemi Côtes du Rhône, Côtes du
Rhône Villages a Cha^teauneuf-du-Pape (bílé i červené). Pro veškerou produkci vín je společným prvkem
jednoznačný důraz na kvalitu. Jsou používány metody
zemědělství co nejvíce šetrné k přírodě a k zachování hroznů v co nejkvalitnějším stavu. Všechna vína zrají v dřevěných dubových sudech různých rozměrů. Od
tradičního barrique (225 l)
až k 5 000 litrovým gigantům. Bariků je využíváno výjimečně, protože čím menší
sud se použije, tím většího
působení dosáhneme.

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE

CHÂTEAU BEAUCHÊNE
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50 % Syrah, 50 % Grenache
Vinice: 30 let, křídovo-jílovitá půda

CÔTES DE PROVENCE ROUGE
Réserve

45 % Grenache, 29 % Syrah, 15 % Cabernet
Sauvignon, 10 % Carignan
Vinice: 30–50 let, štěrkovitá a jílovitě-písčité
naplaveniny

CÔTES DE PROVENCE ROUGE

TIP

DOMAINE HOUCHART
CÔTES DE PROVENCE rosé
40 % Cinsault, 30 % Grenache,
10 % Syrah, 10 % Mourvedre,
10 % Cabernet Sauvignon

Jérôme Quiot

Vinice: 55 let
Půda: písčito-hlinitá
Oblast Provence je tradičním centrem
francouzských růžových vín. Přímořské klima a složení podloží vytváří ideální podmínky pro tato ovocná ale komplexní vína. Vůně
s ovocnými a květinovými tóny. Prvnotní lehkost chuti přechází přes ovocné tóny ke komplexnosti založené na minerálech a jemném
koření v dochuti. Výtečně růžové víno.



saláty, středozemní a asijská kuchyně



Archivace: 3 roky

ZLATÁ MEDAILE
JAROVÍN ROSÉ 2005

50 % Cinsault, 40 % Grenache, 10 % Mourvedre
Archivace: 3 roky

Macerace 12 dní. Jeden z nejznámějších producentů této apelace.
Víno v tradiční „provensálské“ lahvi.
Tmavě rubínová barva ovlivněná hlavně Cabernetem. Vůně po červeném
a černém rybízu. Dlouhá chuť doplněná
stopami švestek v dochuti.
Víno je v aktuálním ročníku v lahvích
formátu „bordeaux“.

QEF
Vins de Pays rosé

PROVENCE – DOMAINE HOUCHART
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Pouze 4 000 hlav na hektar.
50 % vína zrálo 6 měsíců v dubovém
sudu. Jedná se o prestižní cuvée reprezentující produkci vinařství. Granátová barva, aroma zralého ovoce se stopami opečených baket. Chuťově velmi
statné a intenzivní víno s překvapivými tříslovinami v kombinaci s decentní ovocností.

DOMAINE HOUCHART

Levandule – druhý symbol Provence

NÁ·
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la hodna pozornosti, ba naopak. Ale Provence je pomyslnou Mekkou růžových
vín. Na druhou stranu i zde platí – „není
víno jako víno“. Existují zde přímočará,
lehká, ovocná, světlá růžová vína, u kterých se projev čerstvých jahod střídá
s letními květy. Ale v Provence můžeme
ochutnat i sytá, výrazná vína plná kořenitosti, zralosti, tmavé barvy a lehkých tříslovin, která se svým projevem blíží Tavelu. Rozhodně je tedy z čeho vybírat a neplatí, že růžové víno je určeno jen pro letní horké dny. Svou škálou růžových vín
nabízí Provence uplatnění po celý rok.
Domaine Houchart, jehož vína z Provance nabízíme, je v současnosti majetkem rodiny J. Quiota. Vína tohoto vinařství měl v oblibě i Paul Cézanne, spolužák
zakladatele – pana Houcharta.

JEROME QUIOT

CÔTES DE PROVENCE

P

rovence jako vinařská oblast leží na
jihu od údolí řeky Rhôny a je jejím logickým pokračováním směrem k moři.
Tradičními atributy těchto vín je ovocný charakter a pevné třísloviny. Obzvláště populární jsou místní růžová vína, ale
i statná červená a příjemně svěží a aromatická bílá vína stojí za pozornost. Odrůdovou odlišností oproti údolí Rhony je
použití Cabernet Sauvignonu společně
s tradičními odrůdami. Jestliže něco symbolizuje vinařskou oblast Provence, jsou
to rozhodně růžová vína. Ne, že by zdejší bílá, a obzvláště červená vína, neby-

DOMAINE HOUCHART

Francie

¯
V¯HODN

NÁKUP

Zemské víno z Provence (Vins de
Pays) z vinařství, které vlastní i vinařství
Houchart, produkující špičkové růžové
Côtes de Provence. Lehké ovocné tóny
jsou blízké tónům velkých vín z Provence. Rozdíl je ve větším ovocném vyjádření, menší komplexnosti a kořenité dochuti. Lehké, ovocné růžové víno, které
však není prvoplánovité a fádní.

BURGUNDSKO

Francie

KRÁLOVSTVÍ
PINOT NOIR
A CHARDONNAY

B

urgundsko je společně s Bordeaux nejvýznamnější francouzskou
vinařskou oblastí, jejíž vína již dávno dosáhla celosvětové proslulosti. Vzhledem ke své rozloze, dělí se na několik menších podoblastí.
Na jihu je to Beaujolais, které je někdy uváděno jako samostatná oblast (už pro pěstování odlišné odrůdy – Gamay). Více na sever je to Le
Maconnais, známé svými víny Macon Villages, či Pouilly-Fuissé. Dále
Côte Chalonnaise se svými Montagny
a Rully, či Givry. Tzv. „velké” Burgundsko se štěpí na oblast kolem městečka Beaune – Côte de Beaune a na severnější Côte de Nuits s centry v Nuits-Saint-Goerges a Vosne-Romanée.
Určitým severním satelitem oblasti je Chablis produkující prakticky jen
bílá minerální vína založená jak jinak,
PINOT NOIR
než na odrůdě na Chardonnay. Celkově je Burgundsko a jeho vína rozděleno do stovky apelací, které lze rozdělit
do pomyslné kvalitativní pyramidy na
vína – regionální apelace – 57 % (Bourgogne rouge, blanc), vesnické apelace – 30 % (Nuits-Saint-Georges), Premier Cru – 11 % (Meursault 1er cru) a
Grand Cru – 2 % (Corton GC).

100% Pinot Noir
Archivace: 8 let

BOURGOGNE AOC
Rouge

DOMAINE CHAUVENET

100% Pinot Noir
Archivace: 8 let

BOURGOGNE AOC Rouge

Je to absolutní novinka a teprvé druhý ročník, kdy vinařství Bitouzet-Prieur vyrobilo „základní“ Bourgogne rouge. 100% Pinot Noir Bourgogne rouge z Côtes de Beaune od vinaře vyhlášeného svými bílými Meursaulty, Puligny a červenými víny Volnay a Beaune. Právě z vinic v Beaune
pochází toto Bourgogne rouge.

Špičkový zástuoce vín Bourgogne rouge. Vyrobené vůbec poprvé
ve vinařstvín Jean Chauvenet, které se
specializuje hlavně na Nuit-Saint-George 1er cCru a Vosne-Romanée. Toto
víno je prakticky deklasifikovaný Nuit-Saint-George z mladých vinic, který je prozatím deklarován jako Bourgogne rouge.

BURGUNDSKO – BOURGOGNE AOC
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Jedná se o tzv. „deklasifikované” víno z podstatně prestižnější apelace – kvalita vína je podstatně vyšší, než je u klasického Bourgogne rouge zvykem. Ve vůni tóny plné, zralého
červeného ovoce doplněného přezrálými tóny červených květů. Chuť středně
plná s dotekem tříslovin. Lehce pitelné
víno s projevem ovocnosti.

DOMAINE
BITOUZET-PRIEUR

100% Pinot Noir
Archivace: 8 let

BOURGOGNE AOC Rouge

DOMAINE
JEAN-CLAUDE BELLAND

CHARDONNAY
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Francie

B

BEAUJOLAIS

eaujolais je jednoznačně fenomén.
Jednak je součástí Burgundska, zároveň je jedním z největších apelačních regionů a mimo jiné vína z Beaujolais patří
dlouhodobě mezi nejznámější a nejoblíběnější v ČR (a nejen zde). Produkce oblasti nezahrnuje pouze standardní a běžná vína Beaujolais (hlavně jih regionu), ale i kvalitnější vína
Beaujolais Villages (více na sever) a špičková Cru de Beaujolais – což je 10 nejkvalitnějších apelací v severní části regionu pojmenovaných po jednotlivých vesnicích (s výjimkou Moulin-á-Vent). Rozdíl mezi těmito víny je v poloze vinic a max. povoleném hektarovém výnosu.
Všechna tato vína však také mají jednu společnou vlastnost
– jedinou použitou odrůdu – Gamay, jejíž projev je velmi lehký,
svěží a ovocný. Kromě červeného Beaujolais je možné nalézt
také růžové (2 % celkové produkce) a bílé Beaujolais z Chardonnay (1 %). Obě tyto varianty naleznete v naší nabídce.

PARDON ET FILS
CHATEAU DES BACHELARDS
Moulin-á-Vent
100% Gamay
Vinice: 290 m n. m. o rozloze 3,2 ha
Půda: křemičitá
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Společně s Moulin-á-Vent nejznámější Cru de Beaujolais. Jak již název napovídá, květnatá vůně je pro
toto červené víno charakteristická.
Ovocné, aromatické, svěží víno s hedvábnou strukturou. Jednoznačně patři mezi nejvýstižnější vyjádření odrůdy Gamay.

Víno z tradiční burgundské apelace, oblíbené pro pro svou lehkost
a nekomplikovanost. Jedná se o vyšší
stupeň základního Beaujolais, kde rozhodující je oblast vinic, z kterých hrozny pocházejí. Víno má všechny tradiční atributy odrůdy – ovocnost, veselost, svěžest, tóny zralého červeného ovoce.

100% Chardonnay
Vinice: 2,5 hektrau na vápenité půdě

BEAUJOLAIS BLANC

BEAUJOLAIS-VILLAGES ROSÉ

V chuti i vůni je toto víno ovocné a velmi působivé. Charakteristická ovocnost se svěžestí a tóny lesních jahod řadí toto víno mezi velmi
oblíbené.

CHÂTEAU LAVERNETTE

Archivace: 10 let

100% Gamay
Vinice: 30 let, podloží je kombinací křídy a jílů

Jehněčí a kachní maso, paštiky



CHÂTEAU LAVERNETTE



100% Gamay
Archivace: 5 let

BEAUJOLAIS VILLAGES

PARDON ET FILS

100% Gamay
Vinice: 7 ha ve výšce 300 m n. m.,
žulovito-kamenitá půda

FLEURIE cuvée Hugo

PARDON ET FILS

BURGUNDSKO – BEAUJOLAIS
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Jediné z cru Beaujolais, které není
pojmenolané po vesnici, ale po větrném
mlýnu (Moulin-á-Vent), v jehož okolí vinice rostou. Nejprestižnější, nejznámější
a nejoceňovanější ze všech vín z Beaujolais. Tmavá sytá barva, vůně s nádechem
zralých švestek a chuť s lehkým projevem
povidel.

Jediný druh bílého vína, které se
v oblasti Beaujolais produkuje. Narozdíl od červených variant, založených na
odrůdě Gamay. Na tuto variantu připadá
jen 1 % celkové produkce. Překvapivě
svěží, lehké víno s tóny čerstvých mandlí, konfitovaného pomeranče a medu.
ve vůni. Dlouho trvající chuť doplněná
o tóny dužninového ovoce

Francie

ladé Beaujolais je celosvětovým fenoménem na konci každého listopadu. Někteří experti jím pohrdají a považují ho za pouhé
vítězství dokonalého marketingu. I když Beaujolais nouveau (čte se božolé nuvó) zcela jistě
není nejlepší francouzské víno, v každém případě je to nejznámější a nejrozšířenější francouzské víno. Znají ho i ti, kteří ho nikdy neochutnali. A načasování na 3. čtvrtek v listopadu, kdy začíná ten pravý předvánoční shon v kombinaci
s nepřívětivým počasím, přispívá k dlouhodobé
oblibě mladého vína z odrůdy Gamay. I přes další příchozí mladá vína (Svatomartinské či italské
Novello), stále Beaujolais Nouveau je zde.

1.

3.

PARDON ET FILS
BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAU
100% Gamay
Vinice: stáří keřů – 35 let
Půda: křemičitá

100% Gamay
Archivace: 1 rok

Progresivní a moderní forma
mladého vína, které se velmi blíží tradičnímu tzv. „celoročnímu” Beaujolais.
Rozhodně se nejedná o prosté a jednoduché vína, ale o zajímavé s překvapující komplexností. To platí dvojnásob
o specialitě – nefiltrovaném Beaujolais
Nouveau, které patří na úplný vrchol
naší nabídky mladých vín.

Druhá řada mladých vín z vinařství Chatelard nabízející příznivý poměr
ceny a kvality, a to vše v kvalitním moderním designu, který se snaží distancovat od tradičního historického pojetí
vín z Beaujolais. Svěžest a lehká pitelnost těchto vín zakládající si na harmonickém vyjádření mírně zralého červeného ovoce.

BEAUJOLAIS ROSÉ NOUVEAU

Růžové Beaujolais je do značné
míry novinka na trhu, můžeme se s ním
potkávat jen pár posledních let. Je však
nutno podotknout, že jde o ideální kombinaci mladého, snadno pitelného vína
s růžovými projevy svěžího červeného
ovoce (maliny a jahody). To z něj činí
skutečný hit a alternativu k tradičním
červeným Beaujolais Nouveau.

100% Chardonnay
Archivace: 1 rok

Archivace: 1 rok

MACON VILLAGES NOUVEAU

Paštiky, pizza, zralé měkké sýry



100% Gamay
Archivace: 1 rok



100% Gamay
Archivace: 1 rok

BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAU
Barone de Chatelard

CHÂTEAU CHATELARD

100% Gamay
Archivace: 1 rok

CHÂTEAU CHATELARD

BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAU

Jestliže zde uvedené vinařství
vyrábí mladé Beaujolais v moderním
stylu, Grandmont (patřící pod vinařství Brac de la Perriere) je jednoznačně stoupencem tradičního, rustikálního
projevu mladého Beaujolais, který klasický ovocný charakter odrůdy Gamay
doplňuje i lehkou kořenitostí. V kategorii Villages patří k tomu nejlepšímu.

H.BRAC DE LA PERRIERE

Vinařství Pardon bylo naším vůbec
prvním dodavatelem mladých vín z Beaujolais. Jejich mladá vína kategorie Beaujolais AOC a Beaujolais Villages patří mezi
pilíře a tahouny naší každoroční nabídky
mladých vín tohoto regionu. Projev těchto
vín lze zjednodušeně charakterizovat jako
kombinace lehké zralosti tmavého ovoce s dominancí nazrálých švestek a višní
v kombinaci s lehkou pitelností, díky svěží kyselině. Vyvážené a kvalitní Beaujolais.

CHÂTEAU CHATELARD

CHATEAU DE GRANDMONT
Beaujolais Villages Nouveau

H. BRAC DE LA PERRIERE

KUPMETO CZ

Protože apelace (typ vína) Beaujolais Nouveau blanc neexistuje, nabízejí vinaři, kteří vlastní také vinice v jižní části Burgundska, bílou variantu tamního vína založeného na odrůdě Chardonnay. Špičkový Macon prakticky identický s regulerním „celoročním“ Maconem, jen za výrazně menší cenu.

BURGUNDSKO – BEAUJOLAIS NOUVEAU
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

M

BEAUJOLAIS NOUVEAU

BEAUJOLAIS NOUVEAU EST ARRIVÉE
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BURGUNDSKO – CHÂTEAU DU CRAY
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Grilovaná drůbež a paštiky, sýry



Archivace: 7 let

istorie vinařství rodiny Henri Brac de la Perriere se datuje až do roku 1574. V současnosti jsou v jejich držení výtečné vinice v regionech Beaujolais, Burgundska a Côtes
du Rhône. I přes dlouhou tradici produkce vína došlo k obchodnímu rozvoji a expanzi vín
do zahraničí až v posledních 25 letech. V současnost si komplexní škála vín rodinné firmy
našla své klienty již ve více jak 12 zemích. Ve vedení společnosti jsou dvě charismatické
osoby – bratranci Eric Metge a Roland Perret du Cray, kteří se stejně jako předcházející generace rodiny Brac de la Perriere aktivně podílejí na chodu firmy a udržení vysokého kvalitativního standardu. Prvně jmenovaný zastřešuje vinařskou produkci prakticky celé škály
vín typu Cru de Beaujolais, samotná Beaujolais a vína burgundské podoblasti Maconnaise, do které patří Macon Villages a Saint-Veran. Dominantní odrůdou v případě vín bílých
je Chardonnay, u červených vín – a tedy Beaujolais se jedná vždy o 100% Gamay. Obě
tyto odrůdy mají v této
oblasti Burgundska svěží, ovocný a lehký charakter a vína z nich vytvořená jsou lehce a příjemně pitelná.

100% Pinot Noir
Vinice: 7,5 hektaru ve výšce 270 m n. m. na
jílovito-vápenitém podloží

Vinice: 3,5 ha vinice poblíž Buxy
Půda: křídově-vápencováé podloží
Víno má velmi dlouhou chuťovou
perzistenci, lískové ořechy, kapradí, dotek
medu a mandlí, široká škála ovoce. Špičkové Chardonnay z malé, ale kvalitní apelace. Víno zrálo jeden rok v nových sudech
z dubového dřeva, což vínu dodalo famózní harmonii.

H
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100% Chardonnay

Toto víno je určitou předzvěstí „velkých“ červených vín Burgundska založených na stejné odrůdě. Koncentrovaná tmavá barva, vůně jemného koření a červeného ovoce. V chuti
konfitované maliny, plnost a šíře vjemů
podpořená zráním na dubovém sudu.
Plné ale stále sytě ovocné vyjádření
odrůdy Pinot Noir.

100% Aligoté
Vinice: 8 ha ve výšce 300 m n. m.,
převážně písčitá půda

TIP

Montagny 1er Cru

CHÂTEAU DU CRAY
Bourgogne Côte Chalonnaise

NÁ·

CHÂTEAU DU CRAY
Bourgogne Aligoté

H. BRAC DE LA PERRIERE
CHÂTEAU DU CRAY

H. BRAC DE LA PERRIERE

ína z podoblasti Burgundska Côte Chalonnaise se poněkud
vymykají zbytku celého Burgundska. Zatímco na jihu leží
Beaujolais výhradně založené na odrůdě Gamay (99 %) a Maconnais s dominantním použití Chardonnay, v tomto regionu je
kombinace odrůd bohatší. Existuje zde bílá odrůda Aligoté a dominantní Gamay se kombinuje ve víně Passetoutgrains s odrůdou Pinot Noir – králem červených vín Burgundska.
Druhou část vín z Burgundska zastupuje v portfoliu firmy usedlost Chateau du Cray v Buxy, v regionu Côte Chalonnaise. Tento zámek odjakživa patřil rodině Perret du Cray, jejíž název také
nese. V 19. století, ještě před phylloxerou, dosahovala rozloha vinic více jak 60 hektarů. V současnosti je to zhruba jedna třetina.
Roční produkce vína se pohybuje v rozmezí 100 až 120 tisíc lahví,
z čehož zhruba 30 % činí podíl červeného a zbytek bílého vína.

H. BRAC DE LA PERRIERE

CÔTE CHALONNAISE

Francie

Relativně vzácné bílé burgundské víno. Charakteristickým znakem
této odrůdy je živost, svěžest, ovocnost a mineralita. Víno je více živější díky lehce vyšší kyselosti, která je
v kombinaci s ovocností bílého dužninového ovoce. Nenalezneme však stopy ovocné zralosti, ale spíše tóny květů a minerálnost.

100% Chardonnay
Vinice: 5 ha, nadmořská výška 300 m

Michel Briday (otec Stéphana) začal
s vinařstvím „až“ v roce 1970 s 9 ha.
Jejich specialitou jsou bílá a červená
vína Rully, včetně 1er Cru a víno ne
příliš známé apelace Bouzeron s použitím odrůdy Aligoté. V současnosti obhospodařuje 15 ha vinic v Rully na
parcelách Gresigny, Champs
Cloux, La Pucelle
a Les 4 Vignes. Pro
všechna bílá Rully z tohoto vinařství je
charakteristickým znakem svěží mineralita, šťavnatost jiskrného Chardonnay, citrusové plody a dlouhá dochuť.
Žádná z vín nikdy nezrají celá na
barriku. I poměr vína, které v dubovém sudu zraje, se liší. U „La Pucelle”
je to například 6 %, u Gresigny 25 %
vína zrálo v dubové sudu.
HODNOCENÍ VÍN
MICHEL BRIDAY
89 Michel Briday Rully 1 er Cru La Pucelle 2005
88 Michel Briday Rully 1 er Cru Gresigny 2005

Více jak 14 hektarů v okruhu 3 km od vesnice Ladoix
dokazuje, že rodina je v regionu již po několik generací. Pro všechna vína tohoto vinařství platí dvě základní vlastnosti – jemnost a elegance. Ne všechna vinařství v Burgundsku mají tradici několika století tak jako
DOMAINE EDMOND CORNU. Vinice apelace Ladoix
– stěžejního kamene vinařství, leží na samém okraji oblasti Côte de Beaune a svým podložím se blíží spíše ke Côte de Nuits.

Vinařská rodina Cornu

DOMAINE BRIDAY
RULLY BLANC 1er CRU

Středně plné víno výtečné kvality, elegantní a vláčné ovocné hroznové
textury, která přechází v chuťové stopy
letního ovoce.

100% Chardonnay
Vinice: 15 ha
Půda: převážně vápenitá
Velmi příjemné bílé víno založené
na Chardonnay. Na první pohled zaujme
lehkost a ovocnost. V druhém sledu se
však naplno projeví jeho kvality: exktrémní plnost a délka chuťového prožitku, stejně jako výrazná mineralita. Výtečné víno.



Mořské plody (krevety, mušle)



Archivace: 5 let

BURGUNDSKO
– CÔTE CHALONNAISE/MÂCON
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Gresigny
100% Pinot Noir
Archivace: 8 let

RULLY ROUGE 1er CRU
Champs Cloux

DOMAINE BRIDAY

Kvalitní zástupce bílých burgundských vín z apelace Maconnaise se všemi tradičními charakteristikami této oblasti – elegance, ovocná
čerstvost, svěží květinový buket. Víno
z révy vypěstované na křídovitě-pískovém podloží na severu apelace překvapuje komplexností.

MICHEL BRIDAY

CHALONNAISE/MÂCONNAIS

100% Chardonnay
Vinice: o ploše 4,5 hektaru ve výšce 300 metrů
na hlinito-vápenitém podloží.

DOMAINE DAVENTURE
Saint-Véran

H. BRAC DE LA PERRIERE

DOMAINE DE LA GRANDE CAILLE
Macon Villages Blanc

H. BRAC DE LA PERRIERE

Víno z malé usedlosti uprostřed
apelace Saint-Véran. Vůně hrušek,
broskví se stopami bílých květů. Chuť
doplňují projevy medu a pražených
mandlí. Výborný reprezentant odrůdy
z podoblasti Burgundska - Mâconnais.

Francie
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O

blast Côte de Beaune tvoří společně se sousedním
Côte de Nuits páteř Burgundska. Pomyslným centrem a hlavním městem celé oblasti je městečko Beaune. Mimo jiné také proto, že je výrazně větší než konkurenční obec Nuits-Saint-George. Na jih od Beaune leží
již zmíněná oblast Côtes de Beaune. Severněji pak začíná region Côtes de Nuits. Celková rozloha vinic v Beaune
je 4800 hektrarů. Odrůdově je samozřejmě dominantní
Chardonnay a Pinot Noir, ale naleznete zde také v malém
množství Gamay, Pinot Menieur a u bílých vín také okrajově Aligoté, Pinot blanc a Pinot Gris. Podloží vinic je převážně vápenité. Rozdíl mezi jednotlivými parcelami činí
hlavně obsah kamení v půdě. Pokud bychom měli učinit

DOMAINE JOUARD
CHASSAGNE MONTRACHET

Struktura typu vín
v Côtes de Beaune
1. Bourgogne AOC
NÁ·

TIP

3. vína „villages“,
nesoucí jména vesnic

Zrání v sudu: 12 měsíců
Vinice: průměrné stáří keřů 45 let

Plné, strukturované a komplexní červené víno založené na odrůdě Pinot Noir. Kategorie Premier cru.

Méně známá apelace burgundských vín. O to více vás překvapí komplexní paleta vůní a chutí tohoto vína.
Vůně s dominantním projevem červeného ovoce a především černého rybízu. Postupně se projevují tóny divokosti až kůže. Chuť pevná a drsná. Třísloviny přítomny, s postupným zráním vína
se plynule zakulacují.

100% Chardonnay
Vinice: 10 let, jílovito-písčitá půda

AUXEY DURESSES
Blanc

Archivace: 8 let

DOMAINE LABRY

Grilované ryby, drůbeží maso



100% Pinot Noir
Archivace: 8 let



100% Pinot Noir

POMMARD 1er CRU
Les Fremiers

DOMAINE SORDET

100% Pinot Noir
Archivace: 7 let

LADOIX AOC
Les Carrieres

EDMOND CORNU & FILS

BURGUNDSKO – DOMAINE JOUARD
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

5. Grand Cru
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100% Chardonnay

Suché bílé víno z odrůdy Chardonnay zlatavě zelenkavé barvy. Vůně otevřená, přímá s dominancí bílých květů (např.
akát). Chuť plná, s projevem minerálního
podloží, náznak divkosti a svěžesti. Projevy
bílého ovoce (hruška, broskev), v dochuti se vrací minerální projev, který má dlouhou perzistenci. Část vína zrála ve fr. dubovém sudu z čehož 10 % sudů bylo nových.

4. Premier Cru

Víno ne příliš známé burgundské apelace sousedící s Aloxe-Corton.
Poctivé červené víno syté barvy, jemného ovocného aroma a kompaktní chuti. Překvapivá struktura a délka chuti.

Blanc

MARANGES
Rouge

2. Côte de Beaune
(+ Hautes Côtes de Beaune)

určité zevšeobecnění popisu vín z Côtes de Beaune, mohli bychom červená vína této oblasti popsat jako spíše měkčí a ovocnější než červená vína ze severnějšího Côtes de
Nuits. Možná právě proto leží v Côtes de Beaune jen jedno červené Grand cru (ale mnoho Premier cru). Tou pravou silnou stránkou vinic z Beaune jsou však bílá vína. Ta
jsou doslova a dopísmene oprávněně považována za vůbec nejlepší bílá vína na světě. Vyráběna z odrůdy Chardonnay dávají naprosto odlišný výsledek proti standardním vínům – jsou to samozřejmě rovnež suchá vína, chutí
a vůní, ale exkluzívní, plná a bohatá. Samozřejmě, že jde
kvalita těchto vín ruku v ruce s jejich cenou.

DOMAINE BELLAND

CÔTE DE BEAUNE

Francie

Výjimečné bílé víno z Burgundska, z okolí stejnojmenné vesničky
v Côtes de Beaune, bezprostřední soused prestižních Puligny a Meursault.
Velmi minerální burgundské bílé víno.
Svěží vůně se postupně přiklání k tónům oříšků a smetany. Chuť svěžího,
minerálního Chardonnay podtržená stopami vanilky.

Francie

Rodinné vinařství Bitouzet-Prieur má původ ve
dvou prestižních burgundských vesnicích v Côte
de Beaune: Meursault a Volnay. Současné sídlo
12hektarové usedlosti je v druhé zmiňované obci,
v selském domě vystaveném nad středověkými
sklepeními. Vincent Bitouzet tvoří vína s jedinečným charakterem konkrétních viničních parcel, ze
kterých pocházejí. Ty, které mají podloží z bílých půd – Les Pitures a Clos des
Chenes, produkují
plná, velmi strukturovaná vína. Na
druhou stranu Taillepieds a Les Aus-

sy ležící na velmi kamenitém podloží vytvářejí jemnější a rafinovanější charakter vín. Neméně významná jsou však bílá vína této domény,
která pocházejí ze dvou apelací vyvolávající nadšení u všech milovníků Burgundska – Meursault
a Puligny Montrachet – vrchol odrůdy Chardonnay.

ZALOŽENO
1804

ROZLOHA VINIC
11 ha

NÁ·

TIP

PŮDY

kamenité, písčité, vápencové

PĚSTOVANÉ ODRŮDY

V nabídce i lahve
MAGNUM (1,5 l)

Chardonnay, Pinot Noir
15–24 měsíců

Zrání v sudu: 12–15 měsíců
Půda: vápencové podloží, velmi kamenitá
a písčitá půda

ROČNÍ PRODUKCE
cca 30 000 lahví

VYRÁBĚNÁ VÍNA

100% Pinot Noir
Archivace: 35 let

VOLNAY 1976

VOLNAY 1er CRU
Taillepieds

Zástupce špičkových červených
vín z Burgundska založených na odrůdě Pinot Noir. V tomto případě se jedná o víno z parcely Taillepieds a kategorii Premier Cru. Víno je obdařeno komlexností aromatických a chuťových
projevů této varianty Pinot Noir. Nechybí délka, plnost, třísloviny, ale zároveň lehkost.

Archivní víno z vinařství Bitouzet-Prieur, který uvolnil pro naše zákazníky 12 lahví ročníku 1976, vína které již
30 let není standardně v nabídce. Nástup cihlových barevných tónů. Vůně
plná, koncentrovaná, kombinace zralého až sušeného červeného ovoce, kouřovosti a kořenitosti. Chuť naprosto kulatá, vyrovnané třísloviny.

BURGUNDSKO – BITOUZET-PRIEUR
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Naprosto špičkové bílé Burgundsko z parcely Les Levrons. Aroma citrusů, limetek, zralých hrušek,
broskví s dotekem medu, tropického
a dužninového ovoce, vanilky a minerálního podtextu. V chuti opět mineralita, jemné, zrálé, s dlouhým a sametovým charakterem se sotva znatelným
nádechem po zrání v dubovém sudu.

100% Pinot Noir
Archivace: 10 let

Archivace: 10 let

BITOUZET- PRIEUR

Tvrdé zralé sýry, teriny, králík



100% Chardonnay
Vinice: jílovito-vápenité s významným
podílem kamenů

PULIGNY MONTRACHET 1er CRU
Les Levrons

BITOUZET- PRIEUR

100% Chardonnay
Archivace: 10 let

MEURSAULT AOC
Clos du Cromin



BITOUZET- PRIEUR

Vrcholný představitel apelace Meursault v kategorii Premier Cru. Barva světle žutá, vůně kombinující tóyn bílých květů
s medem a dotekem vanilky. Kulaté a plné
víno v chuti. Elegantní projev se drží až do
závěru. Vinice leží na jih od vesnice Meursault uprostřed planiny mezi Puligny-Montrachet a Meursault.

MEURSAULT – Les Corbins, Clos
du Cromin 1er Cru, Charme,
Charmes du Bas, Charmes dessus, Perrieres, Santenots. PULIGNY-MONTRACHET – Les Levrons.
VOLNAY – Aussy, Echards, 1er
Cru: Les Aussy, Taillepieds, Clos
des Chenes, Pitures, Caillerets.
BEAUNE – 1er Cru Cent Vignes

BITOUZET- PRIEUR

Les Charmes
100% Chardonnay

DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH

Meursault je považováno za
absolutní vrchol odrůdy Chardonnay.
Vůně bohatá, jemná, svěží. Chuť velmi dlouhá a minerální, ovocnost odrůdy chardonnay s lehkým podtónem lískových ořechů, mandlí s lahodným zakončením.

BITOUZET- PRIEUR
MEURSAULT 1er CRU

CÔTE DE BEAUNE

BITOUZET- PRIEUR
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DOMAINE BELLAND

a bohatý v komlexnosti. Všechna tato vína přirozeně fermentují, 12 dní jsou macerována v betonových nebo nerezových nádobách a poté
zrají v dřevěných středně
ZALOŽENO
vypálených sudech. A tato
1760
jednoduchost je doplněna
ROZLOHA VINIC
rodinným know-how, kte12 ha
ré se ústní formou přenáPŮDY
ší z otce na syna.
jílovité, vápencové
PĚSTOVANÉ ODRŮDY

DOMAINE BELLAND
CHASSAGNE MONTRACHET

HODNOCENÍ VÍN
DOMAINE BELLAND

20

Jeden z vrcholů naší nabídky
burgundských vín. Tato apelace je jediným grand cru v Côte de Beaune, které produkuje červená i bílá vína. V tomto případě se jedná o exkluzivně jemný vzorek červeného vína s vynikající komplexností ovocných a minerálních tónů.

Špičkový zástupce pocházející
z apelace Côte de Beaune. Noblesní
a intenzivního aroma obsahujíc celou
škálu tónů zralého ovoce třešní, švestek a dalších. Chuť je navíc kořenitá,
hroznová ovocnost je elegantní, nikoliv dominantní.

SANTENAY 1er CRU
La Comme

100% Pinot Noir
Archivace:

94 BELLAND Corton GC 2005
92 BELLAND Chambertin 2006
91 BELLAND Corton GC 2006
91 BELLAND Puligny-Montrachet 2006
91 BELLAND Corton Charlemagne
2006
89 BELLAND Corton Charlemagne
2005

DOMAINE BELLAND

100% Pinot Noir
Archivace: 10 let

ALOXE CORTON
Premier Cru

DOMAINE BELLAND

Pečená drůbež (kachna, bažant)

100% Pinot Noir
Archivace: 15 let

CORTON GRAND CRU
Clos de la vigne au Saint

DOMAINE BELLAND

BURGUNDSKO – DOMAINE BELLAND
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Víno z apelace, která produkuje
jak bílá tak červená vína. V tomto případě pocházejí modré hrozny z výtečné parcely Morgeot a jsou v kategorii Premier
Cru. Velmi sytá barva, lehké a ovocné aroma,. Chuť měkká a ovocná, ale třísloviny
a struktura jsou přítomny díky poloze vinic
však jen v lehké, elegantní podobě. Tóny
ovoce, nikoliv však přezrálého.

Archivace: 10 let

80 000 lahví

VYRÁBĚNÁ VÍNA

Vinice: 0,48 hektaru na jihu apelace
Půda: jílovito-vápenitá



ROČNÍ PRODUKCE

Bourgogne AOC, Villages,
1er Cru, Grand Cru

100% Pinot Noir



15–24 měsíců

Víno, u kterého je rukopis vinaře a terroir hlavním znakem. Tóny zralého ovoce ve vůni a chuti jsou doplněny mineralitou podloží a celou škálu
jemného, ale výrazného koření. Velmi
výtečné vyjádření odrůdy Pinot Noir.

100% Chardonnay
Archivace: až 20 let

TIP

1er Cru Morgeot

DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH

CORTON CHARLEMAGNE
Grand cru

NÁ·

Chardonnay, Pinot Noir

DOMAINE BELLAND

CÔTE DE BEAUNE

V

inařství umístěné na náměstí ve vesničce Santenay. Sem proudí hrozny
z 12 hektarů různých parcel v Côtes de Nuits a Côtes de Beaune a vytvářejí se
vína základních apelací, ale
také Grand cru. Dohromady
jich je stejně jako hektarů vinic – tedy 12. Základní princip je však u každého vína stejný – maximální jednoduchost postupů, aby každé víno mohlo ukázat svůj pravý
projev a charakter. Ať už je to tmavé Maranges s komplexní vůní černého rybízu, rubínové Santenay s jemným, harmonickým tělem, Chassagne – natolik koncentrované, že
připomíná višnový extrakt, nebo Corton – jadrný, pikantní

Bílé grand cru z exkluzivní malé
parcely o velikosti 0,36 ha. Vrchol produkce tradičního vinaře Jean-Claude
Bellanda. Jiskrná barva se zlatavými
odesky. Vůně kombinuje svěží ovoce,
oříšky, mandle a stopu briošky. Vhodné k dlouhodobému zrání. Dlouhá chuť,
bohaté, mohutné. Dotek skořice, dlouhá
dochuť. Komplexní a velké víno.

100% Pinot Noir
Archivace: 10 let

GEVREY-CHAMBERTIN
Premier Cru

DOMAINE LIGNIER

Apelace vzniklá v roce 1936 leží
na ploše pouhých 15 ha u obcí Chambolle-Musigny a Morey-St-Denis. Vinařství Lignier vlastní 0,88 hektaru. Elegantní, kulaté víno uchovávající si značnou pevnost díky tříslovinám. Z počátku jsou dominantní projevy malin, zráním nabývá projev ušlechtilého dřeva.

Plné, strukturované a komplexní
červené víno založené na odrůdě Pinot
Noir. Proslulost apelace Gevrey-Chambertin je zárukou prvotřídní kvality. Projev vína do značné míry určují tóny
tmavého bobulového ovoce.

ôtes de Nuits je severnější vinařskou částí Burgundska
ležící na jih od Dijonu. Na jihu končí u města Beaune,
kde na něj plynule navazuje Côtes de Beaune. Celková
rozloha této podoblasti je cca 2 500 hektarů. Co se týče
přírodních podmínek, dominantním prvkem v půdě jsou
vápencové vrstvy se značným podílem jílů. Z důvodu již značné vzdálenosti od moře je projev kontinentálního podnebí větší než atlantického. Proto jsou zde
výrazná horká léta a relativně dlouhé chladné zimy (dokonce i s pravidelným sněhem, který je ve většíně francouzských vinařských oblastí vzácnější).
Vína z Côtes de Nuits přímo soupeří se svými sousedy z Côtes de Beaune o pozici „krále“ burgundských vín. Je pravdou, že zvláště u modrých hroznů
jsou vína severnější části (Nuits) hodnocena lépe než
ta z Beaune. Vlajkovými loděmi jsou samozřejmě
Nuits-Saint-Georges, Vosne Romanée, GevreyChambertin a hlavně kultovní Romanée Conti. O kvalitě tamních vín také vypovídá jejich
velký potenciál ke zrání. Ten je však výrazně různorodý – u všeobecných Bourgogne AOC rouge a blanc je to
3–5 let, u kategorie Village nebo
Côtes de Beaune můžeme
očekávat vrchol za 5–10 let.
U vín Premier Cru již více jak
10letý interval a na vrcholu –
u Grand Cru je minimum
15 let od sklizně, aby víno
dosáhlo své maximální
lahvové zralosti. Tyto údaje
se samozřejmě ještě liší apelace
od apelace a kvalitou ročníku.

CÔTES
Ô
DE NUITS

100% Pinot Noir
Vinice: 0,45 ha, velmi kamenitá půda

BONNES MARES
Grand cru

DOMAINE LIGNIER

Fermentovalo v nových sudech
z francouzského dubu po dobu 6–12 měsíců. Macerace 20 dní. Intenzivní granátová barva. Vůně po zralém červeném
ovoci, fialkách a rybízu s dřevitým dotekem. Chuť zaoblená, hladká a hebká.
Třísloviny jsou přítomny, ale v harmonickém propojení s dlouhou dochutí.

C

BURGUNDSKO – CÔTES DE NUITS
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

100% Pinot Noir
Vinice: 0,45 ha, velmi kamenitá půda

CHAMBERTIN
Grand cru

DOMAINE BELLAND

Francie
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CÔTES DU NUITS

DOMAINE JEAN CHAUVENET
Na hranicích mezi apelacemi Nuits-Saint-Georges a VosneRomanée leží malé vinařství Domaine Jean Chauvenet obhospodařující 10 hektarů révy. Rodinná firma vyrábí pouze vína dvou apelací – ve velmi omezeném množství Vosne Romanée a jako stěžejní víno – Nuits-Saint-Georges.
A právě druhou zmiňovanou apelaci najdeme v tomto vinařství jak ve variantě Villages tak 1er cru – Perrieres,
Vaucrains, Les Damodes, Argillas a další. Jednotlivá vína
pocházejí z odlišných parcel, které byť jsou často velmi
malé a od sebe nepříliš vzdálené, produkují vína značně
různorodého charakteru. Vždy však svou pevností a komplexností patří na vrchol toho, co nám
Côte de Nuits může nabídnout. Vinař-

ství je řízeno panem Christophe Dragem – zetěm zakladatele – Jeana Chauveneta. I když se k produkci vína dostal v relativně pozdním věku (v 27 letech), je za ním vidět velký kus práce a rozhodně patří k mladé perspektivní generaci vinařů. Ve svých vínech se snaží vyjádřit jemnost a svěžest odůrdy Pinot Noir prostřednictvím jemných
aromatických projevů. Proto jsou hrozny ještě před samotnou fermentací po 4 dny předmacerovány s tím, že pak
následuje klasická dlouhá macerace. Veškeré operace s vínem jsou prováděny s největší opatrností tak, aby relativně křehký Pinot Noir nepřišel o své aroma. Vína z Domaine Jean Chauvenet nejsou během zrání vůbec filtrována.

DOMAINE CHAUVENET
NUITS-ST-GEORGES 1er CRU
NÁ·

TIP

Les Damodes
100% Pinot Noir

ZALOŽENO

Vinice: stáří keřů 50 let
Půda: hlinito-vápencová s oblázky

1952

ROZLOHA VINIC

Vína této apelace jsou považována za to nejlepší co Côte de Nuits může
nabídnout. Poloha Les Damodes nábizí
ušlechtilou variantu Pinot Noir – komplexní, složitou a zároveň příjemnou a překvapující. Víno výrazné syté barvy, decentně
se rozvíjejícího se buketu s tóny lehce přezrálého ovoce. O co je nástup pozvolnější,
o to je charakter vína plnější a delší.



Grilovaná vepřová panenka



Archivace: 15 let

10 ha

PŮDY

hlinito-vápencová, hnědý
vápenec

PĚSTOVANÉ ODRŮDY
Christophe Drag z vinařství
J. Chauvenet

Pinot Noir

DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH
18–24 měsíců

ROČNÍ PRODUKCE

22

Parcela Vaucrains je považována za jednu ze tří vinic apelace NuitsSt-Georges, které jsou výrazné, drsné,
někdy až hrubé, ale velmi komplexní.
Jak říkají místní vinaři, stojí jen stupínek pod kategorií Grand cru. Víno syté
barvy a bohatý kořeněný buket. Dostatek hroznových vůní a chutí, které doplňuje vyjádření terroiru a mineralita.

Kvalitní červené burgundské
víno. Sytá červená barva doplňuje lehce kořenitou vůni. Chuť je hladká, stylová pro daný region v nejčistším vyjádření Pinot Noir. Středně plné víno
s vláčnou strukturou.

VYRÁBĚNÁ VÍNA

Nuits-St-Georges, Nuits-St-Georges 1er Cru, Vosnée-Romanée

HODNOCENÍ VÍN
DOMAINE CHAUVENET
100% Pinot Noir
Archivace: 15 let

NUITS-ST-GEORGES

DOMAINE CHAUVENET

100% Pinot Noir
Archivace: 10 let

VOSNE-ROMANÉE

DOMAINE CHAUVENET

100% Pinot Noir
Vinice: 0,41 ha

NUITS-ST-GEORGES 1ER CRU
Les Vaucrains

DOMAINE CHAUVENET

BURGUNDSKO – DOMAINE JEAN CHAUVENET
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

cca 35 hl/ha

Bylo by možné jej nazvat běžným Nuits-St-George. Ale to jen v případě, že by NSG bylo obyčejným typem vína a nikoliv červeným pokladem
z Côte de Nuits. Plné, snadno pitelné,
kombinující nevtíravou ovocnost a svěžest s tradiční rafinovanou minerálností odrůdy, která je podtržena lehce kořenitými dozvuky.

91 Chauvenet Nuits-St.-Georges
Les Vaucrains 2006
92 Chauvenet Nuits-St.-Georges
Les Bousselots 2006
90 Chauvenet Nuits-St.-Georges
Rue de Chaux 2006
89 Chauvenet
Nuits-St.-Georges 2006
92 Chauvenet
Nuits-St.-Georges 2005
92 Chauvenet Nuits-St.-Georges
Rue de Chaux 2005
90 Chauvenet Nuits-St.-Georges
Les Bousselots 2005

Francie
ablis je jasnou volbou, hledámeli nejznámější bílé víno světa. Chablis – tento odlehlý podregion Burgundska,
který prakticky leží na spojnici mezi Champagne, Burgundskem a Loirou, neprodukuje ani nejdražší a snad ani nejkvalitnějšími bílá vína, ale fenomén jejich známosti je
opravdu globální. Stějně jako u drtivé většiny vín z Burgundska, je v Chablis používáno
k výrobě vína hroznů odrůdy Chardonnay. Přírodní podmínky se ale spíše blíží Champagni
než Cote de Nuits nebo Cote de Beaune v Burgundsku. Oblast zasahuje jen minimální vliv
Atlantického oceánu, proto zde jsou dlouhé
a chladné zimy. Největší nebezpečí pro vinice
je krupobití a jarní mrazy. Tradičním charakterem vín z Chablis je bledá barva s nazelenalými tóny, jiskrné, přímé víno
často s vyšším obsahem
kyselin než u vín stejné kategorie v „klasickém“ Burgundsku.
Celkově je pro tato
vína společným prvkem značná mineralita.

Chablis vyšší třídy. 80 % zrálo
v nerezových nádobách, 20 % v dubových sudech (z části nových). Jasně zlatavá barva, komplexní aroma
evokující nasekané seno, čerstvé houby, mineralitu a suché ovoce v závěru.
Chuť plná, široká, šťavnatá. Víno vyjadřující svůj terroir.

Základní stavební kámen vín
z Chablis. Jasná barva se zlatavými okraji. Decentní aromatický projev, jemné stopy bílého ovoce. V chuti svěí, živé ale zároveň plné minerality. Náznaky citrusového ovoce, dlouhá dochuť.

100% Chardonnay

CHABLIS PREMIER CRU
Vaillons

DOMAINE
LOUIS MOREAU

100% Chardonnay
Archivace: 5 let

CHABLIS AOC

100% Chardonnay
Archivace: 7 let

CHABLIS PREMIER CRU
Mont de Milieu

Chablis a několika Chablis 1er Cru. Společným úsilím
všech tří je kombinace moderních technologických
postupu s tradičním přístupem k pěstování révy dodržujícím přírodní a klimatické podmínky v Chablis.

Toto víno má temperamentní
a minerální výraz v chuti, což je typické pro tato Chablis, jejichž réva která rostla na vanito-jílovitém podloží.
Aroma tohoto vína je velmi intenzivní
a pro svou svěžest je velmi snadno pitelné. Dochuť tohoto vína je plná. dlouhá a je velice zajímavá její proměnlivost.

BURGUNDSKO – CHABLIS AOC / CHABLIS 1er CRU
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Víno kategorie premier cru dobře reprezentující svůj ročník a apelaci. Ze 100% zrálo na nerezových nádobách. Vůně kombinující citrusové
ovoce a mineralitu. Chuť je vytříbená, přímá, ale elegantní. Příjemná délka chuti.

DOMAINE
DU CHARDONNAY

V nabídce také lahve ve
velikostech MAGNUM (1,5 l)
a HALF-BOTTLE (0,375 l)

100% Chardonnay
Archivace: 7 let

CHABLIS PREMIER CRU
Montmains

DOMAINE
DU CHARDONNAY

je vinařství vzniklé roku 1987 spojením aktivit 3
mužů: Etienne Boileau, Christian Simon a William
Nahan. Celková výměra 36 hektarů zasahuje do
oblastí pěstování révy v klasifikacích Petit Chablis,

DOMAINE
DU CHARDONNAY

DOMAINE DU CHARDONNAY

CHABLIS

CH
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DOMAINE
LOUIS MOREAU

je tradiční vinařství a tradiční vinařské jméno v Chablis a patří k jedněm z předních producentů Chablis. Ve třech usedlostech dohromady obhospodařuje více jak 120
hektarů vinic, což je zhruba 5 %
celkové plochy. Rodinná tradice se
šíří již šestou generaci a již od počátku minulého století produkova-

chod. Kromě těchto
vín se můžeme ješte setkat se základním
Petit Chablis a do stejného distriktu také patří vína Sauvignon St.-Bris
(používá se obrůda Sauvignon blanc) a červená Bourgogne Irancy (z odrůd Pinot Noir a dalších).

la vína kategorie Chablis 1er Cru a
Grand cru. Portfolio firmy zahrnuje
kompletní sortiment vín z Chablis
– Petit Chablis, Chablis AOC, Chablis 1er cru Vaulignot, Fourneaux,
Vaillons a Grand Cru Les Clos, Clos
de Hospices dans Les Clos, Valmur
a Vaudésir.
Clos de Hospices dans Les Clos
– exkluzivní (tedy výhradní) polo-

ha pro Grand cru společnosti Louis
Moreau. Vinice pokrývají keře
40 let staré a typické sprašovo-vápenité podloží. Celková produkce
z této polohy vystačí jen 2400 lahví. Parcela leží uprostřed větší polohy Grand cru – Les Clos. Celková plocha je 80 arů, z čehož polovinu obhospodařuje Louis Moreau
a druhou část jeho bratranec.

BURGUNDSKO – CHABLIS GRAND CRU
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

DOMAINE LOUIS MOREAU
CHABLIS GRAND CRU

24

Clos des Hospices dans Les Clos
NÁ·

TIP

100% Chardonnay
Vinice: stáří keřů – 40 let
Půda: sprašovo-vápenité podloží
Víno je vyrobeno ze špičkových
hroznů, které zrály v nejlepších polohách
této nevelké apelace. Skvělé ovocné aroma, ale také rozmanitost v chuti tohoto
„Velkého“ Chablis hodnotí odborníci jako
předního ze zástupců této kategorie vín.
Víno vám nabízí robustní charakter v chuti,
i když potřebuje více prostoru, aby se projevila naplno jeho krása. Zrálo na bariku.



Plody moře, grilované ryby



Archivace: 20 let

100% Chardonnay
Vinice: sprašovo-vápenité podloží

ína z Chablis se nacházejí ve
3 základních kategoriích: Chablis AOC, Chablis 1er Cru (40 poloh)
a Chablis Grand cru (7 poloh – Blanchot, Bougros, Les Clos, Grenouilles, Les
Preuses, Valmur a Vaudésir). Vinice Grand cru
se nacházejí přímo na sever od obce Chablis, na svazích orientovaných na jihozápad. Drtivá vetšina vinic
Premier cru je naproti tomu orientovaná na jihový-

CHABLIS GRAND CRU
Valmur

V

DOMAINE LOUIS MOREAU

CHABLIS

GRAND CRU

Díky jižní orientaci vinic dominuje v charakteru Valmuru aroma zralého ovoce nad minerálním projevem
terroiru. I přesto si zachovává typičnost
velkých Chablis Grand cru a s přehledem lze archivovat až deset let, kdy
dosáhne maximálně vrcholu lahvové
zralosti.

Francie

KRÁLOVNA ŠUMIVÝCH VÍN

CHAMPAGNE

Ch

ampagne je zcela jednoznačnou královnou šumivých vín. I přesto, že prakticky ve všech vinařských „koutech“ světa narazíme na produkci sektů a jiných šumivých vín, Champagne je jen jedna.
O to zvláštněji působí u nás zažité používání tohoto označení pro
všechna šumivá vína. Kdo však jen jednou okusil Champagne, nemůže se již dopustit záměny. Hlavními používanými odrůdami jsou
Chardonnay, Pinot Noir a Pinot Meuinier. Pokud jsou použity jen bílé
hrozny, jedná se o tzv. „blanc de blancs“, v opačném případě
„blanc de noirs“. Další rozdělení podle kategorie vinice a jejich poloh na standardní, premier cru a grand cru. Posledním,
ale neméně důležitým faktorem rozdělení, je označení ročníku
vína, respektive jeho neoznačování – vína s konkrétně uvedeným ročníkem samozřejmě na kvalitativní škále stojí výše.

LOUIS BARTHÉLÉMY
SAPHIR MILLESIME
Champagne Brut
Chardonnay, Pinot Noir

CHAMPAGNE BARTHÉLÉMY
MILLESIME 2002

Novinka mezi víny Champagne
Louis Barthélémy. Šumivé víno bez jakéhokoliv přidaného cukru ve formě
dozážního likéru (přidává se před expedicí a podle jeho množství se určuje
sladkost: zero dosage, brut, demi-sec
atd). Jedná se o maximálně autentické
suché šampaňské.

70 % Chardonnay , 30 % Pinot Noir
Archivace: 5 let

RUBIS
Champagne Brut

LOUIS BARTHÉLÉMY

50 % Pinot Noir, 30 % Chardonnay,
20 % Pinot Meunier
Archivace: 4 roky

Zásadní rozdíl oproti variantě
brut je ve složení tzv. „dózážního” likéru, který se přidává ve finální fázi produkce vína. Ten obsahuje větší množství přírodního cukru, čím vzniká polosuchost tohoto vína. Plná ovocná chuť
s charakterem zralé ovocnosti, briožky
s citrusovým závěrem. Jemné, harmonické víno vhodné k desertům.

Atraktivní růžově šampaňské
tvořené z tmavých a zároveň světlých
odrůd. Barva dosahuje výrazného stupně „růžovosti” a její vzhled je velmi
atraktivní. Více macerovaný Pinot Noir
dodává vínu plnosti a bohatosti ovocného projevu. Zároveň si však zachovává tradiční citrusovou svěžest vína kategorie brut.

LOUIS BARTHÉLÉMY
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Hrozny jsou vybírány z 42 různých poloh a je použito pouze samotoku, dolisy nejsou využívány. Není filtrováno a po nalahvování zraje minimálně 3 roky. Svěží vůně s ležérním dotekem vanilky a bujným perlením. Plná
chuť červeného ovoce, briožky s citrusovým závěrem. Harmonické a jemné
víno na oslavu každé chvilky...

LOUIS BARTHÉLÉMY

88

95 BODŮ NA 100 BODOVÉ
STUPNICI AMERICKÉHO ČASOPISU
WINE SPECTATOR JEŠTĚ NEZÍSKALO
ŽÁDNÉ ROČNÍKOVÉ VÍNO VYROBENÉ
V 21. STOLETÍ. POSLEDNÍ ÚSPĚŠNĚJŠÍ
ROČNÍKY JSOU AŽ 1996 A STARŠÍ.
JEDNÁ SE TEDY MOMENTÁLNĚ
DO ZNAČNÉ MÍRY O NEJLEPŠÍ
CHAMPAGNE 21. STOLETÍ.

OPALE
Champagne Demi-sec

Archivace: 15 let

40 % Pinot Noir, 40 % Pinot Meunier,
10 % Chardonnay
Archivace: 5 let

plody moře, sýry s bílou plísní



LOUIS BARTHÉLÉMY



TOPAZE
Champagne Zéro Dosage

Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Archivace: 8 let

LOUIS BARTHÉLÉMY

AMÉTHYSTE Champagne Brut

Ročníková Champagne z moderního vinařství. 95 bodů od Wine Spectatoru!
– nejlepší Champagne vyrobené v 21. století! Víno vytvořené pouze z hroznů jednoho
ročníku pro dosažení maximální autenticity.
Vybíráno z 42 různých viničních poloh. Po
fermentaci v nerezu je ponecháno v lahvích
po 5–6 let. Zlatavě žlutá jiskřivá barva s bujným perlením. Vůně vanilky, mandlí, medu,
oříšků a kakaa. Víno komplexní a rafinované, plné a svěží.

25

CUVÉE JOUETTE
Champagne Rosé Brut

BAUGET- JOUETTE

vět Champagne je ovládán velkými značkami jako Moët Chandon, Dom Perignon, Veuve Cliquot, Mumm, Roederer a další. Kromě těchto globálních „ikon“ však stále v Champagne existují malé a střední firmy, produkující stejnou, a někdy dokonce vyšší kvalitu. Jen prostě nevyrábějí
30 milionů lahví ročně a nemají marketingové oddělení… Champagne je zcela jednoznačnou královnou šumivých vín. I přestože prakticky ve všech
vinařských „koutech“ světa narazíme na produkci sektů a jiných šumivých vín, Champagne je jen
jedna. O to zvláštněji působí u nás špatně zažité používání tohoto označení pro všechna šumivá vína. Kdo však jen jednou okusil pravé Champagne, nemůže se již dopustit záměny.

60 % Chardonnay, 30 % Pinot Meunieur , 10 % Pinot Noir
Vinice: stáří keřů – 15 a 30 let
Půda: vápenité podloží

26

Velmi ovocné, elegantní, svěží a „dámská“ champagne temně růžové barvy. Vůně červeného bobulového ovoce, jahody a ovocné sladkosti.
V chuti jsou na druhou stranu patrné
tóny malin a červeného rybízu. Celkově velmi komplexní a elegantní růžová
Champagne nejvyšší úrovně.

Tóny lehce kořenité, dotek zázvoru, hrušek a pečeného chleba.
V chutí pevné a korpózní, nikoliv však
agresivní či svíravé. Velmi dlouhá perzistence chuti. Ideální k pokrmům, a to
hlavně z ryb. Náš interní tip z nabídky
vinařství Bauget-Jouette.
Ocenění: Zlatá medaile v Prague Wine
Trophy 2011.

50 % Chardonnay, 50 % Pinot Noir
Archivace: 12 let

CUVÉE JOUETTE
Champagne Brut

100% Chardonnay
Archivace: 10 let

BLANC DE BLANCS
Champagne Brut

BAUGET- JOUETTE

Novinka z vinařství Bauget-Joutte bez příměsi cukru (dozážního likéru) – extrémně suché, ale zároveň elegantní champagne neovlivněné „dodatečnou sladkostí“.

V nabídce i lahve
JEROBOAM (3 l)

Zlatavě-slámová barva s krásným bohatým perlením. Aromatickým
tónům vévodí projevy částečně sušeného ovoce s náznakem pražení. Smetanové v chuti s náznakem briožky
a tónů kandovaného ovoce. Víno vyzrálé, plné a bohaté.

BAUGET- JOUETTE

Archivace: 10 let

60 % Chardonnay, 30 % Pinot Meunieur,
10 % Pinot Noir
Archivace: 10 let

dary moře, sushi, sýry s bílou plísní



EXTRA BRUT Champagne



55 % Chardonnay, 25 % Pinot Noir,
20 % Pinot Meunieur
Archivace: 7 let

ROSÉ Champagne Brut

BAUGET- JOUETTE

CHAMPAGNE BAUGET-JOUETTE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Carte blanche disponuje jasnou, zlatavě-slámovou barvou s krásným perlením. Aroma ovocné svěžesti (jablka, greppy) spolu
s tóny žlutého ovoce (mirabelky) a náznakem
očechovosti v pozadí. V chuti kulaté a plné,
kombinující živost, nervozitu a sílu. Projevují se
ovocné tóny z chutě, které nás postupně přivádějí až k medovým tónům v závěru doplněnému náznakem kandovaného ovoce.

70 % Chardonnay, 20 % Pinot Meunieur,
10 % Pinot Noir
Archivace: 12 let

Champagne Brut

GRANDÉ RESERVE
Champagne Brut

BAUGET-JOUETTE
CARTE BLANCHE

BAUGET- JOUETTE

Prestižní špičkové růžová champagne. Barva lososová s až oranžovým
nádechem. Víno minerální a komplexní, které je elegantně doplněno ovocností, ale ne přímočarou, ale decentní.
Skutečné velké růžové víno.

BAUGET- JOUETTE

CHAMPAGNE

S

60 % Pinot Noir, 40 % Chardonnay
Archivace: 7 let

Francie

Absolutní vrchol mezi Champagne z Epernay, které zraje více jak 5
let před uvedením na trh. Počátek vůně
je jemný a diskrétní s tóny bílých květů a sladkých mandlí. První tóny chutě jsou jemné, sametově smetanové.
Následně se projeví komplexnost vína
s tóny pečené briožky a sušeného ovoce.
Na závěr velmi dlouhá a jemná dochuť.

Francie
e každé šumivé víno je Champagne a i ve Francii se vyrábějí špičková vína tradiční metodou, tzn. stejnou jako
v Champagne, ale vína nepocházejí z regionu, který by jim
umožňoval nést na etiketě hrdý název Champagne. Jsou to
francouzské kvalitní sekty, čili cremanty.

CHARLES WANTZ
CRÉMANT D'ALSACE
NÁ·

TIP

100% Pinot Noir
Vinice: stáří keřů – 40 let
Půda: Jílovitá

Víno vyrobené z dominantní
odrůdy Chardonnay, které sekunduje
Aligoté a menší množství Pinot Noir.
Celkový charakter vína lze popsat jako
elegantní, jemný a přitom komplexní
a dlouhotrvající.

Francouzský sekt z odrůd Chardonnay. Označení Blanc de Blanc neboli bílé z bílých znamená, že v tomto
víně byly použity pouze bílé burgundské odrůdy a nikoliv Pinot Noir – narozdíl od vín Crémant, která jsou rovněž
vytvářena tzv. tradiční metodou. Svěží perlička, šťavnatá ovocná chuť. Velmi příjemné víno.

BLANC DE BLANCS
Brut

Chardonnay, Pinot Blanc

Vinařství vede Eliane, dcera Charlese
Wantze, a její manžel Erwin Moser

CHARLES KAYSER

Archivace: 5 let

100% Chardonnay
Archivace: 5 let

aperitiv, zákusky, krevety, tuňák



H. BRAC DE LA PERRIERE



70 % Chardonnay, 20 % Aligoté,
10 % Pinot Noir
Archivace: 5 let

H. BRAC DE LA PERRIERE

CRÉMANT DE BOURGOGNE
Brut

100 % Pinot Noir
Archivace: 5 let

CHARLES WANTZ

CRÉMANT D‘ALSACE
Rosé de Noir Brut

Charles
Wantz

Sekt vyrobený z modrých hroznŮ
odrůdy Pinot Noir klasickou metodou. Tento výjimečný zástupce Crémantu z Alsaska
má velmi příjemnou a intenzivní vůni s dotekem toastu. V chuti je neobyčejně komplexní a vyvážený s dlouhou dochutí. Víno
s velmi dobrým poměrem ceny a kvality.
Perlení je intenzivní a stálé.

Víno zrálo 5 let v lahvi, je vytvořeno z odrůdy Pinot Blanc (Rulandské bílé) s lehkou příměsí Chardonnay.
V barvě jen lehká slámovost. Vůně
plná, zprvu ovocná, poté přechází do
mandlí, medu a bylin. Špičkový cremant (sekt) z Alsaska

Sekt vyrobený z modrých hrozný odrůdy Pinot Noir klasickou metodou. Tento růžový zástupce crémantů
z Alsaska je typu brut a jeho charakterem je svěží ovocnost založená na
letních jahodách a divokých malinách.
Barva je sytá, evokující bohatou vůni
a dlouhý chuťový projev. Perlení je
dlouhé a intenzivní.

Blanc de Noir

Typ šumivého vína blanc de
blanc – použity jsou jen bílé odrůdy.
Výrazné a dlouhodobé perlení. Jemné citrusová vůně s výrazným projevem svěžesti. Příjemná, snadno pitelná
chuť kombinující svěžest, ovocný projev
a tóny lehkých letních květů.

OSTATNÍ FRANCOUZSKÁ ŠUMIVÁ VÍNA
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

V nabídce pouze
lahve MAGNUM (1,5 l)

BLANC DE BLANCS
Brut

90 % Pinot Blanc, 10 % Chardonnay
Archivace: 5 let

CRÉMANT D'ALSACE
Traditional Brut

CHARLES WANTZ

CREMANT – jedná se o relativně mladé označení šumivých vín z Francie vznikajících tzv. tradiční metodou.
Kromě Burgundska se s nimi můžete
setkat v Alsasku, Bordeaux a na Loiře a podle toho jsou také označovány, např. Cremant d‘Alsace apod. Pokud nesou přídomek Blanc de Blanc (bílé z bílých), jsou k výrobě použity pouze bílé odrůdy. Naopak při Blanc de Noir jde
o bílé víno z „modrých“ odrůd. Standardní burgundský cremant
obsahuje menšinový podíl Pinot Noir (Rulandské modré).

SEKTY A CREMANTY

N
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Francie

BORDEAUX AOC/ SUPÉRIEUR

Z

60 % Merlot, 35 % Cabernet Sauvignon,
5 % Cabernet franc
Vinice: stáří keřů – 40 let
Půda: jílovito vápenitá

28

Špičkový zástupce základní řady
vín Beau-rivage. Toto víno je označováno jako Reserva zrající minimálně
12 měsíců na bariku. Tím se podpořila
již tak pevná struktura tříslovin, kterou
jsou decentně doprovázeny tóny zralého ovoce. Velmi plné víno.
Archivace: 4 roky.

Hrozny pocházejí ze 85hektarového pozemku s křemito-hlinitou půdou. Víno zrálo v nerezových nádobách. Výrazná a pevná tanická struktura, zároveň ale také ovocnost zralých
červených plodů a na tento typ vína relativně dlouhá dochuť.

75 % Cabernet Sauvignon, 25 % Cabernet Franc
Archivace: 4 roky

60 % Merlot , 20 % Cabernet
Sauvignon, 20 % Cabernet Franc
Archivace: 5 let

BORDEAUX SUPÉRIEUR

BEAU-RIVAGE
Bordeaux AOC Rouge

Snadno pitelné červené víno
z Bordeaux. Vyrovnaný poměr odrůd
Cabernet a Merlot. Sytá červená barva,
pevné třísloviny a odrůdové projevy
v chuti i vůni. Archivace: 4 roky.

Syté červené víno z Bordeaux
založené na dominanci odrůdy Merlot.
Tóny koncentrovaného divokého ovoce
jsou již pevně propojeny se strukturou
tříslovin. Vyzrálé a připravené ke konzumaci.
Ocenění: 88 bodů ve Víno&Styl č. 39.

CHÂTEAU
DAVID BEAULIEU

Archivace: 4 roky

40 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot,
20 % Cabernet Franc

Červená masa, tvrdé sýry



BORIE MANOUX



70 % Cabernet Sauvignon, 25 % Merlot,
5 % Cabernet Franc
Archivace: 5 let

BEAU-RIVAGE GRANDE RESERVE
Bordeaux Supérieur

BORIE MANOUX

BORDEAUX – BORDEAUX AOC/SUPÉRIEUR
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Základní červené Bordeaux, které
zrálo 1 rok na nových dubových sudech.
Klasické tóny zralého červeného ovoce
v projevu odrůdy Cabernet Sauvignon
s lehkou divokostí a tříslovinami. Víno dosahuje kvalit běžnějších cru bourgeois.

85 % Merlot, 15 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 7 let

Rouge

BORDEAUX AOC Rouge

TIP

BORDEAUX SUPÉRIEUR

NÁ·

CHÂTEAU LE BERGEY

CHÂTEAU DU BOIS FAVERAU
BORDEAUX SUPÉRIEUR

CHÂTEAU
TOUR DE FOUSSAT

BORDEAUX

ákladní kategorie vín v Bordeaux reprezentují dvě
největší apelace – Bordeaux AOC a Bordeaux Superieur AOC. Vinaři mají právo produkovat tento klasický,ale základní typ vína na celém území vinařského regionu Bordeaux. Byli by však proti sobě. Je nutné připomenout, že v tomto regionu neexistují vína zemská (VdP)
ani stolní (VdT) a tato vína AOC plní úlohu „prvního kroku“ do světa velkých Bordeaux. Samozřejmě, že vinaři vlastnící vinice v prestižnější podoblastech tohoto regionu, jako jsou například Margaux či Pauillac, označují svá vína právě názvy těchto špičkových apelací
a odlišují se od Bordeaux AOC. Proto stěžejní část těchto vín pochází z východních částí regionu – z Graves a Entre-deux-Mers. Odrůdové složení je zámek od zámku různorodé, od dominance Cabernetu přes téměř 100% Merlot. Také zrání a bariku (dubovém sudu) není automatické.

Základní kategorie červených vín
v Bordeaux. Kombinace lehčího ovocného charakteru s tříslovinami tradičními pro mladý Cabernet Sauvignon.
V chuti stopy tmavých višní a minerální
podtext. V dochuti určité herbální stopy.

Novinka v sortimentu vinařství.
Po mnoha letech, kdy růžová vína zastupovala varianta Clairet, přichází Thieuley také s klasickým vínem typu Bordeaux rosé. Barva svěže lososová, vůně
kombinující svěží červené ovoce s náznakem lehké kořenitosti. Chuť v prvním nástupu svěží, postupně nabírá na
struktuře, zralosti a projevu odrůd.

CHÂTEAU THIEULEY
Toto vinařství patří mezi špičku apelace Bordeaux AOC
neboli základních vín z Bordeaux. Jestliže se drtivá většina vinařů snaží vyprodukovat co nejlevnější víno, Chateau Thieuley jde jednoznačně cestou kvality. V té patří ve své kategorii ke špicce. Další specifikem vinařství
je podíl vyráběných bílých vín. Prakticky přesná polovina produkce, dosahující v průměru půl milionu lahví ročně, je z odrůd Sauvignon Blanc
a Sémillon. Majitel vinařství – Francise Courselle patří mezi vinařské osobnosti v Bordeaux. I přes jeho věhlas, se rozhodl předat řízení vinařství svým dvěma dcerám, které
se v současnosti plně věnují produkci a prodeji vín Chateau Thieuley. Jejich pričiněním
také vznikla vrcholná řada vín L´Heritage de Thieuley.
ZALOŽENO

70 % Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot,
10 % Cabernet Franc
Archivace: 8 let, půda: jíly a štěrky

CHÂTEAU THIEULEY

RÉSERVE FRANCIS COURSELLE
Bordeaux Supérieur

1950 (André Courselle kupuje
Ch. Thieuley)

ROZLOHA VINIC
80 ha

PŮDY

štěrky a jíly

PĚSTOVANÉ ODRŮDY

Sauvignon Blanc, Semillon,
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc, Petit Verdot,
Sauvignon Gris

BORDEAUX AOC

50 % Cabernet Sauvignon, 25 % Merlot,
15 % Cabernet Franc, 10 Petit VVerdot

BORDEAUX ROSÉ

CHÂTEAU THIEULEY

Francie

DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH
0–14 měsíců

Chateau Thieuley se svou produkcí základních bordeaux vymyká zaběhnutým standardům. Snaha
o maximální kvalitu přivedla tato vína
na výsluní fr. gastronomie, kde léta patří mezi nejuznávanější. Temně rudá
barva, velm statné a expresivní aroma,chuť tříslovinová s ovocným dotekem.
Časem se bude ještě harmonizovat.

ROČNÍ PRODUKCE
500 000 lahví

VYRÁBĚNÁ VÍNA

Bordeaux AOC rouge + blanc,
Bordeaux Supérieur, Bordeaux
Rosé, Heritage de Thieuley

CHÂTEAU THIEULEYCÔTES
BORDEAUX AOC blanc
50 % Semillon, 35 % Sauvignon Blanc,
15 % Sauvignon Gris
Vinice: 30 ha, 5000 keřů na hektar
Půda: šřerky a jíly
Pomyslný kvalitativní vrchol vín
apelace Bordeaux blanc (s výjimkou bílých variant velkých chateaux jako například Pavillon Blanc z Chateau Margaux
apod.) Zároveň vína tohoto vinařství patří k nejoblíběnějším v současné francouzské gastronomii. Kombinace svěžesti, jiskrnosti, noblesního chuťového zážitku plného ovocných projevů..



Mořské plody, pečené ryby, sýry



Archivace: 6 let

BORDEAUX – CHÂTEAU THIEULEY
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

70 % Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot,
10 % Cabernet Franc
Archivace: 6 let, půda: jíly a štěrky

BORDEAUX AOC Rouge

CHÂTEAU THIEULEY

Vrchol klasické produkce vinařství
a zároveň i kvalitativní špička apelace
Bordeaux Supérieur. Jinak tomu ani nemůže být, když se toto víno pohybuje v
cenových relacích Haut-Médoc Cru Bourgeois. Koncentrace zralých ovocných
tónů ve vůni doplněná lékořicí, dotekem čokolády a ostružin. Styl pokračuje
i v chuti s lehkým kouřovým nádechem.
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BORDEAUX/MÉDOC

Francie

30

MÉDOC, HAUT-MÉDOC
CRU BOURGEOIS
MÉDOC je jednak označení hlavní části tzv. „levého břehu”, pod
který patří další podoblasti jako je Haut-Médoc, Margaux, SaintEstéphe a další. A zároveň je to nejsevernejší podoblast sebe
sama nebo-li Médocu. Je to také největší apelace oblasti (4700
hektarů). Vína jsou mimořádne suchá, středne plná se svým stylem. Kvalitativně tvoří zprostředkující můstek mezi základními
Bordeaux a víny podoblasti Médocu (Margaux atd). I v Médocu
však nalezneme vína nadstandardní kvality.

K

ategorie vín Cru Bourgeois vznikla z prosté potřeby rozdělit obrovské množství producentů
a vín z Bordeaux do kvalitativních kategorií. Jestliže
elita tohoto regionu spadá do Grand Cru Classé, tak
v této skupině je obsaženo pouhých cca 60 vinařství.
Ale v Bordeaux je vinařů na tisíce a velká část právě
v Médocu. A proto bylo potřeba vytvořit systém pro
vína, která dosahují špičkové kvality ale nedosahují na „vyvolené“ Grand Cru Classé.
Slovo „bourgeois“ znamená měšťanský či měšťan.
Ti právě stáli za rozkvětem výroby a obchodu s vínem v Bordeaux a právě oni
usilovali o jasnou klasifikaci kvality. Jestliže zmiňované Grand Cru Classé vzniklo
v roce 1855, kategorie Cru bourgeois si na svůj vznik
musela počkat až do roku 1932. V té době to bylo
však velmi volné uskupení několika set vinařství. Až
v roce 1962 nabralo pevnějších kontur, kdy společný syndikát založilo 94 vinařství z původních množství. Stále však nebylo úplně pevně stanoveno, resp. pravidla členství byla do
značné míry volná. Na to zareagovala až EU
v roce 2003 kdy udělila status Cru Bourgeois přesně 247 vinařstvím. Mnoho neúspěšných kandidátů však proti tomuto stavu protestovalo a to i soudními spory. Ty probíhaly několik let a do značné míry situaci okolo cru bourgeois destabilizovaly. Od roku
2007 se nesmělo na etiketách uvádět výraz Cru Bourgeois AOC, syndikát se stal
určitou marketingovou „aliancí“ a dále
probíhali spory o další podobu tohoto označení. Až od roku 2009 opět dochází k jednotnému hodnocení vín
a nově bylo do této kategorie zařazeno 246 vinařství (chateaux). Otázkou je zda to pomůže vrátit výraz a kategorii Cru Bourgeois do
podvědomí milovníků vína. Mnoho producentů totiž tento „mezičas“
využilo k jasné profilaci a propagaci vlastního jména vinařství a již nespoléhají na image kategorie Cru Bougeois.

Původní název vinařství byl Tour
de Marsac. A pak v roce 1623 bylo přejmenováno tak, jak bylo v Médocu zvykem, po svém majiteli Pierru de Mons.
Výjimečný zástupce apelace Margaux.
Ručně sbírané hrozny. Víno zrálo v dřevěných sudech obnovovaných každý
třetí rok.

1/3 Cabernet Sauvignon, 1/3 Merlot,
1/3 Cabernet Franc
Archivace: 15 let

PAUILLAC Cru Bourgeois

CHÂTEAU HAUT
BAGES MONPELOU

MÉDOC
Cru Bourgeois

CHÂTEAU DES CABANS

70% Cabernet Sauvignon, 30% Merlotu
Archivace: 10 let
45 % Merlot, 45 % Cabernet Sauvignon,
5 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot
Archivace: 10 let

Víno patřící do rodiny firmy Borie Manoux. Po dlouhá léta toto vinařství patřilo pod Chateau Duhart-Milon.
Rozdělení odrůd je přesně na třetiny:
Cabernet Sauvignon, Merlot a Cabernet Franc.

BORDEAUX/MÉDOC

Jedno z nejstarších vinařství
v apelaci Saint-Estephe. Víno velice
komplexní a elegantní s širokou škálou
aspektů. Vyrovná se těm nejznámějším
zámkům apelace. Půda kamenitá.

PAUILLAC
Cru Bourgeois

CHÂTEAU PUY LA ROSE

50 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon,
7 % Cabernet Franc, 3 % Petit Verdot
Archivace: 15 let

Vinice leží na štěrkovitém podloží s výhledem na řeku Gironde. Jedná se o moderní interpretaci tradičního
Bordeaux – směs 70 % Cabernet Sauvignon a 30 % Merlotu. Měkká ovocnost, zralost a harmonie zralých tříslovin. Tóny černého rybízu, třešní a čokolády procházejí chutí a až do závěru.

48 % Merlot, 38 % Cabernet Sauvignon,
8 % Petit Verdot, 6 % Cabernet Franc
Archivace: 10 let

Víno z malého vinařství (10,5
hektaru) ležícího v exkluzivní části Saint
Estephe. Špičkový poměr ceny a kvality. Charakter vína je svěží s dominancí
Merlotu. V chuti se příjemně projevuje
ovocnost červených plodů bez výrazné
drsnosti, divokosti a kořenitosti. Hladkost tříslovin a snadná pitelnost.

MARGAUX
Cru Bourgeois

70 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot
Archivace: 10 let

SAINT-ESTEPHE
Cru Bourgeois

Víno pocházející z parcely v bezprostřední blízkosti Château Pontet-Canet a Mouton Rothschild. Elegantní
a výjimečně zakulacené víno, v němž
je patrná tradiční pečlivá práce již na
vinici. Zrálo 1 rok v bariku.

CHÂTEAU PONTAC LYNCH
MARGAUX
NÁ·

TIP

Cru Bourgeios
60 % Cabernet Sauvignon, 25 % Merlot, 10 % Cabernet Franc, 5 % Petit Verdot
Půda: jílovito vápencové podloží
Další ze zámků patřící do „vinařské
stáje“ Borie-Manoux. Klasický projev tmavého ovoce je kombinován s tóny rozšiřujícími aromatický a chuťový zážitek – vanilka, tabák a náznak lehké divokosti. Víno
harmonizující, neútočné, kombinující ovocnou složku s pevnými tříslovinami ve velmi pitelný a příjemný celek. Apelace Margaux zde ukazuje svůj ušlechtilý způsob
červených vín.



Francouzská i mezinárodní úprava
červených mas



Archivace: 10 let
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CHÂTEAU BEAU-SITE

Vinice vysazená na svazích Girondy s převážně kamenitým podložím. Klasický zástupce Médocu založený na cabernetu s tóny červeného zralého ovoce. Víno zrálo z 10 % na nových dubových sudech, dalších 30 %
zrálo v 1–3 letých sudech a 60 % vína
v betonovém tanku.

CHÂTEAU TOUR DE MONS

SAINT-ESTEPHE
Cru Bourgeois

CHÂTEAU MORIN

60 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot,
5 % Petit Verdot
Archivace: 7 let

MÉDOC
Cru Bourgeois

CHÂTEAU BELLEGRAVE

Francie
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CHÂTEAU CISSAC
HAUT-MÉDOC
Cru Bourgeois
75 % Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot, 5 % Petit Verdot

65 % Cabernet Sauvignon, 20 % Cabernet
Franc, 15 % Petit Verdot
Archivace: 8 let

HAUT-MÉDOC Cru Bourgeois

CHÂTEAU SENILHAC

Tradiční zástupce vína s dominantním Cabernet Sauvignon. Tóny
zralého červeného ovoce, určitá živočišnost ve vůni, harmonická vřelá
struktura. Vyrovnané třísloviny, dlouhá
dochuť až do borůvkové marmelády.

56,5 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot,
7 % Petit Verdot, 1,5 % Cabernet Franc
Archivace: 8 let

dinných rukou. Zbylé zámky byly postupně odprodány rodině Rothschildů. Současná majitelka, paní Danielle Vialard – dcera
Louise Vialarda, řídí toto vinařství od roku
1968. Vinice chateau Cissac dosahují rozlohy 50 hektarů, z jejichž hroznů jsou tvořena vína Chateau Cissac a jeho druhé víno
Reflets du Cissac. Složení terroiru je kamenité a jílovo-vápenité. Skladba odrůd je následující: Cabernet Sauvignon dominuje se
75 %, Merlot sekunduje s 20 % a doplňující Petit Verdot zabírá 5 % plochy. V průměru vychází 7200 hlav na jeden hektar při
výnosu 54 hektolitrů. Každý rok je produkce od každé odrůdy poněkud odlišná. Poměr ve víně Chateau Cissac je však zachován a zbývající hrozny jsou použity v druhém víně – Reflets de Cissac.

HAUT-MÉDOC Cru Bourgeois

Chateau Cissac patří mezi
nejznámější vinařské usedlosti celého Haut-Médocu.
Samotné kořeny pocházejí
až z doby římské kolonizace. Budovy ve stavu tak, jak
je známe dnes, jsou od roku 1769. Původní majitelé – rodina Abiet – používala toto
sídlo jako galerii umění. Novodobá historie začíná roku 1895, kdy notář Maitre Jacques Mondon koupil Chateau Martiny, čímž
rozšířil svou již bohatou „sbírku“ vinařství
(např. Ch. Clerc Milon). V roce 1899 (již
po jeho smrti) byl dokoupen zámek Abiet
a jeho spojením s Martiny vznikl Cissac.
V rámci dědictví byl rodinný majetek rozdělen mezi 3 vnoučata. Jedině Chateau
Cissac odkázaný Louis Vialardu zůstal v ro-

CHÂTEAU DU RETOUT

CHÂTEAU CISSAC

Vinicím tohoto chateau dominuje starý mlýn postavený v 14. století. Ve vůni se projevuje charakter půdy
a suché červené ovoce. Síla těchto projevů je patrná i v chuti, kde jsou přítomny třísloviny ovlivňující potenciál celého
vína. Velmi zdařilý zástupce Haut-Médoc.

Vinice sousedí s Lafite a Mouton
Rotschild a na druhé straně s Cos d´Estournel. Aroma po drobném červeném ovoci,
kořeněné tóny. V chuti jsou taniny velmi vyvinuté, v dochuti divoké ovoce a stopa tabáku. Víno z hroznů rostoucích na 50hektarovém pozemku v centru Haut-Médocu zraje 18–20 měsíců na baricích, které jsou ze
30–40 % každoročně obměňovány.



Hovězí po burgundsku, grilovaná masa



Archivace: 20 let

Majitelka Chateau du Retout

Chateau du Retout

HAUT-MÉDOC
Cru Bourgeois

Od ročníku 2010
nová etiketa

Chateau d‘Agassac

48 % Cabernet Sauvignon, 52 % Merlot
Archivace: 10 let

Vinice: stáří keřů – 33 let
Půda: jílovito vápenitá

CHÂTEAU D‘AGASSAC

BORDEAUX – CRU BOURGEOIS HAUT-MÉDOC
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BORDEAUX/HAUT-MÉDOC

Francie

Strukturu a zralost má víno založenou na tónech divokého ovoce (černý rybíz borůvky, moruše). Chuť je ovlivněná plnými taniny doplněnými lehkou
kyselinou, které víno činí svěžejším. Dochuť prakticky bez konce (velmi dlouhá) s dotekem vavřínu, černého pepře.
V průběhu chuťového vývoje se objeví
stopy po provensálském koření.

Francie

essac - Leognan je nejsevernější a nejkvalitnější oblast regionu Graves – podoblasti Bordeaux, která leží
jižně od města Bordeaux. Při uřcitém zjednodušení můžeme říci, že vína z Pessac-Leognanu, rsp. Graves jsou určitou rovnováhou mezi víny z Médocu, založenými na Cabernetu a z Libourne (Pomerol, Saint-Emilion) s dominancí Merlotu. V této oblasti je totiž poměr obou červených
odrůd relativně vyrovnaný.
Jestliže se naprostá většina vinařství chlubí svou dlouhou tradicí, obzvláště pak rodinného charakteru. Vinařství
Luchey Haldes jde zcela opačným směrem – majitelem je
vinařská škola v Pessac Leognanu, která na svých pozemcích, kde vinice byly vyklučeny před 80 lety, znovu vysadila odrůdy Cabernet a Merlot a v roce 2003 vyprodukovala své první víno. Vzhledem k použití ultramoderních

metod, 100% technologických a hygienických postupů,
vzniklo nadstatndardní bílé víno Pessac Leognanu. Nemůže se opírat o známé jméno či tradici, ale jen o svou kvalitu. Pro konzumenta ideální stav.

Moderní sklep Chateau Luchey Halde

CHÂTEAU LUCHEY HALDE
LES HALDES DE LUCHEY
Pessag-Léognan AOC Rouge
60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot
Půda: hlubší štěrky s hlinito jílovitou vrstvou a rozptýlenými oblázky

Vrcholné víno vinařství obnovené po více jak 70 letech společnosti ENITA. Charakter vína kombinuje jemnost
a sílu, výraznost a decentnost. Aromaticky velmi atraktivní – široká škála černého ovoce v čisté formě. Chuťová komplexnost, bohatost. Ve sklenici se neustále vyvíjí. Víno je kvalitativně porovnatelné s víny Grand cru classé.

55 % Merlot, 40 % Cabernet Sauvignon,
5 % Petit Verdot
Archivace: 8 let

PESSAC-LÉOGNAN Rouge

CHÂTEAU
LATOUR MARTILLAC

Vinařství, které je klasickým důkazem špičkových vín z Pessacu, která
jsou hebká, jemná, ale na druhou stranu nepostrádají nic z komplexnosti vín
z Bordeuax. Rubínově fialová barva,
bohaté aroma (švestky, ostružiny, černý rybíz). Chuť středně plná (ne drsně
tříslovinová), hebká a elegantní.

CHÂTEAU BARET

Archivace: 8 let

54 % Cabernet Sauvignon, 42 % Merlot,
4 % Petit-Verdot
Archivace: 20 let

zvěřina, červená masa a výrazné sýry



PESSAC-LÉOGNAN Gran Cru Classé



60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot
Archivace: 10 let

CHÂTEAU
LUCHEY HALDES

PESSAC-LÉOGNAN Rouge

Víno ze 22hektarové parcely provozované francouzskou vysokou zemědělskou školou v Bordeaux. Haldes de Luchey
je druhé víno vinařství, pro které jsou použity hrozny z neexponovaných poloh. Stejná použitá technologie tomuto vínu dodává zajímavý poměr ceny a kvality. Vůně
lesní divokosti, zralosti, doplněná v chuti
hebkými tříslovinami, tóny ostružin a ovocnou přímočarostí.

První vinařsví, na které je možno
narazit po cestě z Bordeaux směrem do
Grave. Usedlost vlastněná rodinou Ballande již po více jak jedno století. Jedná se o stejné majitele jako u vinařství
Prieure-Lichine. Víno s velmi zajímavým
poměrem ceny a kvality je vytvářeno
za dohledu Denis Dubourdieu. Syté víno
zraje 12–18 měsíců na barriku.

Chateau
Latour Martillac

BORDEAUX – PESSAC-LÉOGNAN
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BORDEAUX/GRAVES

PESSAC-LÉOGNAN/GRAVES
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CHÂTEAU BERNATEAU
SAINT-EMILION

Vinice: stáří keřů 40 let
Půda: kamenitě jílovitá

Překrásné château v Saint-Emilionu produkující stejně tak úžasná vína
kategorie Grand Cru Classé. Víno divoké a bohaté svým charakterem, ale
také kulaté a harmonické. Pevné třísloviny se časem budou ještě více zaoblovat.

Zámek nazvaný podle staré stezky, která kdysi vedla skrze vinice. Špičkové víno patřící mezi Premier Grand
Cru Classé. Vůně zraléh červeného ovoce, převážně ostružin, dotek čokolády.
Chuť velmi komplexní a bohatá.

Do kategorie 1er GCC se vrátilo
v roce 1996 po 10 letech „strávených“
v kategorie Grand Cru Classé. Zraje na
baricích po dobu 18–20 měsíců. Sudy
jsou ze 2/3 vždy nové. Konzultantem
vinařství je Michel Rolland, dnes již
prakticky legendární enolog. Koncentrovaná barva, ve vůni červený rybíz
a stopy decentního kouřového dřeva.

70 % Merlot, 20 % Cabernet Sauvignon,
10 % Cabernet Franc
Archivace: 10 let
70 % Merlot, 20 % Cabernet Franc,
10 % Cabernet Sauvignon
Vinice: 1 ha, vápenito-jílová půda, stáří keřů 38 let

SAINT-EMILON
1er Grand Cru Classé

70 % Merlot, 24 %, Cabernet Franc,
6 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 20 let, vinice: 20 ha

Víno apelace Saint-Emilion ležící na jílovito-vápenitých půdách. Dominantí Merlot dodává vínu svůj tradiční měkký charakter. Tmavá purpurová
barva, intenzivní aroma vyjadřující terroir vinic se stopami po bílých lanýžích.
Chuť plná a sametová s dotykem vanilky a skořice.

CH. BEAU-SÉJOUR BÉCOT

SAINT-EMILON
1er Grand Cru Classé

60 % Merlot, 25 % Cabernet Franc,
15 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 20 let

Archivace: 10 let

CHÂTEAU TROTTEVIELLE

steaky, tvrdé sýry, zvěřina a paštiky



68 % Merlot, 26 % Cabernet Franc,
6 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 10 let

SAINT-EMILON Grand Cru Classé

Velmi intenzivní tmavá barva, vůně
peckovitého ovoce, hlavně třešní, švestek,
ostružin, borůvek. Tyto stopy se projevují
v chuti s lehkým náznakem animozity. Výtečné víno z malého vinařství v Saint Emilionu. Zlatá medaile v Prague Wine Trophy
2009 (86 bodů) a stejně tak v roce 2010.
Hodnocení Wine Spectator: 93 b.



SAINT EMILION
Grand Cru
SAINT-EMILON

85 % Merlot, 12 % Cabernet Franc,
3 % Cabernet Sauvignon

MONTAGNE- SAINT EMILION
Cuvée Petits Rangas

TIP

Grand Cru

CHÂTEAU GACHON

NÁ·

Víno z drobného rodinného vinařství, které náleží do kategorie
Grand Cru. Víno světlejší barvy evokuje
celkový ovocný projev vína. Široká škála drobného červeného ovoce ve vůni,
kterou navíc doplňuje překvapivě plná
a koncentrovaná chuť. Víno má výtečný poměr ceny a kvality

60 % Merlot, 25 % Cabernet Franc,
10 % Cabernet Sauvignon, 5 % Malbec
Archivace: 10 let

Víno hodnoceno jako TOP 10
mezi satelitními apelacemi Saint Emilionu v časopise Decanter. Vůně zralého ovoce s krémově plným švestkovým nádechem. Jemný charakter chuti s plným červeným ovocem, již nazrálým jako ve vůni. Příjemně strukturované, s lehkým dotekem dřeva a decentně rustikálními tříslovinami.

CHÂTEAU HAUT MAZERAT

NO
VIN
KA

CHÂTEAU CHAPELLE
DE LA TRINITÉ

80 % Merlot, 15 % Cabernet Franc,
5 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 15 let

aint-Emilion, Pomerol a další menší „satelitní“ oblasti
z okolí města Libourne spadají do stejnojmenné podoblasti Bordeaux – Libournais. V tomto regionu panují určité odlišnosti oproti apelacím z Médocu, či okolí města
Bordeaux. Jednak větší vliv Merlotu dodává vínům charakter více ovocný, hebký, elegantní a rafinovaný. Výrazné rozdíly jsou ale také v označování vín.
Základem je apelace Saint-Emilion, nad ní se nachází Saint-Emilion Grand cru. O stupeň výše leží Saint-Emilion Grand Cru Classé (zde je podobnost s Médocem). Vrcholem je skupina 15 Premier Grand Cru Classé – ta se ješte dělí na skupinu A (Ausone a Cheval Blanc)
a B (13 ostatních).

LUSSAC SAINT EMILION

S

CHÂTEAU LAROZE

BORDEAUX – SAINT-EMILION
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BORDEAUX/LIBOURNAIS

SAINT-EMILION

CHÂTEAU COURLAT

Francie

Červené víno z Bordeaux, z podoblasti Libourne. Montagne Saint Emilion je tzv. satelitní apelací Saint Emilionu. Syté a koncetrované víno založené na tónech ostružin, zralých švestek
a doteku mentolu (máty). Dominantní
odrůda Merlot umožňuje dřívejší konzumaci vína i když potenciál tohoto
vzorku je až 10 let.

Francie

O

Víno z malé 4,5 hektarové parcely v bezprostředním sousedství kostela v obci Pomerol. Víno z malé produkce
(kolem 20 tisíc lahví), komplexní, plné,
s intezivní vůni tmavého ovoce (lesní
maliny, švestky). Lehký nádech kouřovosti, zralé třísloviny. Špičkové a slavné
víno z Pomerolu!

NÁ·

TIP

Chateau Clos du Clocher

CH. DOMAINE DE L‘EGLISE
POMEROL AOC
80 % Merlot,
20 % Cabernet Sauvignon
Vinice: 34–40 let
Půda: převážně kamenitá, částečně jílovitá
Jedna z nejstarších domain v celém
Pomerolu. Jméno vinařství je poprvé zmiňovano v tzv. „Starých spisech z Libourne“
z roku 1589. Velmi tmavá barva s fialovými
odlesky. Vůně zralého ovoce, lékořice a doteku švestkových povidel. Chuť velmi plná,
hřejivé třísloviny s dotekem ušlechtilého dřeva. V dochuti hořká čokoláda.



grilované steaky, zvěřina, bažant



Archivace: 15 let

Barikový sál
v Chateau de Domaine
de L‘Eglise

BORDEAUX – POMEROL
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80 % Merlot, 20 % Cabernet Franc
Archivace: 15 let

POMEROL AOC

CHÂTEAU CLOS
DU CLOCHER

proti Saint-Emilionu je kategorizace vinic a zámků
v sousední apelaci Pomerol výrazně jednodušší – žádná označení Grand cru nebo classé zde neexistují. Tamní
vinaři to zdůvodní tím, že hierarchie vinic je nutná k rozlišení „co je dobré a co není“ a v Pomerolu je prostě všechno dobré...
Odrůd používaných k tvorbě červených vín v Bordeaux
není mnoho. Nejznámější je samozřejmě Cabernet Sauvignon. Tato odrůda je symbolem Bordeaux, zvláště pak oblasti Médoc. Proto je překvapující, že nejčastější odrůdou
je Merlot se 32% podílem v porovnání s 18 % Cabernet
Sauvignonu. Odrůdy, které doplňují tuto dominantní dvojici, jsou Petit Verdot a Cabernet Franc. Na konci výčtu odrůd
dle častosti výskytu a významu jsou Malbec (v Pomerolu)
a historická odrůda Carmenere.
V případě bílých vín je situace ješte jednodušší – Sauvignon Blanc a Semillon se v různých kombinacích opakují prakticky ve všech vínech a někdy jsou doplněny odrůdou Muscadelle. Jak u vín bílých, tak červených je v Bordeaux tradicí scelovat a kombinovat odrůdy. Zatímco v Médocu je povětšinou využíván poměr s dominantním Caber-

net Sauvignon doplněný o větší či menší množství Merlotu, Cabernet Franc či Petit Verdot. V případě Saint-Emilionu
a Pomerolu je nejzastoupenější odrůdou Merlot, následován Cabernet Sauvignonem, Petit Verdot či Cabernet Franc.
Samozřejmě existují výjimky, a není jich málo, kdy je jedna či více odrůd zcela vynechána či použita v jiném poměru. Celkově vzato, toto mísení odrůd slouží k dosažení maximální kvality vín a dlouhodobě udržitelného chuťového
projevu vín daného„Chateau“.

BORDEAUX/LIBOURNAIS

POMEROL
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Francie
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Víno apelace Pomerol z vinice
o rozloze 6,5 hektaru umístěné na jílovito-písčitém podloží. Intenzivní rubínová barva s fialovými odlesky. Tóny
višní a švestek ve vůni, které se projevují i v chuťovém zážitku. Plné, komplexní a chuťove bohaté víno charakterizované zralou ovocností a dlouhou
dochutí.

Gazin je umístěn ve východní
části apelace, kde je podloží převážně
jílové a vápencové. Rozloha vinice je
26 hektarů, což je na poměry Pomerolu nadprůměr. Sousedi jsou L`Evangile
a Pétrus. Špička mezi víny z Pomerolu.

Víno z vinice o rozloze 4,7 hektaru ležící na píšcito-kamenitém podloží. Plné tělo s vyváženou strukturou
a dlouhými taniny. Výrazné doteky zralého ovoce a dřevitých tónu.

75 % Merlot, 17 % Cabernet Franc,
8 % Cabernet Sauvignon
Vinice: průměrné stáří keřů 25 let

LALANDE DE POMEROL

CHÂTEAU LES HAUT
CONSEILLANTS

70 % Merlot, 20 % Cabernet Franc,
5 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 10 let

oblastí na východ od Girondy. V dnešní době se
v Bordeaux nachází na
100 tisíc hektarů vinic,
z čehož 95 % je v kategorii AOC. Celková roční
produkce se pohybuje na
hladině 500 milionů lahví ročne. Proto tato vinařská oblast
o rozměrech 105 km na výšku a 130 km na šírku nabízí
neuvěritelně bohatý výběr vín.

POMEROL AOC

80 % Merlot, 15 % Cabernet Franc,
5 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 45 let

POMEROL AOC

CHÂTEAU GAZIN

POMEROL AOC

85 % Merlot, 15 % Cabernet Franc
Archivace: 10 let

ordeaux je určitým „vinařským“ státem ve státě. Fenomén vín z této oblasti převyšuje svým významem
zbytek produkce francouzských vinařství. Výjimečnost nepochází jen z odlišných odrůd a přírodních podmínek, ale
i z technologického a dokonce obchodního procesu výroby vín. Vína z Bordeaux je možno rozdělit na dvě základní skupiny podle původu hroznu na vína z tzv. „levého“
a „pravého“ břehu reky Girondy. Na levý břeh patří všechna vína z Médocu a Graves. Na druhou stranu pak vína
ze Saint-Emilionu, Pomerolu, Fronsacu a dalších menších

CHÂTEAU MONREGARD
LA CROIX

B

CHÂTEAU BONALGUE

BORDEAUX/LIBOURNAIS

VLÁDCEM POMEROLU JE MERLOT

Víno z tzv. Satelitní apelace Pomerolu, zraje ze 40 % na nových barikových sudech. Zbytek na 2letých. Víno
vzniká za pomoci enologa Michela Rollanda. Plné víno s výrazným projevem
zralého ovoce a s tóny zrání na ušlechtilém dřeve. Třísloviny jsou hebké a srovnané. Dochuť je vyrovnaná s ovocným
charakterem.

Francie
1er Grand Cru Classé

Cha^teau Rauzan-Ségla, Margaux
Cha^teau Rauzan-Gassies, Margaux
Cha^teau Léoville-Las-Cases, St. Julien
Cha^teau Léoville-Poyferré, St. Julien
Cha^teau Léoville-Barton, St. Julien
Cha^teau Durfort-Vivens, Margaux
Cha^teau Lascombes, Margaux
Cha^teau Gruaud-Larose, St. Julien
Cha^teau Brane-Cantenac, Margaux
Cha^teau Pichon-Long. Baron,Pauillac
Cha^teau Pichon Lalande, Pauillac
Cha^teau Ducru-Beaucaillou, St. Julien
Cha^teau Cos d‘Estournel, St. Estéphe
Cha^teau Montrose, St. Estéphe

GRAND CRU CLASSÉ

R

Cha^teau St. Pierre, St. Julien
Cha^teau Branaire, St. Julien
Cha^teau Talbot, St. Julien
Cha^teau Duhart-Milon, Pauillac
Cha^teau Pouget, Cantenac-Margaux
Cha^teau La Tour-Carnet, Haut-Médoc
Cha^teau Lafon-Rochet, St. Estéphe
Cha^teau Beychevelle, St. Julien
Cha^teau Prieuré-Lichine, Margaux
Cha^teau Marquis-de-Terme, Margaux

ozdělení vín oblasti Bordeaux můžeme učinit na základě jednotlivých územních podoblastí nebo podle kvalitativních a apelačních
kategorií. Nejznámější a nejprestižnější vína z Bordeaux naleznete
v oblastech „levého břehu“ – Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estephe. Všechny tyto oblasti se také souhrně nazývají Médoc. Další oblastí, odkud pocházejí špičková vína, je Pessac-Léognan, součást rozsáhlé podoblasti Graves. V případe pravého břehu,
nejvyhlášenější chateaux nalezneme jednoznačně v Pomerolu a SaintEmilionu. Každá z výše jmenovaných podoblastí Bordeaux je zároveň
apelací označující vína dané lokality. Aby náš výčet byl kompletní, musíme zmínit další, méně významné a tzv. satelitní oblasti Bordeaux.
V těchto místech nenajdeme světoznámá chateaux, ale na druhou
stranu vína se zajímavým poměrem kvality a ceny. K úplnosti seznamu oblastí Médocu, musíme doplnit Moulis a Listrac. Kromě Pessac-Léognanu také velkou apelaci Graves a skupinu „sladkých apelací/oblastí“ pod vedením Sauternes, Barsac, Cadillac, Loupiac,
Cerons a Saint-Croix-du-Mont. Mezi dvěma řekami slévajícími se do Girondy (Dordogna
a Garonna) leží obrovská oblast produkující suchá bílá vína nazvaná Entre-deuxMers (mezi dvěma moři).
Tamější produkce zahrnuje širokou kvalitativní škálu vín. Hlavní objem produkce leží na bedrech
dvou zatím nezmiňovaných apelací Bordeaux
a Bordeaux Supérieur. Na
základě apelačních pravidel je možno říci, že tato
vína mohou být produkována z hroznů z prakticky všech oblastí Bordeaux, ale naprosto drtivá většina pochází z oblastí na sever od Libourne a na východ od Bordeaux (v Entre-deux-Mers).

5e Grand Cru Classé

Vína/zámky Grand Cru Classé

3e Grand Cru Classé

Cha^teau Giscours, Margaux
Cha^teau Kirwan, Margaux
Cha^teau d‘Issan, Margaux
Cha^teau Lagrange, St. Julien
Cha^teau Langoa-Barton, St. Julien
Cha^teau Malescot St. Exupéry, Margaux
Cha^teau Cantenac-Brown, Margaux
Cha^teau Palmer, Margaux
Cha^teau La Lagune, Haut-Médoc
Cha^teau Desmirail, Margaux
Cha^teau Calon-Ségur, St. Estcphe
Cha^teau Ferriére, Margaux
Cha^teau Marquis d‘Alesme-Beker, Margaux
Cha^teau Boyd-Cantenac,Margaux

4e Grand Cru Classé

Cha^teau Pontet-Canet, Pauillac
Cha^teau Batailley, Pauillac
Cha^teau Grand-Puy-Lacoste, Pauillac
Cha^teau Grand-Puy-Ducasse, Pauillac
Cha^teau Haut-Batailley, Pauillac
Cha^teau Lynch-Bages, Pauillac
Cha^teau Lynch-Moussas, Pauillac
Cha^teau Dauzac, Labarde-Margaux
Cha^teau d‘Armailhac, Pauillac
Cha^teau du Tertre, Margaux
Cha^teau Haut-Bages-Libéral, Pauillac
Cha^teau Pédesclaux, Pauillac
Cha^teau Belgrave, Haut-Médoc
Cha^teau Camensac, Haut-Médoc
Cha^teau Cos Labory, St. Estéphe
Cha^teau Clerc-Milon-Rothschild, Pauillac
Cha^teau Croizet-Bages, Pauillac
Cha^teau Cantemerle, Haut-Médoc

Jedná se o nejvyšší kategorii vín v Bordeaux (Médocu) definovanou již
od roku 1855. Člení se do dalších pěti podkategorií – první až pátou, přičemž první obsahuje ta nejlepší vinařství z Médocu. Zastoupení zámků
v jednotlivých apelacích je zobrazeno na přiložené tabulce. Jednoznačně dominuje Pauillac a Margaux.
Podíl jednotlivých cru na lokalitách Médocu
Lokalita
1er
2e
3e
4e
5e
Celkem
Haut Médoc –
–
1
1
3
5
Margaux
1
5
10
3
2
21
Pauillac
3
2
–
1
12
18
St.-Estephe
–
2
1
1
1
5
St.-Julien
–
5
2
4
–
11
Celkem
4
14
14
10
18
60
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2e Grand Cru Classé

BORDEAUX

Cha^teau Lafite-Rothschild, Pauillac
Cha^teau Latour, Pauillac
Cha^teau Margaux, Margaux
Cha^teau Haut-Brion, Pessac, Graves
Cha^teau Mouton-Rothschild, Pauillac
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Pauillac
67 % Cabernet Sauvignon,
33 % Merlot
Vinice: stáří keřů – 40 let
Půda: křemičitá a kamenitá

Batailley je výrazný Pauillac s typickým projevem černého rybízu a robustní tělnatostí. Patří mezi první chateaux
v Pauillacu, a to nejen svým stářím. Na
rozloze 50 hektarů vzniká fantastické
víno, které zraje v dubových sudech a je
pro něj příznačná tmavě rubínová barva
a dlouhá dochuť společně s komplexností.

38

Špičkový zástupce Saint-Julien
patřící do 3. skupiny Grand Cru Classé. Zraje v dubových sudech více jak
1,5 roku. Víno velmi tmavé barvy, aroma obsahuje širokou škálu tónů zralého ovoce s lehkým dotykem máty.
V chuti kromě minerality nalézáme černý rybíz, ostružiny a další zralé červené
ovoce. Harmonický tříslovinový závěr.

Zámek v samém srdci apelace
Pauillac, patří do 5. kategorie Grand Cru
Classé. Víno zraje v nových dubových
sude a má intenzivní projev ostružin,
černého rybízu a hořké čokolády. Velmi tmavá barva, projevy plnosti, zralosti
a komplexity ve vůni i chuti. Za posledních 30 let prošel zámek intenzivní inovací a produkuje vína vysoké kvality.

65 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot,
5 % Cabernet Franc
Archivace: 20 let

3e GRAND CRU CLASSÉ
Margaux

60 % Cabernet Sauvignon, 33 % Merlot,
5 % Cabernet Franc, 2 % Petit Verdot
Archivace: 20 let

5e GRAND CRU CLASSÉ
Pauillac

60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot
Archivace: 15 let

5e GRAND CRU CLASSÉ
Pauillac

4e GRAND CRU CLASSÉ
Margaux

Špičkové víno z Margaux. Vinice
jsou rozloženy mezi 40 různých parcel
v celé apelaci. Bývalý majitel Alexis Lichine výrazně investoval do nových vinic a technologie. Vinařství vede jeho
syn – Sasha za přispění „vinařského
guru“ Michela Rollanda. Díky vyššímu
obsahu Merlotu je charakter vína ovocný, hedvábný a velmi aromatický.

Jedno z předních chateau v Haut
Médocu. Patří do 5. skupiny Grand cru
classé. Vinice je ve vesnici Saint-Laurent-du-Médoc v blízkosti hranic s apelací St-Julien. Barva velmi intenzivní,
blížící se černé. Ve vůni tóny černého
rybízu, moruší s dotekem karamelu.
Harmonické třísloviny. Víno zraje 17–20
měsíců na bariku.

CHÂTEAU LYNCH MOUSSAS

Archivace: 30 a více let

55 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot,
10 % Petit Verdot, 2 % CAbernet Franc
Archivace: 20 let

pečené hovězí, telecí nebo jehněčí



CHÂTEAU PRIEURE LICHINE



65 % Cabernet Sauvignon, 28 % Merlot,
7 % Petit Verdot
Archivace: 20 let

3e GRAND CRU CLASSÉ
Saint-Julien

CHÂTEAU LAGRANGE
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V nabídce i lahve
JEROBOAM (3 l)

Víno v minulých letech udělalo značný kvalitativní pokrok. Giscours
byl v katastrofálním stavu před tím než
jej v roce 1952 zakoupil Nicholas Tari
a investoval do technologie a vinic.
Giscours produkuje sytá bohatá vína
na třísloviny s projevem a vůní černého ovoce s dotekem cedrového dřeva
a ušlechtilého dubu.

60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Merlot
Archivace: 20 let

CHÂTEAU BATAILLEY
5e GRAND CRU CLASSÉ

CHÂTEAU GISCOURS

a základě požadavku vyslat na celofrancouzskou výstavu do Paříže ta nejlepší vína
z Bordeaux, byla roku 1855 definována klasifikace vín nazvaná Grand Cru Classé a vinice, potažmo vína z nich se člení do dalších pěti podkategorií – první až páté, přičemž první
obsahuje ta nejlepší vinařství z Médocu. Krom dominance vín z Pauillacu a Margaux, jsou vyhlášená i vína dalších apelací, jako je Saint-Estephe, Saint Julien a Haut-Médoc. Nabídku vín
kategorie Grand Cru Classé z Bordeaux neustále rozšiřujeme. Ať se jedná o další zámky, tak
o starší ročníky vín, která naleznete v našem portfoliu. Od každého z vína na této stránce
nabízíme širokou škálu ročníků a v některých případech i různé formáty lahví.

5e GRAND CRU CLASSÉ
Haut-Médoc

N

CHÂTEAU CAMENSAC

GRAND CRU CLASSÉ (MÉDOC)

CHÂTEAU PONTET CANET

BORDEAUX

Francie

Vinařství se 78 hektary sousedícími s Mouton Rotschild. Historie sahá až
do roku 1725, ale v současnosti je zámek
vlastněn rodinou Tesseron, stejně jako
Lafon-Rochet v St-Estephe. Pontet-Canet
jsou vína s velkým potenciálem k zrání.
Projev zralosti, tmavého ovoce. Plná chuť
s zaoblenými, integrovanými tríslovinami.

Francie

66 % Cabernet sauvignon, 34 % Merlot
Archivace: 45 let

2e GRAND CRU CLASSÉ
Margaux

CHÂTEAU RAUZAN GASSIES

64 % Cabernet Sauvignon, 30 % Merlot,
4 % Cabernet franc, 2 % Petit Verdot
Archivace: 15 let

2e GRAND CRU CLASSÉ Pauillac

75 % Cabernet Sauvignon, 23 % Merlot,
2 % Cabernet Franc
Archivace: min. 10–15 let

Zvláštnostní Ch. Léoville Barton je, že na pozemku není žádný zámek ani vinařská budova, ale jen vinice. Hrozny se posílaní na zpracování do
sesterského vinařství Langoa-Barton.
Víno působí bohatě a koncentrovaně
s bujnou ale sametovou ovocnou složkou. Napočátku tříslovinové, později se
projevují tradiční tóny St.-Julienu.

Svou kvalitu za posledních 15 let
výrazně zvedlo a nechalo zapomenout
na podprůměrná 80. léta a počátek devadesátých. Opět mu oprávněně náleží
místo mezi 2e Grand Cru Classé. 30 ha
pozemek s převahou Cab. Sauv. (2/3)
a následně Merlotu (1/3) řídí v současnosti Jean-Michel Quié, jehož práce je
příslibem dalšího růstu kvality.

CH. PICHON LONGUEVILLE
COMTESSE DE LALANDE

63 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot,
2 % Cabernet Franc
Archivace: 20 let

5e GRAND CRU CLASSÉ
Pauillac

CHÂTEAU RAUZAN SEGLA

2e GRAND CRU CLASSÉ Saint-Julien

60 % Cabernet Sauvignon, 28 % Merlot,
8 % Cabernet Franc, 4 % Petit Verdot
Archivace: 15 let

CHÂTEAU
LÉOVILLE BARTON

48 % Cabernet Sauvignon, 36 % Merlot
9 % Petit Verdot, 7 % Cabernet Franc
Půda: Křemičitý štěrk s pískem

5e GRAND CRU CLASSÉ
Haut-Médoc

CHÂTEAU CANTEMERLE

Jedno z vůbec nejelegantnějších vín v Saint-Julienu. Plachetnice na
etiketě se stala již legendou. Na 73 ha
se pěstuje 6 % Cab. Franc, 46 % Cab.
Sauv., 44 % Merlot, 4 % Petit Verdot.
Ve vůni nalezneme tmavé ovoce, sladké koření, tabák. V chuti se vše promění
v kulatost, plnost a sametovost. Merlot
dodá na koncentraci a dlouhé dochuti.

V průběhu 19. stol. patřilo mezi
to nejlepší co Médoc nabízel. Dokonce se vinařství ucházelo o zařazení do
1. skupiny, do které se však nakonec
dostal Mouton Rotschild. Víno syté barvy s purpurovými odlesky je bez pochyb připravené k dlouhodobému zrání. I přes značný obsah taninů si udržuje ovocný charakter černého rybízu.

Víno z prakticky z vrcholu vín
v Bordeaux. Často označováno za
„dámské víno.“ Jednak svým názvem,
ale také svých charakterem – elegantní, sofistikovaný, delikátní a odlišný od
mnoha dalších vín z Pauillacu. Vůně čokolády, kávy, černého rybízu a jemná
dotek kouře. Plná a bohatá chuť štavnatého ovoce s výtečným závěrem.
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Patří mezi 3e GCC, ale bez obtíží
by mohl patřit o stupínek výše. Tradičně vysoký podíl Merlotu dodává vínu
na sametovosti, někdy přirovnávané
k vínům z Pomerolu. Víno s kouřovou
vůní, lékořicí, ostružinami a divokých
tónů kůže. Projevy lesních vůní pokračují i v chuti. Výtečné a intenzivní plné
víno se spoustou tříslovin.

Jeden z předních zástupců vín
v Haut-Médocu. Na 87 hektarech se
pěstuje 7% Cabernet Franc, 48 % Cabernet Sauvignon, 37 % Merlot, 8 %
Petit Verdot. Víno pevné struktury díky
výrazným třísloviná. Elegantní vůně,
svěží, vyvážená, s tóny zralých ostružin. Tento projev se následně přesouvá
i do chuťového vyjádření.

4e GRAND CRU CLASSÉ
Saint-Julien

41 % Cabernet Sauvignon, 51 % Merlot,
8 % Petit verdot
Archivace: 30 let
Vinice: 45 ha

CHÂTEAU PALMER

3e GRAND CRU CLASSÉ Margaux

S příchodem Henri Lurtona nastal výrazný kvalitativní obrat. Výtečná
koncentrace vína, chuťová čistota – vyjádření jednotlivých odrůd. Stopy zemitého černého rybízu a višní v kombinaci se sušenými bylinami a černými lanýži podtrhují zajímavou texturu,
středně plné třísloviny a dlouhou koncentrovanou dochuť.

CHÂTEAU BEYCHEVELLE

70 % Cabernet Sauvignon, 28 % Merlot,
2 % Cabernet Franc
Archivace: 20 let

2e GRAND CRU CLASSÉ
Margaux

CHÂTEAU BRANE CANTENAC

rancie vždy byla a stále je považována za nejdůležitější vinařskou zemi světa, i když o pozici největšího producenta vína se přetahuje s Itálií. I přes
tlaky producentů ze zemí tzv. „Nového světa“, tzn.
USA, Austrálie, Chile a pod. Přes moderní trendy, které pronikají do světa vín, upřednostňující vína jednodušší, moderní a nekomplikovaná. Všechny tyto vlivy
a mnoho jiných samozřejmě ovlivňují vnímání a pozici
francouzských vín. Ale jako měřítko standardu, tradice,
kvality a hlavně špičkové kvality stále francouzská produkce zůstává. Nabídku vín kategorie Grand Cru Classé z Bordeaux neustále rozšiřujeme. Ať se jedná o další zámky, tak o starší ročníky vín, která naleznete v našem portfoliu. Od každého z vína na této stránce nabízíme širokou škálu ročníků a v některých případech
i různé formáty lahví.

BORDEAUX
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BORDEAUX

1er GRAND CRU CLASSÉ

K

valita vína je velmi diskutovanou, komentovanou,
porovnávanou, znevažovanou a vyzdvihovanou vlastností. Veskrze lze konstatovat, že názor na kvalitu jednotlivých vín je silně ovlivněna subjektivními zážitky a zkušenostmi hodnotitelů. Je lhostejno zda se jedná o skupinu profesionálních sommelierů či setkání přátel. I ve svetě vína však existují vzory, ikony vína, ke kterým všichni
ostatní vzhlíží a jejichž kvalitu nejen že nezpochybňují, ale
snaží se jí vyrovnat. Jedná se o pět vín kategorie 1er Grand
Cru Classé – Chateau Margaux, Latour, Lafite Rothschild,
Mouton Rothschild a Haut-Brion. První čtyři vína pocházejí z Médocu. Haut-Brion je jedinou výjimkou pocházející
z Pessac-Leognanu – nejlepší části oblasti Graves. Členství

v elitní lize vinařství se u těchto zámků datuje už od roku
1855, kdy vznikla první oficiální kategorizace vinařství
v Bordeaux. Jedině Mouton-Rothschild, kterému tato
nejvyšší příčka unikla v roce 1855 jen těsně, bylo povýšeno do elitní klasifikace po více jak století usilovných
snah, v roce 1973. V naší nabídce naleznete i speciality,
bílý Haut-Brion či druhé víno z Margaux – Pavillon rouge de Margaux a jeho bílou variantu – Pavillon blanc de
Margaux.

CHÂTEAU MARGAUX
1er GRAND CRU CLASSÉ
NÁ·

TIP

Margaux
75 % Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot, 3 % Petit Verdot,
2 % Cabernet Franc
Půda: štěrky s hlinito vápenitým podložím

40

Zcela určitě patří mezi nejznámější vína v Médocu, a tudíž i celosvětově. 95 ha pozemek leží na severu oblasti Pauillac. Toto víno je považováno za nejkomplikovanější grand cru
celé oblasti. Nepatří mezi nejsilnější
v chuťovém projevu, je spíše decentní
a sofistikované. Narozdíl od vůně, která
svou bohatostí doslova exploduje.

Oproti Lafite Rotschild patří Latour mezi nejvýraznější, co se týče tříslovin, v celém Médocu. díky velkému
podílu C. Sauvignon. Pochází ze 65 ha
vinic, které sousedí se St.-Julienem. Ve
vůni nalezneme stopy č. rybízu a cedru. Chuť velmi pevná až drsná v případě mladých ročníků. Vysloveně určeno
k dlouhodobému zrání.

45 % Cabernet Sauvignon, 37 % Merlot,
18 % Cabernet Franc
Archivace: 30 let, půda: štěrky, hlinito-písčitá

1er GRAND CRU CLASSÉ
Pessac-Léognan

CHÂTEAU
MOUTON ROTHSCHILD

Plné intezivní aroma – vyzrálé
ovoce, ostružiny, černý rybíz, ušlechtilé
dřevo, vanilka, dotek čokolády. Plné kulaté tělo a rafinované třísloviny v harmonii s tóny vyzrálého ovoce, marmelád, karamelu a koření. Dlouhý a výrazný konec. Dokonalá harmonie mezi
ovocností, svěžestí a elegancí.

CHÂTEAU HAUT-BRION

Archivace: 30 let

77 % Cabernet Sauvignon, 12 % Merlot,
9 % Cabernet Franc, 2 % Petit Verdot
Archivace: 30 let, půda: hluboké štěrky

nejlepší červená masa a zvěřina



1er GRAND CRU CLASSÉ Pauillac



80 % Cabernet Sauvignon, 15 % Merlot,
4 % Cabernet Franc, 1 % Petit Verdot
Archivace: 40-50 let, půda: Gunziánský štěrk

1er GRAND CRU CLASSÉ Pauillac

CHÂTEAU LATOUR

70 % Cabernet Sauvignon, 20 % Merlot,
10 % Cabernet Franc
Archivace: 30 let

1er GRAND CRU CLASSÉ Pauillac

CHÂTEAU LAFITE
ROTHSCHILD

BORDEAUX – 1er GRAND CRU CLASSÉ
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Zřejmě nejslavnejší víno světa je
v současnosti vlastněno paní Corinne Mentzelopoulos. Vinařství, které se nachází uprostřed celého distriktu Margaux má celkovou
rozlohu vinic 90 ha, z kterých ročně v průměru vytvoří 360 tisíc lahví.Temně švestková barva předjímá aromatickou komplexnost vůně. Bohaté ovocné stopy, hořká čokoláda a mohutné třísloviny v chuti.

Vinařství o rozloze 45 hektarů je
jediné mimo Médoc a Sauternes, kterému náleží označení Premier Grand cru
classé. Víno zraje 22 měsíců na barikových sudech, ze 100 % nových. Rubínově fialová barva, bohaté aroma (švestky, ostružiny, černý rybíz). Chuť středně plná (ne drsně tríslovinová), hebká
a elegantní.

1er GRAND CRU CLASSÉ – II.

K

KLASIFIKACE ZÁMKŮ V SAINT-EMILION:

Víno velmi tmavé barvy černého rybízu. Koncentrované a komplexní
aroma s tóny koření, vanilky a zralých
malin. Čistá a sametová chuť s hladkými, ale mohutnými tříslovinami. Zraje 18
měsíců v nových dubových sudech. Jednoznacně vedoucí vínařství v Saint-Emilionu a zároveň nejslavnější víno založené
na dominantním Cabernetu Franc.

50 % Merlot, 50 % Cabernet Franc
Vinice: 7 ha, hlinito vápenitá půda

CHÂTEAU AUSONE

1er GRAND CRU CLASSÉ A
Saint-Emilion

Cha^teau Ausone
Cha^teau Cheval Blanc

Premiers grands crus classés B

Víno zraje 18 měsíců (někdy až
24 měsíců) výhradně v nových barikových sudech. Potenciál zrání vína přesahuje v kvalitních ročnících 30 let. Lahvově zralé je po 10. roku. Má tmavou purpurovou barvu. Prezentují se zde výraznější třísloviny, zráním se otevírají tóny
rybízu, malin a višní s dotekem kořenitosti.

Cha^teau Angélus
Cha^teau Beauséjour (Duffau-Lagarrosse)
Cha^teau Beau-Séjour-Bécot
Cha^teau Belair
Cha^teau Canon
Cha^teau Figeac
Cha^teau La Gaffeliere
Cha^teau Magdelaine
Cha^teau Pavie
Cha^teau Pavie-Macquin
Cha^teau Troplong-Mondot
Cha^teau Trottevieille
Cha^teau Clos Fourte
Chateau d‘Yquem

CHATEAU PETRUS
POMEROL
95% Merlot, 5 % Cabernet Franc
Vinice: 12 ha, stáří keřů 45 let
Půda: těžký jíl s železitou vrstvou v podloží
Legenda a nejdražší víno z Bordeaux. Jestliže si v Médocu zakládají na kategoriích Grand Cru Classé, v Pomerolu je
překonává Ch. Petrus, který u svého jména žádné zařazení nenese. Intenzita a koncentrace – tak lze charakterizovat Petrus.
Ovocný projev je v dominanci černého rybízu doplněného jemným kořením. Dlouhá dochuť podpořená zráním v sudech po
dobu delší 2 let.



Špičková červená masa ve
francouzské kuchyni, pečená i dušená



Archivace: 35 let

BORDEAUX – 1er GRAND CRU CLASSÉ
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1er GRAND CRU CLASSÉ A
Saint-Emilion

66 % Cabernet Franc, 34 % Merlot
Vinice: stáří keřů 40 let

Jednoznačný král všech sladkých vín světa. Vinařství, jehož historie se datuje až do středověku udává
tón nejušlechtilejších sladkých vín. Zraje minimálně 12 měsíců v dubových sudech. Extrémně široká škála chuťových
a aromatických tónů – sušené meruňky
a švestky, ovoce, marmelády, ale i skořice, šafrán, lékořice, lipový květ, koření.

CHÂTEAU CHEVAL BLANC

z naší nabídky v kategorii 1er Grand cru classé A – Cheval Blanc a Ausone. Aby výčet „gigantů“ z Bordeaux byl
úplný, nesmíme zapomenout na zámek, který sice neleží ani v Médocu ani v Saint-Emilionu. Přesto je považován za vrchol toho, co nám světová vína nabízejí – Chateau d´Yquem – legenda mezi sladkými víny. Ušlechtilá
plíseň Botrytis cinerea, unikátní podmínky v Sauternes
a tradice vinařství jedné rodiny po 12 generací.

Premiers grands crus classés A

80 % Semillon, 20 % Sauvignon
Archivace: 100 let, půda: hlinitá s hladkými
valouny a hrubým štěrkem, vinice: 113 ha

CHÂTEAU d‘YQUEM

1er GRAND CRU CLASSÉ SUPÉRIEUR
Sauternes

romě pěti špičkových vín 1er Grand Cru Classé z Médocu (resp. Pessacu v případě Haut-Brionu) se nacházejí
v Bordeaux i další perly vinařského světa. V porovnání
s proslulostí města Bordeaux je městecko Libourne poněkud v ústraní. Nikoliv však vína ze dvou oblastí, které leží
v bezprostředním okolí tohoto města – Pomerol a SaintEmilion. Zatímco Pomerol je jediná apelace velkých vín
z Bordeaux, v které neexistují kategorie Grand Cru Classé a u které na pomyslném kvalitativním vrcholu leží zámek Petrus, Saint-Emilion má na svém vrcholu dvě vína

BORDEAUX

Francie
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80 % Sémillon, 15 % Sauvignon Blanc, 5 % Muscadelle

TIP

Vinice: 13 ha
Půda: jílovito kamenitá

42

První vinařsví, na které je možno narazit po cestě z Bordeaux směrem do Grave. Víno s velmi zajímavým
poměrem ceny a kvality je vytvářeno
za dohledu Denis Dubourdieu. Korpózní
bílé víno fermentuje v dubovém sudu
a následně zraje osm měsíců v bariku.
Komplexní, bohatá zralá chuť s dotekem medu a ořechů v dochuti.

55 % Semillon, 40 % Sauvignon,
5 % Muscadelle

PESSAC-LÉOGNAN BLANC
Grand Cru Classé

PESSAC-.LÉOGNAN
Blanc

Vinařství Luchey Haldes je ultramoderním podnikem provozovaným
vysokou školou zemědělskou v Bordeaux. Vínařství má díky kvalitě svých
vín vysoké ambice – zařadit se mezi
nejprestižnejší zámky z Pessac-Léognan. Toto víno se nemůže opírat o známé jméno či tradici, ale jen o svou kvalitu. Pro konzumenta ideální stav.

40 % Sauvignon, 5 % Semillon, 5 % Muscadelle
Archivace: 25 let

SAUTERENES AOC

Zajímavé víno u nás neznámé
apelace, která patří do skupiny sladkých botrytických vín typu Sauternes či
Barsac. Od vinic těchto slavnějších apelací je Sainte-Croix-du-Mont vzdáleno
jen zhruba 15–20 km. Chuťový zážitek
blížící se slavnějším kolegům za zlomkem jejich úrovní.

CHÂTEAU
LATOUR MARTILLAC

Archivace: 50 let

50 % Semillon, 50 % Sauvignon

sýry s modrou plísní, dezerty



CHÂTEAU
LUCHEY HALDES



70 % Sauvignon, 30 % Semillon
Archivace: 6 let

PESSAC-LÉOGNAN
Blanc

CHÂTEAU BARET

BORDEAUX – SLADKÁ A BÍLÁ VÍNA
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Vína ze Sauternes jsou vyhlášená
svou elegancí, jemnou a příjemnou sladkostí, která však postupně získává na mohutnosti a charakteru. Barva sytě žlutá,
vůně akáciového medu, dotek konfitovaných meruněk. Vyrovnané a harmonické
v chuti. Svěžest, plnost a komplexnost. Příjemný chuťový závěr.

V nabídce lahve
0,75 a 0,375 l

Špičkový zástupce bílých vín
z oblasti Pessac-Léognan (region nejkvalitnejších bílých vín v Bordeaux).
Podloží kamenito-písčité. Stáří vinice
40 let. Zrálo na baricích 18 měsíců. Delikátní, komplexní, s obrovským potenciálem zrání.

50 % Semillon, 50 % Sauvignon

NÁ·

75 % Semillon, 24 % Sauvignon, 1 % Muscadelle

CHÂTEAU HAUT-CLAVERIE
SAUTERNES AOC

V nabídce lahve
o objemu 0,375 l

Zástupce nejznámějších sladkých vín světa (snad s výjimkou Tokajských vín). Ušlechtilá botrytická plíseň způsobuje unikátní sladkost a další vlastnosti těchto vín. Charakter vína
není založen na dominantní sladkosti,
ale na celé škále zralých aromatických
a chuťových vjemů.

SAINTE-CROIX-DU-MONT AOC
Cuvée Virginie

k obdivu. To však neznamená, že v této
oblasti nenalezneme širokou škálu zajímavých či přímo unikátních bílých vín.
Celkově lze bílá vína z Bordeaux rozdělit
na dvě základní skupiny – suchá bílá vína
a vína botrytického typu, jako např. Sauternes, Barsac, Sainte-Croix-du-Mont atd.

ENTRE-DEUX-MERS
Cuvée Virginie

ílá vína z Bordeaux bývají často opomíjena a zájem milovníků vína se
soustředuje na produkci z modrých hroznů. Do značné míry je to zapříčineno velkoobjemovou produkcí některých základních konzumních bílých vín v této oblasti,
která zcela oprávněně nezadávají příčinu

CHÂTEAU LAHONADE
PEYRAGUEY

B

CHÂTEAU
LES ARROUCATS

BÍLÁ A SLADKÁ VÍNA

CHÂTEAU
CHAPELLE DE MERS

BORDEAUX

Francie

Oblast Entre-deux-Mers, jak již
název napovídá (mezi dvema moři),
obrovská podoblast v Bordeaux ohraničená řekami Dordonou a Garonou. Kombinace odrůd Sauvignon Blanc a Semillon dodávají tomu lehkého vínu decentní ovocné tóny v chuti i ve vůni doplněné nádechem letních květů. Protiváha
v jemné kyselince.

Francie

blast Languedoc-Rousillon patřila po dlouhou dobu
k opomíjeným koutům francouzské vinařské mapy.
Byla známa pouze jako dodavatel obrovských objemů levných stolních vín, které po kvalitativní stránce nedosahovaly všeobecných standardů. V průběhu posledních 15–20
let však došlo k prudkém obratu, místní vinaři si uvědomili,
že jediná možnost vývoje je cesta zvyšování kvality a její
upřednostnění před množstevními aspekty vinařské velkovýroby. Proto se nyní můžeme setkat s prudkým nárůstem kvality vín z tohoto jihofrancouzského regionu, který
je zapříčiněný značnými investicemi do technologií a zahraničními zkušenostmi zdějších vinařů. Naštěstí přírodní
podmínky jsou zde pro pěstování vinné révy více jak příhodné a dodávají vínům nezaměnitelný charakter – koncentraci ovocných tónů v kombinaci s projevem terroiru.
A to jak u vín bílých, tak červených. Navíc stále můžeme
profitovat z faktu relativní neznámosti vín této oblasti, případně jejich ne příliš vysoké
renomé, což se projevuje více
jak příznivými cenovými podVin de Pays de l‘Herault
mínkami.
60 % Syrah, 26 % Carignan, 6 % Merlot,
Jihozápad Francie jako vi4 % Cabernet Sauvignon, 4 % Mourvedre
Vinice: stáří keřů – 45 let
nařská oblast patří společně
Půda: převážně vápenitá
s regionem Savojska mezi
nejméně významné regioApelačně toto víno patří mezi „Vins
ny produkce vína. To však nede Pays“. Svou kvalitou je však minimálně
o jeden stupeň výše, tj. AOC. Kombinace
znamená, že bychom tuto obdvou velmi výrazných odrůd jižní Francie
last, která leží na jih a východ
a Bordeaux vytváří velmi komplexní a plný
aromatický projev, který zahrnuje kromě
od Bordeaux, měli opomíjet.
velmi zralého ovoce i koření a animózní
Platí pro ni totiž totéž, co pro
tóny. Chuť je doplněna o výrazné třísloviny.
Languedoc – velmi zajímavá
 Grilovaná zvěřina, steaky
vína za velmi přijatelné ceny.
 Archivace: 7 let

Víno pochází z 12 hektarové vinice. Víno granátově rudé barvy s jiskrnými odlesky. Výrazná vůně červeného ovoce, rybízu a moruší v kombinaci
s projevem zrání na sudu. Chuťový nástup je jemný a decentní, charakterizuje jej výrazná ovocná svežest, která
následuje do zralejších ovocných tónů
doplněných lehkou kořenitostí.

Languedoc je tradičním zdrojem francouzských vín s dobrým poměrem ceny a kvality. Chardonnay sice
rozhodně není zdejší tradiční odrůdou,
ale je pěstováno ve značném množství. Když se vinaři podaří sloučit slunečné podnebí se zachováním ovocného charakteru vín, získáme takovéto
příjemné, ovocné a svěží víno.

Tato kombinace Syrahu a Merlotu dodává na první pohled ovocné
a svěží víno. Na druhé napití již odhaluje komplexnost a pevnost chuti této
kombinace a mix zralého červeného
ovoce a dlouhíé dochuti si vás získá.

50 % Malbec, 30 % Cabernet Sauvignon,
20 % Cabernet Franc
Archivace: 7 let

BERGERAC AOC

CHÂTEAU BEL-AIR

50 % Syrah, 50 % Merlot
Archivace: 4 roky

VIN DE PAYS D‘OC
Merlot/Syrah

PARDON & FILS

100% Chardonnay
Archivace: 4 roky

VIN DE PAYS D'OC
Chardonnay

PARDON & FILS

26 % Mourvedre, 24 % Syrah, 22 % Cabernet
Sauvignon, 19 % Petit Verdot, 9 % Merlot
Vinice: křídové podloží s pískovcovými oblázky

VINS DE PAYS D'HERAULT

DOMAINE ST. DOMINIQUE

DOM. SAINT DOMINIQUE
CHAPELLE DE ST. DOMINIQUE

Červené víno z Jihozápadu Francie – z Bergeracu. Ideální poměr ceny
a kvality a do značné míry skrytý „černý
kůň“ našeho portfolia. Velmi intenzivní a tmavá barva blížící se černé. Vůně
obsahuje celou škálu přezrálého ovoce
doplněnou tradičními kouřovými tóny
a animálními, divokými stopami.

JIŽNÍ A JIHOZÁPADNÍ FRANCIE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

O

BERGERAC/LANGUEDOC

JIHOZÁPADNÍ A JIŽNÍ FRANCIE
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GÉRARD BERTRAND
ZALOŽENO
1972

ROZLOHA VINIC
360 ha

PŮDY

aluviální se štěrkem a vápencem

PĚSTOVANÉ ODRŮDY

Carignan, Grenache, Cinsault, Syrah, Mourvedre, Merlot, Cab. Sauvignon, Viognier, Chardonnay,
Chenin Blanc, Grenache blanc,
Rolle, Roussane, Pinot Noir

DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH
12 měsíců

ROČNÍ PRODUKCE

100% Chardonnay
Archivace: 3 roky

7 000 000 lahví

RÉSERVE SPECIALE
Chardonnay

né výrobě vína, které vedly k dlouhodobému zvyšování kvality vyprodukovaných
vín. Tím na počátku 70. let do značné míry
předběhl ostatní vinaře Languedocu. Gérard již od mládí věděl, že
i on se stane vinařem a společně s otcem sdílel vášeň pro dokonalost a snahu
o povznesení vín a vinic oblasti.
Z této zkušenosti si do
vinařství přinesl odhodlání
a nadšení dělat skvělé víno. Pevnou vůli si zase přinesl ze své dřívější kariéry špičkového hráče ragby. I když
jeho dny na stadionu jsou již dávno pryč,
stále je připraven podávat maximální výkony, tentokráte na vinici. Jeho cílem ve
vinařství je plné využití potenciálu terroiru, tedy vlivu půdy, přírodních podmínek
a podnebí na výslednou kvalitu vína, která se má stát měřítkem pro kvalitu vín celého regionu.

GÉRARD BERTRAND

LANGUEDOC

G

érard Bertrand – vinařská firma a její
majitel nesou stejné jméno. Gérard
Bertrand navazuje na tradici započatou
jeho otcem, která kombinuje nadšení pro víno, středomořský způsob života a snahu o vytvoření moderního produktu
v souladu s tradičními způsoby pěstování a výroby
vín.Vytyčeným cílem firmy
Gerard Bertrand je pozvednout Languedoc mezi prestižní francouzské a světové vinařské oblasti.
Firma sídlí v rodinném panství Chateau
l‘Hospitalet uprostřed masivu de la Clape
u Narbone. Základním stavebním kamenem dnešní společnosti, která vlastní 5 vinařství a 360 ha vinic v regionech Corbieres, Minervois, Coteaux du Languedoc, je
filizofie otce současného majitele – Georgese Bertranda. On byl průkopníkem nových metod ve vinohradnictví a při samot-
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TIP

Viognier
100% Viognier
Vinice: stáří keřů 25 let
Půda: písčito jílovitá
Viognier z Languedocu světle žluté
barvy se zelenými náznaky. Viognier je tradiční odrůda v údolí Rhony, zvláště pak v
její severní části. Avšak i v Languedocu se
s ní můžeme setkat stále častěji. Intentivní vůně bílých květů (akacie, hyacint, pomerančovník). V chuti plné tónů tropického
ovoce, sušených meruněk, ořechů a medu.
Dochuť je jadrná a svěží.



Ryby, drůbež, asijský kuchyně



Archivace: 3 roky

100% Sauvignon Blanc
Archivace: 3 roky

NÁ·

RÉSERVE SPECIALE
Sauvignon Blanc

LANGUEDOC – GÉRARD BERTRAND
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

GÉRARD BERTRAND
RÉSERVE SPECIALE

GÉRARD BERTRAND

Chardonnay z Languedocu pocházející z vinic v blízkosti pobřeží. Toto
jihofrancouzské Chardonnay se projevuje citrusovými plody, zralým jablkem
a květnatými tóny. To vše je v plné dochuti doplněno smetanovým závěrem.

Tento 100% Sauvignon Blanc
pochází z pečlivě vybraných parcel
s chladným mikroklimatem. Projevují
se tóny citrusového a exotického ovoce. Víno je jiskrné, svěží a šťavnaté s minerální linkou. Ideální ke grilovaným rybám a středně výrazným sýrům či salatům.

T
100% Carignan
Archivace: 3 roky

Za všechny uveďme zlatou medaili, kterou získalo víno Chateau l‘Hospitalet 2005
v časopise Decanter. Za výjimečnou kvalitou hroznů stojí tvrdá práce a stálá péče
o vinice s respektem k životnímu prostředí,
dle vinařské filozofie firmy. Aktivně se používají metody vedoucí k organické a biodynamické výrobě vína. Gérard Bertrand,
i přes značnou míru aplikace moderních
a vědeckých přístupů k produkci vína,
nezapomíná na tradice a osobní přístup k vínu. Všechna červená vína Gerard Bertrand z vlastních vinic zrají v dubových sudech. Toto zrání dodává vínu
na jemnosti, harmoničnosti a usnadňuje
jeho další zrání.

GÉRARD BERTRAND
RÉSERVE SPECIALE
100% Syrah
Archivace: 3 roky

RÉSERVE SPECIALE
Syrah

GÉRARD BERTRAND

100% Carignan z Languedocu, který pochází z velmi starých vinic. Tato odrůda totiž získává na kvalitě až ve chvíli, kdy jsou její vinice staré.
A to je případ tohoto vína. Tóny zralých
švestek, černého rybízu a višní. Jemná
a elegantní struktura vína.

ento cíl se Gérardovi již po více než dvě
desetiletí daří plnit. Získal mezinárodní
uznání jako výrobce prvotřídních vín z jižní Francie, která vyváží do 60 zemí světa
a na export připadá více jak polovina prodejů. Snahy o výrobu špičkových vín jsou
však doprovázeny racionalizací výroby
s cílem udržet vína z Languedocu přístupná široké veřejnosti milovníků vína. To dokládá i ocenění časopisu Wine Spectator
„Best overall value winery in France“ neboli „vinařství s nejlepším poměrem ceny
a kvality ve Francii.“ Doporučena byla
prakticky všechny vína Gérard Bertrand.
Ale nadprůměrnou kvalitu vín dokazuje
i celá řada stříbrných a zlatých medailí.

Víno temně rudé barvy s nafialovělými tóny. Kořenité aromatické
projevy. Bohatá a plná chuť s kořenitými tóny a projevy divokosti. Syrah je
jednou z hlavních odrůd celé jižní Francie. V severní Rhôně je plně dominantní, v jižní doplňuje Grenache a v Languedocu sekunduje – podporuje – Carignan.

NÁ·

TIP

Merlot
100% Merlot
Vinice: stáří keřů 30 let
Půda: písčito jílovitá
Tento Merlot pochází z viničních
parcel v bezprostřední blízkosti moře a částečně zrál na bariku. Štavnaté víno s tóny
švestek a červeného ovoce. Středně plné,
kulatá textura s jemnou dochutí.



Grilovaná masa, uzeniny,
těstoviny s rajčatovými
a masovými omáčkami



Archivace: 3 roky

LANGUEDOC – GÉRARD BERTRAND
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RÉSERVE SPECIALE
Carignan

GÉRARD BERTRAND

Plný, výrazný a texturovaný cabernet s intenzivní vůní černého rybízu, ostružin, švestek, čokolády s dotekem kořenitosti. Harmonické a vyrovnané víno ve svých tříslovinách.

LANGUEDOC

100% Cabernet Sauvignon
Archivace: 3 roky

RÉSERVE SPECIALE
Cabernet Sauvignon

GÉRARD BERTRAND

Francie
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Francie
NÁ·

Grand Terroir „Tautavel“
50 % Syrah,
25 % Mourvedre,
15 % Carignan,
10 % Grenache

07
tavel 20
G. B. Tau bodů
– 93

Vinice: unikátní poloha Tautavel, keře 40 let
Půda: vápenitá

GÉRARD BERTRAND – LANGUEDOC
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Sytě granátové víno s výraznou herbální stopou divokého tymiánu
a rozmarýnu, ostružin a zralých švestek.
V chuti doplněné o dotek černých oliv,
badyánu, lékořice a kulatých tříslovin.
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Temně rudé víno z aromatickými tóny, kde květnatost (fialky) doplňují tradiční projevy červeného ovoce
a švestek s lehkým dotekem černých
oliv. Chuť středně plná s nádechem
kůže, šťavnatým projevem Mon Cherie
a sladkého koření.

70 % Grenache, 30 % Syrah
Archivace: 4 roky

LANGUEDOC AOC
Rouge

GÉRARD BERTRAND

60 % Syrah, 40 % Carignan
Archivace: 4 roky

MINERVOIS AOC
Rouge

CORBIERES AOC
Rouge

Statné červené víno asi nejznámější apelace Languedocu. Divokost ve
vůni je indikovaná již temnou barvou.
Chuť se opírá o pevné třísloviny odlehčené ovocnými tóny, avšak v zralé až
přezrále variantě. Divokost a kořenitost.

GÉRARD BERTRAND

Archivace: 5 let

60 % Grenache, 25 % Syrah, 15 % Mourvedre
Archivace: 4 roky

Pečená masa a zralé sýry



GÉRARD BERTRAND



40 % Syrah, 25 % Mourvedre, 25 % Carignan,
10 % Grenache
Archivace: 5 let

COTEAUX DU LANGUEDOC AOC
Grand Terroir Pic Saint Loup

Víno ze špičkové vinice Tautavel
v Cotes du Roussillon nabízí špičkovou kvalitu. „Grand Terroir Tautavel“ je plné, dobře
strukturované víno s elegantními tóny zralého ovoce a jemného koření.

GÉRARD BERTRAND

LANGUEDOC

TIP

GÉRARD BERTRAND
COTES DU ROUSILLON VILLAGES

Tmavá červená barva. Výrazná
vůně peckovin, zejména višní, trocha
fialek a kůže. Středně plně tělo je svěže ovocné s lehkým tónem kouře a oblými tříslovinami v delším závěru.

Francie

GÉRARD BERTRAND
COTEAUX DU LANGUEDOC

LANGUEDOC

TIP

Hospitalitas
60 % Syrah, 40 % Mourvedre
Vinice: mikroklima oddělující od okolí, keře 40 let
Půda: převážně vápencová

Bio Chardonnay z Languedocu
pocházející z vinic, na které je dodržováno šetrné zemědělství. Vinice jsou
jako Bio certifikovány. Gerard Bertrand
jako vedoucí a hybná síla vinařů Languedocu, kteří se snaží o výrobu kvalitních a premiových vín v tomto regionu,
nemohl biovína opominout.

Principy výroby BIO vín jsou na
první pohled prosté, ale velmi účelné: minimalizovat užití odbouratelných
chemických látek (hnojiv a postřiků),
snížení energetických nároků na výrobu vína, snaha o šetrný přístup k zemědělství, nasazení metod biodynamiky, ekologicky šetrný obal, přírodní korek.

Špičkový zástupce moderních
bílých vín z Languedocu. Pomyslná
bílá vlajková loď vín Gérarda Bertranda. Světle žlutá barva se zelenkavými
odlesky. Vůně plná bílých květů, citrusů
s broskemi, meruňkami, grepy s dotekem medu. Chuť plná ale jemná, stále
si zachovávající svěžest. Jen malý nádech vanilky a tropického ovoce.

50 % Cabernet Sauvignon 50 % Merlot
Archivace: 15 let

75 % Chardonnay, 20 % Viognier,
5 % Sauvignon
Archivace: 7 let

CIGALUS BLANC
Vins de Pays d´Oc

NO
VIN
KA

CIGALUS ROUGE
Vins de Pays d´Oc

Archivace: 15 let

GÉRARD BERTRAND

Pečeně, tradiční jihofrancouzská kuchyně



GÉRARD BERTRAND



100% Merlot
Archivace: 4 roky

NATURALYS Merlot

GÉRARD BERTRAND

100% cChardonnay
Archivace: 4 roky

NATURALYS Chardonnay

GÉRARD BERTRAND

Vrcholné víno vinařství Gérard Bertrand, které se v celém Languedocu nejintenzivněji věnuje výrobě tzv. „premiových“
vín. Zrálo v tradičních fr. dubových sudech
12 měsíců. Intenzivní vůně s dominancí koření, ovoce (ostružiny, černý rybíz) a dotekem vanilky. Chuť ukazuje noblesnost terroiru – mocné a elegantní, plné ovoce s tělem
a strukturou, zároveň elegantní a hebké.

NO
VIN
KA

Intenzivní tmavá až černá barva.
První fáze vůně obsahuje výrazné černé
ovoce. Po chvíli se objevují tóny koření
a zrání v sudu (1 rok). Chuť velmi plná
a komplexní se sametovými tříslovinami. Projevují se zde tóny z chutě – ostružiny, borůvky a švestek s lehkým dotekem máty. Dochuť ideálně harmonická a dlouhá.

GÉRARD BERTRAND – LANGUEDOC
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

NÁ·
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LANGUEDOC

Francie

V

inice firmy Gérard Bertrand zahrnují i velmi staré parcely, kde réva dosahuje stáří i více jak 80 let. Na mladších vinicích je velmi striktně uplatňováno snižování výnosů, aby bylo dasaženo vysoké kvality finálních vín. Hledání
nejlepších viničních lokalit a nejvýhodnějších podmínek pro pěstování révy je
nikdy nekončící poslání a vášeň Gérarda Bertranda. Všechna vína vinařství sdílejí společný charakter: rovnováhu, eleganci a čistý výraz ovoce. Reprezentují to
nejlepší, co Languedoc může nabídnout.
Všudypřítomný kříž Vizigotů na etiketách, symbol tradičního vinařského umu
ze 7. století, je nezaměnitelným označením vín Gérarda Bertranda.
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Domaine Villemajou leží v srdci „cru Languedoc“ nazvané Boutenac.
Temně rudá barva, komplexní vůně
nabízí různorodost projevů i harmonii.
Víno kombinuje projevy zrání na bariku
s ovocnými složkami (černé a červené
bobulové ovoce) doplněnými lehkou
kořenitostí. Plné a koncentrované víno
s kulatými tříslovinami až do dochuti.

Nízké výnosy – 22 hl na hektar
a zrání 15 měsíců ve francouzských dubových sudech umocňují výjimečnost
tohoto jihofrancouzského vína. Temně
rudá, intenzivní barva. Vůně komplexní a mnohovrstevnatá evokující velmi
zralé tmavé ovoce, náznak zrání v sudu
a minerality. Chuť kombinuje ovoce
s jemnými tříslovinami.

Špičkové vinařství ve vlastnictví Gérarda Bertranda. Temná rubínová
barva. Čerstvá ovocná vůně lesního ovoce a měkkých třešní. V harmonické chuti se snoubí červené ovoce, marmeládové tóny a sušené ovoce. Třísloviny jsou
v závěru ještě výrazné.
Hodnocení Víno & Styl: 87 bodů

Pouze lahve 0,5 l

100% Grenache
Archivace: 7 let

MAURY 1998
La douceur des terroirs

GÉRARD BERTRAND

40% Syrah, 30% Syrah, 30% Carignan
Archivace: 5 let

CHATEAU LAVILLE BERTROU
Minervois AOC

GÉRARD BERTRAND

50 % Carignan, 50 % Syrah
Vinice: Carignanu mají přes 100 let, Syrahu 30 let

LA FORGE
Corbieres AOC

GÉRARD BERTRAND

40 % Carignan, 30 % Grenache, 20 % Syrah,
10 % Mourvedre
Archivace: 7 let

DOMAINE DE VILLEMAJOU
Corbieres AOC

GÉRARD BERTRAND

GÉRARD BERTRAND – LANGUEDOC
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Dom. de Villemajou

Červené sladké víno z Languedocu. Temná rudá barva s fialovými okraji. Bohaté a výrazné aroma s tóny červeného ovoce, povidel a kakaa. Sytý
chuťový projev má základ v červeném
a černém ovoci, dále se přidává čokoláda a lehká pepřovost. Dlouhý a teplý
závěr má krásně zakomponované třísloviny, které dávají ještě pár let k dobru.

Francie

100% Cabernet Franc
Vinice: 25 let, vápenito hlinité podloží

CHINON AOC
Les Moriniéres

JOSEPH MELLOT

100% Sauvignon Blanc
Archivace: 4 roky

Písčitokamenité podloží vinic,
stáří mezi 30 a 40 roky ležící u řeky
Cher. I přesto, že se v okolí pěstují
modré hrozny, apelacační víno Quincy existuje jen v bílé variantě. Produkuje však špičkové sauvignony. Zlatavá
barva se zelenkavými odlesky. Výrazná vůně s dominujícím angreštem. Bohatá chuť, která je harmonická a svěží.

Jediná apelace v naší nabídce,
která náleží k podoblasti Loiry – Anjou
Samur. Všeobecně považováno za nejlepší červené víno tohoto regionu. Jiskřivá rudá barva s granátovými odlesky. Vůně po malinách a fialkách harmonizuje s projevem zrání na dubovém sudu. Hebká chuť společně s jemnými tříslovinami.

LOIRA – JOSEPH MELLOT
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Zástupce nové generace vín
z Loiry. Jedno odrůdové víno typu „Vins
de Pays“ Region Jardin de la France zahrnuje prakticky celé údolí řeky Loiry.
Barva středně sytá. Vůně čistě ovocná
s dotekem řůžových lístků a náznakem
hořké čokolády. Chuť jemná s decentním nástupem tříslovin, které provázejí
dlouhou ovocnou chuť Pinot Noir.

JOSEPH MELLOT

100% Pinot Noir
Archivace: 3 let

JOSEPH MELLOT

DESTINEA ROUGE
VdP Jardin de la France

100% Sauvignon Blanc
Archivace: 3 let

JOSEPH MELLOT

DESTINEA BLANC
VdP Jardin de la France

Jedno-odrůdové víno typu „Vins
de Pays“ Region Jardin de la France zahrnuje prakticky celé údolí řeky Loiry.
Zlatavá, čirá a jiskrná barva. Příjemná
vůně kombinující aromatické projevy
květin (bílé květy) s tradiční vůní sauvignonů – angreštem. Chuť plná, výrazná s dlouhou aromatickou dochutí,
hladkostí a vyvážeností.

značné míry boj vyrovnaný.
Pouilly Fumé pochází z vesnice Pouilly sur Loire nebo
z dalších šesti v jejím okolí. „Fumé“ neboli kouřovost
označuje tradiční aromatický
charakter střelného prachu.
Sancerre, který existuje také
v růžové a červené varian- SAUVIGNON BLANC
tě, jsou plná bílá vína koncentrované chuti s výrazným projevem angreštů. Všechny 3 zbývající zmiňované apelace rovněž patří k vinicím
střední Francie – nejvýchodnější části vinařské oblasti údolí řeky Loiry.

QUINCY AOC
Le Rimonet

B

ílá vína z Loiry založená na odrůdě Sauvignon Blanc
hrají ve vinařském světě prakticky stejnou roli jako
Chardonnay v Burgundsku a vína z Cabernet Sauvignonu
a Merlotu v Bordeaux. Právě nám velmi blízká odrůda Sauvignon zde dosahuje svého maximálního kvalitativního vrcholu, ke kterému vzhlížejí, a kterého se snaží dosáhnout
vinaři z celého světa. Sauvignon není jedinou bílou odrůdou na Loiře, ale určitě nejdůležitější. Nejznámější a nejvíce oceňované
apelace jsou tvořeny právě z této
odrůdy. Jedná se o vína apelací
Sancerre a Pouilly Fumé a dále
Quincy, Menetou-Salon a Reuilly.
První dvě zmíněné bojují o pozici „krále sauvignonů“. Je to do

LOIRE

BÍLÁ A ČERVENÁ VÍNA Z LOIRY

49

Francie

JOSEPH MELLOT
inařství Joseph Mellot ze Sancerre patří
mezi nejstarší v celém údolí Loiry. Jeho
vznik se datuje k roku 1513 a od této doby
se vinařská tradice dědila z otce na syna.
Proto také motto společnosti zní: „Naše vína mají historii.“
Hlavní doménou vinařství jsou
vína „střední Loiry,“ tedy nejvýchodnějšího regionu patřícího k vinařské oblasti údolí Loiry.
Tato oblast je známá víny typu
Sancerre, Pouilly Fumé a dalšími. Kromě toho však v rozsáhlém portfoliu nalezneme také vína západnějších oblastí – Touraine (kolem města Tours) a Saumur. Samozřejmostí při výrobě vína je používání nejmodernějších vinařských metod

a postupů – vinifikace na nerezových nádobách při kontrolované teplotě, červená vína zrající na baricích atd. Bariky nejsou používány z tradiční oblasti Limousine v centrálním masivu, ale z dubů roustoucích v okolí Sancerre. Důvodem je jemnost a méně tříslovin v červených vínech z Loiry v porovnání
s víny z Bordeaux. Proto není ideální používat stejně „výrazný“ barik.

JOSEPH MELLOT
SANCERRE BLANC

ZALOŽENO
1513

ROZLOHA VINIC

La Chatellenie
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jílovité, vápencové, štěrky, písčité

PĚSTOVANÉ ODRŮDY

Sauvignon Blanc, Pinot Gris,
Pinot Noir

Značný minerální projev vína. Zlatavá barva se zelenými odlesky. Ve vůní
kombinuje florální tóny jarních květů a
svěžích citrusů a hrušek. Harmonická, vyvážená chuť s trochou decentních kyselin. Patrné projevy minerality jsou jasným odrazem křemičito jílového terroiru.
Hodnocení Wine Spectator (r. 2009): 90 b

Název „Fumé“ – kouřový – odráží náznak kouřovitosti ve vůni a chuti.
Je odkazem na mlžný opar a mlhy nad
vinicemi v Pouilly sur Loire při pohledu ze sousedního kopce Sancerre. Je to
plné víno, výrazné a chuťově bohaté.
Vůně je jemná, komplexní, se stopami
minerality v dochuti.

Macerace trvala 20 dní a zrání
na barriku v délce 6 měsíců. Nový produkt vinařství vyjadřující moderní trendy v kombinaci s tradičními nároky na
kvalitu vína. Aroma zralého červeného ovoce s dotykem vanilky po zrání.
Chuť – taniny jsou v harmonii s vůní,
plné, ale jemné.

ROČNÍ PRODUKCE
1 800 000 lahví

VYRÁBĚNÁ VÍNA

Prestižní cuvée z nejstarších vinic situovaných směrem k Loiře na křemičitém podloží. 30 % vína zrálo ve
středně vypáleném bariku 9 měsíců.
Aromatický projev se stopami grilovaného medu a minerality. V chuťi intenzivní ovocnost, ale zaoblená. Harmonické víno se stopami vanilky a po zrání na
dřevě. Dlouhá dochuť a potenciál zrání.

SANCERRE BLANC
Cuvée Pierre Etienne

JOSEPH MELLOT

Sancerre, Pouilly Fumé, Pouilly
sur Loire, Quincy, Menetou Salon,
Reuilly, Coteaux du Giennois

100% Sauvignon Blanc
Archivace: 5 let

Archivace: 5 let

0–16 měsíců

SANCERRE BLANC
La Grande Chatelaine



DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH

JOSEPH MELLOT

Grilované krevety, pečená treska

100% Sauvignon Blanc
Archivace: 5 let



100% Sauvignon Blanc
Archivace: 5 let
Vinice: vápenitá opuka s oblázky

POUILLY-FUMÉ AOC
Tronsec

JOSEPH MELLOT

LOIRA – JOSEPH MELLOT
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

TIP

POUILLY-FUMÉ AOC
Grand Cuvée des Edvins

NÁ·

PŮDY

Vinice: stáří keřů – 40 let
Půda: jílovito kamenitá, křemičité podloží

JOSEPH MELLOT

09
llenie 20
La Chate bodů
– 91

100 ha

100% Sauvignon Blanc

100% Sauvignon Blanc
Archivace: 7 let

LOIRE

V

Víno je vyráběno ve výjimečných ročnících. Ručně sklízené hrozny,
následně po 2 měsíce fermentuje v dřevěném sudu a zraje v bariku po dobu
12–16 měsíců. Velký a komplexní sauvignon. Zlatavě slámová barva. Ve vůni
dotek grilovaných mandlí, kandovaného ovoce a medu. Chuť čistá, sametová
a velmi dlouhá.

tativní úrovně alsaských vín: standardní, dále z konkrétní vinice (někdy označováno jako „Lieux-dit“)
a vína z vinic kategorie Grand cru.
KAUZA TOKAY PINOT GRIS – důvodem, proč alsaští vinaři používali
k názvu svých Pinot Gris (Rulandské
šedé) dovětek Tokay, spočívá ve
dvou věcech – jednak Tokaj je tradičně ve Francii známá svými sladkými víny a alsaský Pinot Gris má
často zbytkový cukr. Marketing vinařů je zřejmý, ale se vstupem Maďarska do EU je této praxi zamezeno
a toto označení
vymizelo.

Francie

ALSASKO

A

lsasko se vymyká ostatním vinařským regionům Francie.
Narozdíl od používaného principu
„apelací“, který zohledňuje oblast
původu použitých hroznů ve víně,
v Alsasku se vinařské principy výrazně blíží tomu, na co jsme zvyklí u nás, ve střední Evropě. Jednak
se používají převážně odrůdy známé z tuzemských vín: Sylvaner
(Sylvánské zelené), Pinot Blanc (rulandské bílé, Gewürztraminer (tramín červený), Pinot Gris (Rulandské šedé), Riesling (Ryzlink rýnský), Muscat (Muškát). Jedinou červenou odrůdou je Pinot Noir neboli Rulandské modré. Navíc se tyto
odrůdy ve velké většině nescelují do cuvée a vytvářejí zároveň název vína. Existují 3 základní kvali-

CHARLES WANTZ
GEWÜRZTRAMINER
NÁ·

TIP

Réserve Particulierre
100% Gevürztraminer
Vinice: stáří keřů – 35 let
Půda: písčitá

Plné, příjemně ovocné rulandské šedé z Alsaska. Rulandské šedé
dříve nazývané v Alsasku Tokay Pinot
Gris, nyní již jen Pinot Gris je známé
svou výraznou hroznovou chutí s menším množství zbytkového cukru, vytvářející příjemnou chuť a snadno pitelný
charakter vína.

Muškát

100% Muscat
Archivace: 5 let

RÉSERVE PARTICULIERE
Muscat

CHARLES WANTZ

100% Pinot Gris
Archivace: 8 let

RÉSERVE PARTICULIERE
Pinot Gris

RÉSERVE PARTICULIERE
Pinot Blanc

Pinot Blanc = Rulandské bílé, je
odrůda velmi známá i u nás. V této variantě se projevuje jako svěží, minerální suché bílé víno s lehkými náznaky bílého dužninového ovoce a hroznů
lehce doplněnými doteky květin. Chuť
je ve svých složkách vyrovnaná, relativně dlouhá.

odrůdy

Alsaský klon muškátu, velmi
aromatický, ale suchý. Toto příjemné,
velmi citrusově aromatické víno je ideální jako aperitiv či jako doplněk k velmi
lehkým jídlům. Lehkost, ovocnost a příjemnost doplněná o neustálou přítomnost muškáto-citrusového nádechu vytvářejí z tohoto vína příjemného společníka.

ALSASKO – CHARLES WANTZ
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Lehký svěží Ryzlink z Alsaska. Víno vytvořené z vybraných hroznů z několika parcel patřících vinařství.
Vůně mandarinek a minerálů s dotekem křesadla. V chuti se projevuje vyrovnanost ovocných složek a kyselin.

CHARLES WANTZ

Archivace: 5 let

100% Pinot Blanc
Archivace: 5 let

Asijská kuchyně, saláty, aperitiv



CHARLES WANTZ



100% Riesling
Archivace: 10 let

RÉSERVE PARTICULIERE
Riesling

CHARLES WANTZ

Gewürztraminer = Tramín kořenitý
– je zřejmě jedinou odrůdou, která může
konkurovat zdejší pozici Ryzlinku. Alsaská
varianta Tramínu ve své tradiční, kořenitější variantě, typické pro Alsasko. Proto také
přídomek Gewürz. Lehkost, ovocnost kombinovaná s osvěžující kořenitostí.

51

Francie

CHARLES WANTZ

ALSASKO

A

lsasko je do značné míry vinařský stát ve státě. Byť
je již po mnoho desítek let součástí Francie, v názvech obcí, obyvatel, částecně jazyku, ale hlavně ve vínech je stále patrný vliv Německa. Proto nám vína z této
oblasti mohou být blízká a povědomá, přestože se jedná stále o vína francouzská. Charles Wantz je rodinná firma z alsaského Barru obhospodařující více jak 200 hektarů vinic. Rodinná struktura vinařství se udržuje již přes
200 let. Se svou produkcí kolem 1,5 milionu lahví ročně patří ke středně velkým producentům vína v Alsasku. Stále se však daří udržet si plnou kontrolu nad kvalitou vyráběných vín. Škála vína je rozdělena mezi tři kategorie, které do značné míry i kopírují apelační sys-

tém Alsaska. Jednoodrůdová vína bez uvedené vinice jsou
v řadě „Réserve particuliére“, lieux-dit nebo-li konkrétní
viniční parcely jsou ve vyšší řadě vín – „Collection personelle“. A v nejvyšší řadě samozřejmě nalezneme Grand
Cru, Vendages Tardives a Selection des Grains Noble. Tím,
čím se Charles Wantz (pod vedením majitele Erwin Mosera – manžela paní Wantzové) odlišuje od drtivé části dalších vinařů v Alsasku, je jeho velkoobchodní činnost. Kromě distribuce svých vlastních vín, distribuuje nejen v regionu Alsaska širokou škálu (více jak 500 položek) francouzských vín a destilátů, také z jiných regionů Francie i ze
zahraniční, mimoevropská vína.

CHARLES WANTZ
RIESLING
Grand Cru Wiebelsberg
100% Riesling
Vinice: stáří keřů – 50 let
Půda: jílovitá
Grand Cru patří v Alsasku na kvalitativní vrchol vín. A není většího reprezentanta tohot regionu než Ryzlink. Víno ohromně
komplexní, plné, se spoustou aromatických
projevů a dlouhou dochutí. Potenciál ke zrání je velký. Během zrání se budou prvotní
ovocné a květinové tóny postupně přetvářet v tóny více a více minerální až po slavné
ryzlinkové „olejové” projevy.



plody moře, sýry s bílou plísní



Archivace: 20 let

ZALOŽENO

100% Riesling
Archivace: 15 let

RIESLING „S“
Collection personelle

CHARLES WANTZ

100% Pinot Cgris
Archivace: 8 let

DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH

PINOT GRIS „K“
Collection personelle

ALSASKO – CHARLES WANTZ
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz
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PĚSTOVANÉ ODRŮDY

Sylvaner, Pinot Blanc, Pinot Gris,
Riesling, Muscat, Gewürztraminer, Savagnin Rosé, Pinot Noir

CHARLES WANTZ

PŮDY

jílovité a písčité s podílem
vápence

100% Gewürztraminer
Archivace: 20 let

200 ha

GEWÜRZTRAMINER „O“
Collection personelle

ROZLOHA VINIC

CHARLES WANTZ

1945

0–6 měsíců v dřevěných kádích

ROČNÍ PRODUKCE
1 500 000 lahví

VYRÁBĚNÁ VÍNA

odrůdová vína ve třech řadách –
Réserve particuliére, Collection
personelle, Grand Cru, Crémant
d‘Alsace, Rosé

Gewürztraminer z Alsaska, stejně jako Riesling, má velký potenciál ke zrání. Pokud jej pijeme mladý,
je to příjemné a osvěžující, ale až po
několikaletém zrání se teprve projeví
v plné komplexnosti. Víno je již nyní
vyvážené a plné, ale má stále před sebou značný potenciál k zrání.

Pinot Gris je známé svou výraznou hroznovou chutí s menším množstvím zbytkového cukru, vytvářející příjemnou chuť a snadno pitelný charakter vína. Toto víno navíc nabývá na zralosti, komplexnosti a jak vůně tak chuť
je obohacena o projevy velmi zralého
ovoce – meruněk a broskví. Víno z výběrové řady z konkrétní parcely.

Výběrový alsaský ryzlink odrážející mineralitu terroiru a podmínky
na jednotlivé vinici. Komplexní a plný
ryzlink kombinující květnatost a citrusové plody s plností a nazrálostí, která se v druhé části chutě a v dochuti projevuje značnou minerálností, svěžestí a živostí. Víno naznačuje značný
potenciál k zrání.

Francie

HLAVNÍ VÝHODY

PARDON & FILS

PARDON & FILS

CÔTES DU RHÔNE ROUGE
Réserve Grand Veneur

VINS DE PAYS D‘OC
Merlot-Syrah nebo Chardonnay
Objem boxu: 5 l

5l

10 l

Střední kategorie vín v 10 l balení. Jednoodrůdová vína Merlot a Chardonnay z jižní Francie jsou ideální poměrem ceny a kvality. Merlot projevuje stopy pevnější
a sofistikovanejší chuťové struktury. Chardonnay je překvapivě plné, štavnaté a ovocné.

objem

3l

Jedno z nejlepších červených Côtes du Rhône. Zrálo v 500 l dřevěných sudech. Vůně zahrnující výraznou škálu zralého červeného ovoce v kombinaci s tóny provensálského koření s dotekem bílého pepře. V dochuti patrná mineralita. Box obsahuje stejné víno jako vyobrazená láhev.

objem

5l

Vrchol naší nabídky Bag-in-Boxu – svěží vína
z Chablis (Chablis AOC a Petit Chablis) v 5 l balení. Ideální pro milovníky minerálních bílých vín,
kteří si místo kartonu 6 lahví pořídí 5 l bag-in-box
s významnou finanční úsporou. Box obsahuje stejné víno jako vyobrazená láhev.

objem

5l

objem

10 l

VAUCLUSE Vins de Pays
Rosé, Rouge, Blanc
Objem boxu: 10 l

5l

objem

• proč je Bag-in-Box cenově výhodný – nemusíte platit za: láhev, korek, etiketu, kapsle a celý proces plnění je méně nákladný

CELLIER DE MARRENON

objem

VAUCLUSE Vins de Pays
Chardonnay nebo Merlot
Objem boxu: 10 l

CELLIER DE MARRENON

Merlot a Syrah jsou momentálně velmi populární odrůdy červených vín. jejich kombinace vytváří víno
ovocného charakteru, které však neztrácí na výrazu a pevnosti. Chardonnay – svěží a příjemné bílé víno pocházející
z nových vinic v Languedocu (jih Francie) od vinařství Pardon et Fils, které se proslavilo svým Beaujolais.

• moderní a progresivní – od roku 2003 jsme do ČR každoročně dováželi stále více Bag-in-Boxů. Dynamika posledních dvou
let však nemá obdoby – nárůst obliby této formy vína je více
jak 100%.

Růžové víno (70 % Grenache,
30 % Carignan), bílé víno (70 % Rousanne, 30 %
Boubulenc) a červené víno (50 % Grenache, 50 %
Syrah) v 10 l Bag-in-boxu s dávkovačem umístěným přímo v balení. Víno vydrží 2 měsíce po otevření.
Červené: víno lehčího charakteru s ovocnými tóny
středně zralého červeného ovoce. Technologicky
čistě vytvořené víno, přímé, snadno pitelné.

BAG-IN-BOX

objem

70 % Grenache, 20 % Syrah, 10 % Mourvedre

Pro jaké účely se Bag-in-Box hodí? Pro jakékoliv, kde je potřeba víno, ale hlavně do gastronomie, cateringu, vinoték, na party
a oslavy, kde je preferována kvalita a snadná manipulace s vínem.

• garance kvality – vína, která distribuujeme v bag-in-boxech
jsou pečlive vybírána a pocházejí z respektovaných vinařských
oblastí Francie – údolí Rhony a Chablis. V porovnání ceny a kvality budete na českém trhu jen obtížně hledat alternativu.

Rosé: Lehké, svěží a snadno pitelné růžové víno, jehož charakter je primárně postaven na tónech svěžího červeného ovoce (jahody a maliny) s náznakem kořenitosti á la jižní Francie
Bílé: Na tzv. základní bílé víno z jižní Francie vykazuje nadstandardní plnost, komplexnost a štavnatost. Víno překvapí svou svěží kyselinou v kombinaci s lehce nazrálým chuťovým projevem.

BAG-IN-BOX
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Jak dlouho víno v Bag-in-Boxu vydrží? Po otevření (prvním použití) minimálně 6 týdnů.

• snížení provozních nákladů – s Bag-in-Boxy odpadá nutnost
otevírat lahve vývrtkou, skladovat je v přepravkách či kartonech, řešit jejich zálohování a recyklaci těchto obalů. Prázdný Bag-in-Box je pouze kartonem a podle toho je s ním možno nakládat

100% Chardonnay

Je to další krabicové víno? Rozhodně ne – Bag-in-Box dnes patří
k nejmodernější a nejefektivnější cestě jak dostat kvalitní víno ke
spotřebiteli, aniž by musel platit zbytečné dodatečné náklady. Bagin-Box je o efektivitě, nikoliv o nejnižší ceně. Ne náhodu se dnes
60 % australských vín plní do Bag-in-Boxů.

• jednoduchá manipulace – použití Bag-in-Boxu zvládne naprosto kdokoliv. Není potřeba vývrtek, přepravek ani jiného zařízení.

CHABLIS AOC/PETITE CHABLIS

Přesný překlad říká „sáček v krabici“. Skutečnost je přesně taková.
Vakuově uzavřený sak s vínem (3–20 l) je uzavřen v kartónové krabici a k distribuci/rozlévání vína slouží malý kohoutek či dávkovač
umístněný na povrchu sáčku a vyvedený skrze karton ven.

• praktičnost – ideální forma balení vína k rozlévání. Pokud potřebujete 1 dl, 0,5 l nebo třeba 5 litrů vína – bag-in-box je vždy
uzpůsoben k okamžitému dodání. Díky svému tvaru zabírá minimální možné místo pro uskladnění 10 l či 5 l vína. Navíc víno
v něm uložené vydrží bez problému 6 týdnů od prvního použití.

DOMAINE
DU CHARDONNAY

CO JE TO BAG-IN-BOX?

53

54

DELAMAIN

Pale & Dry je kombinací různých koňaků
z oblasti Grande Champagne, která tvoří srdce celé
oblasti. Jednotlivé partie zrají po mnoho let odděleně, aby se nakonce scelily. Barva velmi světlá, jasná, se zlatavými odlesky. Vůně intenzivní a mocná,
ovocná s dotekem vanilky. Kulatý, zaoblený, ovocný projev, delikátní, ale intenzivní.

Zraje déle než Pale & Dry a je také kombinací různých koňaků z oblasti Grande Champagne. Po
několikaletém zrání odděleně se části scelí a znovu
na 2 roky odloží ke zrání. Tradiční koňak vytvořený
v klasickém stylu – jantarově zabarvený s intenzivní
vůní s dotekem vanilky. Chuť: kulatá, zralá, extrémně jemná ovocnost.

lamainovi jsou především „negociantes“,
velkoobchodníci, což ale, jak jistě potvrdí
všichni, kteří jejich koňak někdy ochutnali,
není nic, co by je při výrobě jejich skvělého nápoje jakkoli omezovalo.
A co dělá koňak Delamain výjimečným?
A. B.-Delamain říká. „Špičková kvalita koňaku je dána čtyřmi stejně důležitými faktory:“
1) Kvalitou destilátu brandy před zráním
2) Vlhkostí sklepa, kde koňak zraje
3) Dovedností míchače
4) Časem, kdy koňak zraje v sudu

Grande Champagne

TRÉS VENERABLES Cognac X.O.

Delamainovi si toto samozřejmě nejenom
dobře uvědomují, ale také to dokáží dokonale zužitkovat. Jsou prostě výjimeční,
stejně jako je výjimečný jejich koňak. Navíc si sami dokáží poradit s tím, k čemu
ostatní najímají tým specialistů. Jsou také
velice dobří obchodníci, a to jistě není zanedbatelné.

DELAMAIN

Grande Champagne

kraje svých předků a začal obchodovat
s koňakem. O tři roky později se stal partnerem svého tchána Isaaca Ransona. Sídlili v Jarnacu a vyváželi koňak do Holandska a Irska. Tento rok, tedy rok 1762, je
oficiálně považován za rok vzniku nezávislého rodinného podniku Delamain. Po
francouzské revoluci v roce 1815 přišlo
obnovení trhu s koňakem. James, pravnuk Henryho Delamaina, společně s bratranci Roulletovými založili roku 1824 firmu s názvem „House of Roullet & Delamain“. Pod tímto jménem potom obchodovali čtyři generace. Od roku 1920 zůstala rodina Delamainů jediným vlastníkem
a změnila jméno společnosti na Delamain
& Co. Mezi světovými odborníky a milovníky koňaku panuje názor, že Delamainovi vyrábějí nejlepší základní koňak – světlý (pale), suchý (dry), lehký, jasný a ovocný. Přestože mají obrovský destilační kotel, nedestilují, nevlastní ani žádné vinice a nefermentují byť jen kapku vína. De-

VESPER Cognac X.O.

Grande Champagne

PALE & DRY Cognac X.O.

očátky společnosti Delamain sahají až
do poloviny 18. století. Byla založena
v roce 1762 Jamesem Delamainem, irským protestantem, který měl dlouholeté rodinné vazby na francouzskou oblast
Cognac. Zmínky o prvních členech tohoto významného a úspěšného klanu původních výrobců koňaku můžeme najít přibližně již o sto padesát let dříve. Nicolas
Delamain přijel do Londýna v roce 1625.
Byl pověřen vedením doprovodu princezny Henrietty Marie (Bourbonské), nevěsty
anglického krále Karla I. O čtrnáct let později byl pasován na rytíře, usídlil se v Irsku
a stal se protestantským statkářem. Henry
Delamain z další odnože rodiny Delamainů byl v Dublinu hrnčírem. Jako první používal pri vypalování delftské keramiky uhlí,
za což byl parlamentem odměněn částkou
100 liber. Dokonce byla na jeho památku vydána i poštovní známka. Henryho synovec James Delamain, syn konstábla na
dublinském hradě, se roku 1759 vrátil do

DELAMAIN

P

DELAMAIN

COGNAC DELAMAIN
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COGNAC

Francie

Směs velmi starých koňaků z oblasti Grande
Champagne. Zrání probíhá v dubových sudech o objemu 350 l. Barva – jantarové zabarvení se zlatavými odlesky. Vůně je kombinací elegance a jemnosti, lehkosti a intenzity. Je vyrovnaná, svěží a jadrná
i přes své zrání. Chuť: extrémní měkkost a výjimečná délka. Náznak lékořice.

Francie

Grande Champagne

občas karamel (nepatrně) kvůli udržení stálosti barvy. Není toho
málo, čím Delamainovi dokazují „koňakovému světu“, proč je jejich nápoj tak skvělý. Rovněž patří mezi hrstku firem schopných
prodávat koňak, který má na etiketě uveden ročník sklizně (tzv.
ročníkový). Po více než 200 letech tato rodina firmu stále vlastní
a její hlavní silou je schopnost udržet si reputaci producenta koňaku zaměřujícího se na vysokou kvalitu.

DELAMAIN

Grande Champagne

RESERVE DE LA FAMILLE
Cognac X.O.

DELAMAIN

Grande Champagne

DUO 2x0,2L Cognac X.O.

DELAMAIN

Původně byl tento koňak určen jen pro
členy rodiny Delamain a jejich hosty. Špičkový koňak XO, který není směsí různých koňaků, ale produkt z konkrétní vinice, zrající v omezeném množství sudů, které se již dále nemísí. Koňak stárnul v sudech 50–60 let. Jantarová
barva s květinovou vůní, kulatou, jemnou chutí zralého ovoce.

EXTRA DE GRANDE CHAMPAGNE
Cognac X.O.

Grande Champagne
Alkohol: 42 %

Dárková sada 3 lahví koňaku Delamain v lahvích 0,2 l včetně dřevěné bedýnky. Sada obsahuje po
1 ks: Pale&Dry, Vesper a Trés Vénérable – vše koňaky XO z Grande Champagne, obsah alkoholu 40 %.

Dárková sada 2 lahví koňaku Delamain
v lahvích 0,2 l včetně dřevěné bedýnky. Sada obsahuje po koňak Pale&Dry a Vesper, koňaky X.O.,
(40 %) z Grande Champagne.

Kultovní koňak, který vznikl jako pocta Jamesu Delamainovi, jenž v 18. století podnikl cestu z Irska do Cognacu a založil
zde rodinnou firmu. Unikátní koňak, který vás vezme v přeneseném slova smyslu zpět až k prvopočátkům domu Delamain.
Projevy zahrnují tóny kůže, tabák, kávové zrno a kouřovost
s projevy hroznů z Grande Champagne.

LE VOYAGE DE DELAMAIN
Cognac X.O.

DELAMAIN

DELAMAIN

TRIO 3x0,2L Cognac X.O.

elamainovi nakupují deset až patnáct let starý destilát a nechávají ho zrát, míchají ho a lahvují. Veškerý produkt pochází z oblasti Grande Champagne „premier cru“, což je jedna z šesti hlavních oblastí v okolí městečka Cognac. Označení „premier
cru“ znamená, že se jedná o vinice s kontrolovanou kvalitou. Co
se týče stupně kvality a prestiže, stojí Grande Champagne zcela
nepochybně na nejvyšším stupínku mezi místními certifikovanými oblastmi. Delamainovi nenakupují brandy na základě dlouhodobých smluv, ale vybírají si po pečlivém předběžném ochutnání od „bouilleurs de cru“ (páleníci, kteří mohou destilovat pouze svoje vlastní víno a nesmějí ho nakupovat u jiných vinařů). Při
nákupu dávají přednost alkoholu destilovanému na „lees“ (kaly
zbylé po kvašení), což údajně zajišťuje průnik většího množství
ovocného aroma a estérů. Zároveň ale dávají velký pozor, aby se
nepřekročila míra. Nepoužívají nové dřevo, ale sudy z limousinského a troncaiského dubu. Všechny koňaky nechávají vyzrávat
nejméně šest let, což znamená, že nevyrábějí nižší stupeň kategorie než X.O. (Extra Old - velmi starý). Koňak zraje při té síle alkoholu, jaké dosáhl v době, kdy byl pro Delamain koupen.
Míchání se provádí při vyšší síle, než je konečná při prodeji. Další věcí, kterou se významně liší od ostatních
podniků, je způsob ředění. Obvykle se přidává destilovaná voda, o níž si ale Alain Braastad-Delamain myslí, že ničí jemnost a rovnováhu, proto
se po dobu dvaceti čtyř měsíců postupně přilévá směs velmi starého koňaku s destilovanou vodou obsahující patnáct procent alkoholu. Nepřidává se ani cukr, ani sirup, jen

Koňak je naplněn do luxusní skleněné lahve, jejíž design
byl vytvořen ekluzivně pro Delamain. Plátek na lahvi je původně
z talíře, který byl roku 1762 vytvořen u příležitosti svatby James
Delamaina. Barva jantarová až topasová. Vůně projevuje dlouhodobé zrání, koncentrace, plnost, intenzita vůně. Plnost a měkkost
v chuti. Alkohol: 43 %

COGNAC DELAMAIN
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

D

COGNAC

RARITNÍ KOŇAKY
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ITÁLIE

Itálie

I

tálie je jednou z největších vinařských
velmocí na světě. Co se týče celkové
produkce všech vinařských oblastí tohoto státu, zaujímá Itálie pozici číslo jedna
ve světě a zároveň se zde vyrobí čtvrtina světové produkce vína. Itálie je země
velké rozmanitosti a zároveň velmi rozdílných pólů, což platí i v oblasti vína.
My jsme pro Vás vybírali z Itálie taková
vína, o kterých si myslíme, že rozhodně
stojí za to je ochutnat, a zároveň splňují vyváženost základní podmínky naší filozofie – „vysoká kvalita a dobrá cena“.
V naší nabídce jsou zastoupena
vína ze dvou hlavních regionů Itálie, kterými jsou Veneto
a Toskánsko, odkud také pochází asi nejproslulejší italské
víno Chianti. Najdete zde jak
opravdové perly, které obstály velmi
dobře i v porovnání s nejkvalitnějšími
konkurenčními produkty v domácím i mezinárodním hodnocením, tak i vína, která
zastupují variantu lehkých a ovocných určených pro běžné příležitosti.

KATEGORIE ITALSKÝCH VÍN
VDT (Vino Di Tavola) – Stolní vína určená pro běžné a snadné pití, pro každodenní spotřebu

KATEGORIE ITALSKÝCH VÍN
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

IGT (Indicazione Geografica Tipica) –
Regionální vína vyšší kvality než VDT,
s kontrolovaným původem. Některá
takto značená vína již mohou být velmi
kvalitní a drahá.
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DOC (Denominazione di Origine Controllata) – Označení srovnatelné s francouzským AOC, vína jsou kontrolována
dle původu, výnosu, doby zrání, technologie a kvality. Vín DOC existuje přes
500 druhů, od průměrných až po nejkvalitnejší.
DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita) – Od roku 1980 platí tento nejvyšší stupeň kvality pro špič-

ková a nejkvalitnejší vína
DOC v zemi. Prvním vínem
DOCG bylo uznáno Barolo a dnes se takto označuje cca 20 italských vín, přičemž polovina z nich pochází z Toskánska a Piemontu.
Tato kategorie je určitou odpovědí na kvalitativní „rozmělnění”
kategorie DOC.
NĚKOLIK TERMÍNŮ NA ETIKETÁCH
ITALSKÝCH VÍN:
Na první pohled může italský způsob označování vín připomínat francouzský systém
apelací. Zdejší pravidla však nejsou tak pevná a striktní, a proto je i u vyšších kategorií vín potřeba být ostražitý při hledání kvality. Na druhou stranu, některá „zemská vína”,
či dokonce stolní dosahují v Itálii kvality nevídané.
Často se můžeme setkat s termínem Classico, který udává původ z vybraného území s nejlepšími podmínkami v dané oblas-

ti. Oproti tomu Superiore znamená
o něco vyšší stupeň alkoholu a výrazy Riserva/Reserva určují delší doby
zrání, a to převážně v dřevěných sudech, než je předepsáno pro danou kategorii (například u Chianti zrajícího jeden
rok je to dalších 12 měsíců, pro Barolo
standardně zrající 3 roky určuje Riserva
další 2 roky navíc).
ÚROVEŇ SLADKOSTI
poznáme podle názvu Asciutto (velmi suché), Seco (suché), Abbocato (mírně sladké), Semi-seco (polosuché), Amabile (sladké) nebo Dolce (velmi sladké), Amaro je
hořké, Passito se označují velmi sladká vína
z velmi pozdně sklízených hroznů, které jsou
již značně dehydrovány, prakticky rozinky.
MÍRA PERLENÍ
Frizante – znamená perlivé víno, Frizantino Spumante – mírně perlivé, Spumante
šumivé.
OZNAČENÍ BARVY VÍNA
Bianco, Rosato, Chiaretto, Rosso – označují
barvu vína (bílé, růžové, lehce červené, červené).

Itálie

Pinot Grigio IGT
100% Pinot Grigio

100% Chardonnay
Archivace: 3 roky

Vinice: stáří keřů – 25 let
Půda: kamenitá s převahou písků

100% Glera
Archivace: 3 roky

PROSECCO DI CONEGLIANO
VALDOBBIADENE DOCG
Extra Dry

Nádherné, ovocné a svěží Prosecco vyšší třídy kategorie DOC z italské poddoblasti Valdobbiadene, proslavené produkcí špičkových prosec. Světlá barva a jemné perlení. Ve vůni se
objevují tóny žlutého ovoce, melounu,
pomerančů a citrusového ovoce. Víno
je suché, s pestrou škálou ovocných
tónů a svěžestí limetek v závěru.

Elegantní design láhve ukrývá
lehké, svěží, suché, velice decentní a
elegantní italské šumivé víno z regionu
Veneto. Toto víno vzniká metodou Charmat neboli fermentací v nerezovém
tanku. Příjemné aroma zralého bílého
peckovitého ovoce. Výtečné jako aperitiv. Oproti tradičním sektům má prosecco mírně decentnější perlení.

BÍLÁ VÍNA Z VENETA
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Ovocný, měkký a svěží sauvignon ze severní Itálie. Barva překvapivě
sytá. Vůně intenzivní, kombinující tradiční projev hroznové ovocnosti s lehkým nádechem angreštu a citrusového
ovoce. Chuť příjemně na pomezí mezi
svěžestí a lehkým nádechem sladkosti, která celé víno zaobluje a činí snadno pitelným.

PROSECCO DEL VENETO DOC
Extra Dry

Archivace: 4 roky

CASA VINICOLA BENNATI

Saláty, ryby



100% Sauvignon
Archivace: 3 roky

SORAIGHE NIVEUS
Sauvignon Garganega IGT

CASA VINICOLA BENNATI

100% Garganega
Archivace: 3 roky

SORAIGHE LIBET
Soave Classico DOC

Bílé italské suché víno často zatracované apelace Soave nabízí velmi
příjemný aromatický a chuťový zážitek
vycházející z použití moderních technologií. Víno světle slámové barvy se
zlatavými odlesky. Vůně letních květů s
dotekem heřmánku, bezového květu a
irisu. V chuti se navíc projevuje lehký
nádech po sladkých mandlích.



100% Glera (Prosseco)
Archivace: 3 roky

Pinot Grigio-rulandské šedé, je klasickou odrůdou bílých vín severní Itálie.
Víno od Bennati je decentní, elegantní, ale
jak je pro italskou verzi rulandského šedého také tradiční - řízné, svěží,s vyrovnanou
ovocností a jemnou kyselinkou. Prvotní
aromatický vjem připomene citrusové květenství a projev svěžího, mírně exotického
ovoce přechází i do chuti.

CASA VINICOLA BENNATI

CORTE PITORA
Chardonnay Veneto IGT

CASA VINICOLA BENNATI

CASA VINICOLA BENNATI
CORTE PITORA

Nadstandardní zástupce bílých vín z Veneta. Barva světle slámově žlutá s lehkými zelenkavými odlesky. Vůně plná, intenzivní, s nádechem
svěžího, ale exotického ovoce. Chuť
ovocně suchá (pomeranče, med), jemná až sametová, s lehkou divokostí či
jiskrností v závěru. Harmonické víno
vytvořené moderní technologií.

CASA VINICOLA BENNATI

sy, jsou Bardolino, Soave, Valpolicella, Merlot či Pinot Grigio. Naopak mezi jedno z nejvíce ceněných vín z této oblasti patří rozhodně Amarone della Valpolicella. V poněkud
opačné pozici jsou apelace Valpolicella a Soave. I v těchto
apelacích však došlo ke kvalitativnímu obratu a lze dnes
najít vína nejen levná, ale i kvalitní.

VENETO

K

raj Veneto (Benátsko) je opravdovým rájem pro obdivovatele přírody a milovníky kultury, ale v neposlední
řadě také pro zhýčkané gurmány. Pochází odtud vína proslavená již v době římské. Dnes je Veneto předním vývozcem vína a ve Veroně se každoročně pořádá největší veletrh italského vína Vini Italy. Mezi italskými apelačními víny drží Veneto 2 národní rekordy: více jak 9 milionů hl vína, 19 zón kontrolovaného původu DOC a 2 DOCG
vína. Je to oblast, kde se tvoří všechny možné druhy vína,
od suchých bílých, růžových, bohatých červených až po
sladké speciality jako je známé Reciotto. Je to ovšem také
kraj skvělých šumivých vín, z nichž Prosecco si získává stále větší oblibu ve světě. Nejčastěji pěstovanými víny této
oblasti, což souvisí nejen s vysokými hektarovými výno-
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NICOLIS ANGELO E FIGLI

NICOLIS ANGELO e FIGLI
AMARONE DEL VALPOLICELLA

VALPOLICELLA
Classico Superiore

65 % Corvina, 20 % Rondinella,
10 % Croatina, 5 % Molinara
Vinice: stáří keřů – 50 let
Půda: jílovitá
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Tradiční lehké červené víno
z oblasti Lago di Garda. Středně intenzivní barva, vůně červeného ovoce
s lehkým náznakem zralosti, o to však
větší intenzita divokosti. V dochuti kouřovost, dotek hořké čokolády.

60 % Corvina, 30 % Rondinella,
10 % Molinara
Archivace: 10 let

SORAIGHE RIPASSO
Valpolicella Classico Superiore

CORTE PITORA
Valpolicella Classico DOC

Jemné červené suché víno
z Veneta. Odrůda Corvino dodává vínu
tradiční vůni i chuť. Intenzivní ovocný
charakter. Jemná, sametová, ale pevně strukturovaná chuť s doteky červeného peckového ovoce. Hutné víno
s dlouhou dochutí.

Špičkový zástupce červeného
typu vína z italského regionu Veneto.
Temně rubínová barva, intenzivní vůně,
příjemná a dlouhotrvající s tóny červeného ovoce a s dotekem hořkých mandlí. Chuť je plná, intenzivní a harmonická. Plně strukturované červené víno
s dlouhou dochutí.

CASA VINICOLA BENNATI

Archivace: 10–15 let

60 % Corvina, 30 % Rondinella,
10 % Molinara
Archivace: 4 roky

Grilovaná masa, zvěřina, zralé sýry



CASA VINICOLA BENNATI



Corvina, Rondinella, Molinara, Negrara
Archivace: 5 let

CORTE PITORA
Bardolino Classico DOC

CASA VINICOLA BENNATI

ČERVENÁ VÍNA Z VENETA
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Klasické Amarone vytvořené tradiční metodou sušení sklizených hroznů v drobných bedýnkách po dlouhou dobu. Tím se hrozny koncetrují a výsledné víno získává svůj specifický projev. Intenzivní temná barva, vůně nabízí čerstvé
vyzrálé ovoce s tóny čokolády. Na patře je kulaté
a plné s velmi intenzivní ovocnou chutí a měkkými tříslovinami.

Špičková Valpolicella vzniklá
metodou ripasso, při které se již použité hrozny na Amarone smíchají během
macerace s hrozny této Valpolicelly a
opět fermentují. Vzniká koncentrované
víno tmavé barvy, intenzivní, divoké,
zralé vůně a plné chuti, v které se kromě ovocné přezrálosti objevuje i lehký
nádech sladkosti z hroznů z Amarone.

60 % Corvina, 20 % Rondinella,
10 % Molinara, 10 % Dindarella
Archivace: 8 let

TIP

Classico

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA
Classico

NÁ·

65 % Corvina, 20 % Rondinella,
10 % Sangiovese , 5 % Molinara
Archivace: 6 let

Vinařství leží ve vesnici San Pietro v Carianu, v srdci oblasti Valpolicella Classico. Rodina Nicolis obdělává vinice o rozloze 20
hektarů již po mnoho generací. Z níže položených vinic se vyrábějí lehčí vína určená pro konzumaci v horizontu několika let.
Z terasovitých vinic se produkují komplexnější Valpolicelly a Amarone. Počátek vinařství se datuje do roku 1951, kdy Angelo Nicolis přetvořil tehdejší rodinnou výrobu do formy skutečného vinařství. V současnosti vinařství provozují 3 synové zakladatele. Jednoznačně pokračují v produkci vysoce kvalitních vín při zachování tradic
vycházejících z rodinné struktury vinařství.
Giancarlo Nicolis se věnuje vinohradnictví
a je garantem kvalitních hroznů na vinici.
Giuseppe, enolog, má na starost celý proces vinifikace. Massimo řídí obchodní aspekty vinařství a vztahy se zahraničními
a lokálními klienty. Jejich matka Natalia
stále pomáhá vést rodinnou firmu.

NICOLIS ANGELO e FIGLI

N

ejvýznamnějším vínem celého Veneta je bezesporu Amarone della Valpolicella, které vzniká neobvyklým způsobem, zvaným appassimento.
Hodně vyzrálé hrozny jsou po sběru rozloženy na
dřevených latích či v bedýnkách, kde částečně vyschnou za příhodných podmínek. Tato fáze je značně citlivá na změny teploty a vlhkosti, kdy mohou být
hrozny snadno napadeny neušlechtilou plísní. Až po této
dehydrataci jsou hrozny následně zpracovány – probíhá až měsíční macerace hroznů. Výsledek je velmi plné, extrémně tmavé víno
s výraznou vůní a alkoholem přesahujícím 15 %. S další zvláštností se v regionu můžeme setkat u vín Valpolicella. Místní vinaři objevili další způsob, jak
vylepšit tvář této apelace červených vín z Veneta. Při použití originální metody
ripasso se vína posilují ležením na kvasnicích, jež zůstaly po prokvašení slavného a mocného Amarone. Jedná se tedy při použití určitého zjednodušení
o kompromis mezi výrobou standardní Valpolicelly a Amarone. I Veneto nabízí svá sladká vína vznikající oxidativní metodou, a to buď z Valpolicelly nebo
Soave. Těmto vínům se říká Reciotto (toto slovo se přidává za název apelace)
a jsou to alternativy k vínum Vino Santo, které se produkuje převážně v Toskánsku (ale i ve Venetu).

NICOLIS ANGELO e FIGLI

VENETO

Itálie

Tradiční červené sladké dezertní víno. Hrozny se po sklizni postupně
vysušují a nabývají na koncentraci. Po
vylisování je fermentace zastavena na
13 % alk., aby byl zachován obsah cukru. Temně rudá barva, intenzivní vůně
květinového charakteru fialek, irisů, divokých růží. Plná chuť, sametově plná
a zároveň zachovávající svěžest.

Itálie

CHIANTI

T

Šťavnaté, ovocné, hebké Chianti z vinařství I-Mori. Barva je rubínově
červená. Aroma je intenzivní, charakteristické pro tento typ vína se stopami červeného lesního ovoce. V chuti je
toto víno velmi příjemné s ušlechtilými taniny. Zrálo 2 roky, přičemž 1 rok
bylo v bariku.

Premiové víno vinařství Bibbiano – „nad-Chianti“ vytvořené z 80 %
Merlotu a 20 % Sangiovese. Má hlubokou, temně rubínovou barvu. Vůně
je intenzivní, komplexní a květnatá.
V chuti dominuje zralost ovoce společně s elegantní strukturou doprovázenou sladkými taniny a dlouhou dochutí.

Víno složené výhradně z lokální varianty odrůdy Sangiovese, pocházející ze čtyř viničních parcel. Optimální
podmínky pro pěstování révy umožňují produkci Chianti classico v excelentní
kvalitě. Víno zraje v dubových sudech
po dobu 6 až 12 měsíců (podle ročníku). Jiskrně rudá barva, ovocné aroma,
jemnost a hebkost chuti.

100% Sangiovese del Chianti
Archivace: 10 let

CHIANTI CLASSICO DOCG
Vigna del Capannino

TENUTA DI BIBBIANO

100% Sangiovese del Chianti
Archivace: 7 let

TENUTA DI BIBBIANO

CHIANTI CLASSICO DOCG

80 % Merlot, 20 % Sangiovese
Archivace: 10 let

TENUTA DI BIBBIANO

DOMINO TOSCANA IGT

80 % Sangiovese, 15 % Canaiolo,
5 % Trebiano, Malvasia
Archivace: 5 let

I MORI

CHIANTI DOCG

I MORI
CHIANTI RISERVA

Víno z vinice, která dala vínu
i název, zrálo 15 měsíců ve slavonském
bariku, 6 měsíců ve fr. bariku a nakonec 4 měsíce v lahvích. Intenzivní tmavá barva s fialovými odlesky. Komplexní vůně zralého ovoce, fialek a aroma květin s dotekem dřeva. Chuť plná,
plně tříslovinová s ovocnými tóny. Vrchol produkce Chianti.

TOSKÁNSKO/CHIANTI
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

TOSKÁNSKO

oskánsko po právu nazýváno srdcem Itálie,
je jedním z nejkrásnějších vinařských regionů na světě. Nachází se ve střední Itálii, ze severu i z východu je obklopeno Apeninským pohořím
a na západě jeho pobřeží sousedí s Tyrhénským mořem. Místní
krajina je neuvěřitelně rozmanitá, zasahuje od vysokých vrcholků asuánských Alp, k mírnějším svahům Chianti přes malebná
údolí a jezera až po mořské pobřeží. Střední Itálie je oblast bývalé antické Enotrie a Toskánsko srdcem italského vinohradnictví, které se za poslední generaci posunulo rychlým krokem dopředu. Je to domov nové vlny talentovaných vinařů a kreativních
enologů a spolu s regionem Piemonte tvoří podstatné základy,
na kterých je postavena reputace italských vín. Vinařská revoluce, přitahující nové investice a mladé vinařské talenty, se odtud
rozšílila i do dalších regionu Itálie. Toskánsko má celkem šest zón
pro vína s označením DOCG a dalších 33 v kategorii DOC. Mezi
nejznámější vína s označením
DOCG patří rozhodně Chianti.
Oblast Chianti se rozkládá kolem historických mest Florencie a Siena. Aby se víno mohlo
označit jako Chianti, musí obsahovat mezi 75–90 % místDOCG
ní odrůdy Sangiovese. Chian90 % Sangiovese, 10 % Canaiolo
ti Classico DOCG je označení
Vinice: stáří keřů – 40 let
pro Chianti pocházející ze srdPůda: kamenitá s převahou písků
ce této zóny, ohraničené trojúVíno fermentuje v jedno až dvoulehelníkem městy Greve, Casteltých barikových sudech. Zrání probíhá více
jak dva roky na dubových sudech. Temná
lina a Gaiole, které vinaři této
až inkoustová barva. Ve vůni rustikální prozóny získali v r. 1996. Něktejevy peckovitého ovoce a animální tóny
rá vína Chianti Classico DOCG
s dotykem vyzrálých višní a pepře. Je to
plné, hladké víno s příjemnou tříslovinou
se řadí mezi nejlepší vína Itáa kulatým, dlouhým závěrem.
lie. Výrobci jsou většinou členy
 Červ. masa, kotlety na grilu, zvěřina
Consorzia, které má ve znaku
 Archivace: 7 let
černého kohouta – gallo nero.
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VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

Vrcholný produkt vinařství. Pevně strukturované, komplexní, elegantní
a vyrovnané. Rubínová barva přechází
do temných tónů a vůně nabývá na intenzitě, při uchování jemnosti s tóny fialek. Přítomné třísloviny jsou dobře zakomponovány a vytvářejí sametovou
hebkost dochuti.

80 % Prugnolo Gentile, 20 % Canaiolo Nero
Archivace: 5 let

ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC

Špičkové rodinné vinařství, které v současnosti vede vnučka zakladatele – Maria Caterina DEI,
která kvůli pokračování v tradici výroby vína ukončila svou kariéru herečky a zpěvačky. Vinařství se
rozkládá na 100 hektarů, z nichž 38 je osázené
révou, z nichž 31 slouží k produkci Vino Nobile. Celková produkce jen lehce překračuje 100
tis. lahví ročně. Ocenění Wine
Advocate a Wine Spectator se
každoročně pohybují v rozmezí
91–93 bodů.

CANTINE DEI

CANTINE DEI

100% Prugnolo Gentile
Archivace: 15 let

ino Nobile di Montepulciano patří společně s Brunellem k vrcholům toskánských vín a společně s Baroly a Amarone jsou vinařskými klenoty, které Itálie nabízí.
Historie pěstování révy se v okolí Montepulciana datuje
již do doby Etrusků, ve středověku byla místní vína považována pro svou kvalitu ideální pro šlechtice (Nobles),
a tím následně získala i své pojmenování. Na počátku
20. století to vypadalo, že Vino Nobile má svou slávu již
dávno za sebou. Až od poloviny 30. let začala opět pomalu vzrůstat všeobecná znalost těchto vína. Drtivá většina vinařů však v té době v okolí Montepulciana produkovala Chianti. Definitivní potvrzení špičkové kvality bylo
zavedení označení DOC v šedesátých letech a přidělení
statusu DOCG v roce 1980.

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
Riserva DOCG

V

CANTINE DEI

TOSKÁNSKO

Itálie

Rosso di Montepulciano je mladou variantou Vina Nobile – jednoho
z kultovních vín Toskánska. Barva je
živě rubínová. Hroznově ovocná vůně.
Ovocnost, lehkost, šťavnatost peckovitého ovoce přechází do chutě, kde jsou
přítomny decentní třísloviny.
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TIP

DOCG
80 % Prugnolo Gentile,
15 % Canaiolo nero,
5 % Mammolo
Vinice: stáří keřů – 40 let
Půda: písčítá a jílovitá
Zrálo 24 měsíců ve velkém dubovém sudu a následně po nalahvování ještě 6 měsícu zrálo na lahvi.Víno jiskrné rubínové barvy, intenzivní vůně zralých višní
a švestek. Chuť, plná, dlouhá, s decentním
ovocným projevem.



Pernatá zvěřina, vyzrálé sýry, houby



Archivace: 10 let

Majitelka vinařství
– Maria Caterina Dei

50 % Trebbiano, 40 % Malvasia,
10 % Grechetto
Archivace: 3 roky

NÁ·

CANTINE DEI

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO
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VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO

BIANCO DI MARTIENA IGT

CANTINE DEI

Jediné bílé víno vinařství DEI
produkující Vino Nobile. Výrazná slámově žlutá barva. Jemná květinová vůně
a harmonická chuť kombinující citrusové plody, svěží kyselinu a dlouhou dochuť opírající se o mineralitu vína pocházající z písčité půdy. Ideální italské
letní bílé víno i pro jiná období, než je
samotné léto.

AZIENDA AGRICOLA TALENTI
Vinařství Talenti leží na jih od Montalcina blízko malé středověké vesničky San
Angelo v historické budově s výhledem na údolí řeky Oricia. Základ vinařství
vznikl v roce 1980, kdy Pierluigi Talenti došel k rozhodnutí zakoupit vinici,
o které snil již od 50. let. Proto se přesunul z hornaté oblasti Emilia Romagna do kopcovité a poněkud izolované krajiny v okolí Montalcina. S dlouholetými zkušenostmi s různými klony révy vinné a jejich kombinování
na příslušném terroiru vinice umožnilo hned od počátku vinařství zaměřit
se na dosahování špičkové kvality. Vinařství v současnosti leží na 40 hektarech, z čehož 20 ha je osázeno révou. Roční produkce dosahuje pouze
65 000 lahví. Je však více než kladně oceňovaná u náročných milovníků
vín z Montalcina.

100% Sangiovese
Archivace: 15 let
Vinice: stáří keřů 30 let

TALENTI

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

Montalcino

TOSKÁNSKO

Itálie

TALENTI
ROSSO DI MONTALCINO

Toto víno je vytvářeno jen
v nejlepších ročnících. Nabízí plnou rubínovou barvu, komplexní a bohatou
skladbu zralého červeného ovoce kombinující plnost a koncentraci s projevy
sušeného ovoce, doteku dřeva a tónu
višní. Plné, velmi strukturované víno
s dlouhou dochutí, dekantace nutná.

TIP

DOC
100% Sangiovese
Vinice: stáří keřů – x let
Půda: xxxx
„Mladší bratr” Brunella, podobný
charakter vína, pocházející ze stejné odrůdy – Sangiovese, ale z mladších vinic. Víno
syté barvy, s decentní a čistou vůní červeného, středně zralého ovoce. Pevně strukturované víno s pevnými, ale neagresivními tříslovinami.



Grilovaná masa, pernatá drůbež,
zralé sýry



Archivace: 5 let

BRUNELLO DI MONTALCINO
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz
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100% Sangiovese
Archivace: 15 let

TALENTI

BRUNELLO DI MONTALCINO
DOCG Riserva

Zraje ve velkých dubových sudech a v menší míře také v sudech
o objemu 500 l. Intenzivní vůně tradičního Brunella s projevy zralého červeného ovoce a dotekem vanilky. Velmi
komplexní bohatá chuť vyznačující se
výraznými tříslovinami, ketré se projevují po celou délku dochutě.
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CHILE

Chile

COQUIMBO
Elqui Valley
Limari Valley
ACONCAGUA
Aconcagua Valley
Casablanca Valley
CENTRÁLNÍ ÚDOLÍ
MAIPO VALLEY
CURICÓ VALLEY
MAULE VALLEY
RAPEL VALLEY
Cachapoal Valley
Colchagua Valley
JIŽNÍ REGION
Itata Valley
Bío Bío Valley

CHILE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Malecco Valley
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CARMENÉRE
MYSTICKÁ
ODRŮDA
CHILE

V

ína z Chile se u nás stala jednoznačným synonymem pro všechna vína
tzv. „Nového světa“ – neevropská vína.
Jestliže se evropská vinařství opírají o historické tradice, převážně rodinnou strukturu vinařství, různorodost terroiru a odrůd, včetně jejich kombinování, pak chilská vína si získala popularitu na základě jednoodrůdových vín, koncentrovaných,
plných, se zralým ovocným projevem. Navíc díky přírodním podmínkám je možno
v Chile vyprodukovat
kvalitní vína v podstatně větších množstevních objemech při zachování konstantní kvality,
než jak je tomu v Evropě.
Od 60. let, kdy se Chile začalo prosazovat na mezinárodních trzích s vínem,
stala se tato vinařská
země cílem značných za- CARMENERE
hraničních investic z tradičních vinařských velmocí – Francie, Itálie, Španělska
a později i Kalifornie.
Každá vinařská oblast či stát má „svou“ odrůdu, která ji charakterizuje. V Chile se proslavila odrůda Carmenere. Její úspěch je stále větší
a větší, až mystický. Produkuje atraktivní, šťavnatá vína s robustním, ale měkkým tělem, s výrazným švestkovým vyjádřením a středně plnými
tříslovinami. Zkrátka, jako by si tato odrůda, pocházející z Bordeaux, vzala na cestu do „zámoří“ ještě to nejlepší od dvou rozšířených odrůd
v Bordeaux. Pevnou a silnou strukturu Cabernetu
a ovocné kouzlo Merlotu.

Chile

hile je země vysoko čnících And, mírného středomořského klimatu a kvalitních vín. Ze špičkových regionů Chile pocházejí nejlepší hrozny. A přesně
zde Viňa Errazuriz produkuje již více jak
128 let chilská vína nejvyšší kvality. Don
Maximiano Errazuriz založil stejnojmenné vinařství v roce 1870 v údolí Aconcagua, 100km severně od hlavního města
Santiaga. Již tenkrát si uvědomil důležitost tamějších studených, deštivých zim,
suchých letních období a vlhké větry vanoucí z Tichého oceánu. To vše v ideální kombinaci pro pěstování révy. Vysazené klony byly poslány z nejlepších poloh

Francie. Don Maximiano svou houževnatostí a vytrvalostí dokázal přeměnit neúrodnou půdu ve vinice světové třídy.
Dnes leží úkol udržení tradiční kvality
vín na následovníku Don Maximiana – na
Eduardo Chadwickovi. Eduardo je šestá
generace, která se zabývá produkcí vína.
Eduardo stojí za výraznou modernizaci vinařských technologií, ke které v tomto
historickém vinařství došlo a to souběžně
s udržením identity a tzv. rukopisu ve vínech Errazuriz. Plně oddán strategie produkovat vína špičkové kvality z vlastních
hroznů, vybudoval pro Errazuriz reputaci
jako víno, které je „Best of Chile“.

VIÑA ERRAZURIZ
ESTATE RESERVA
Merlot
100% Shiraz
Archivace: 5 let

ESTATE RESERVA
Shiraz

VIÑA ERRAZURIZ

Klasická rubínově červená barva, s aromatickými tóny červeného
ovoce, jako jsou višně a jahody doplněné tabákem a černým pepřem.
Středně plné víno v chuti, šťavnaté,
s dobrou strukturou, příjemnými tříslovinami a vyváženou kyselinou.

C

CHILE

100% Cabernet Sauvignon
Archivace: 6 let

ESTATE RESERVA
Cabernet Sauvignon

VIÑA ERRAZURIZ

VIÑA ERRAZURIZ

Živá barva s fialovými odlesky.
Ve vůni čerstvé maliny a tóny sladkého koření, jako hřebíček nebo skořice.
Středně plné víno s přímočarou strukturou vytváří příjemný projev na patře. Chuťové rozpětí od kakaového prášku k borůvkám provází celou chuť až
do závěru.

92 % Merlot, 8 % Carmenere
Vinice: stáří keřů – 12 let
Půda: písčitá
Jasná třešňová barva, ve vůni kombinace tmavého a červeného ovoce s dotekem koření. Třešně, ostružiny, borůvky
v kombinaci s černým pepřem, hřebíčkem
a lehkým dotekem kouře. Středně plné
víno v chuti, šťavnaté, s dobrou strukturou, ovocnost s lehkou nazrálostí v kombinaci se svěží kyselinou dodává vínu jemný a měkký charakter s dlouhou dochutí.



Středně výrazné úpravy červ. mas



Archivace: 5 let

Hluboká, temně rudá barva
s příjemnými tóny koření, paprik, lehký nádech máty, tmavého ovoce, kouře a popela. Smetanový projev v chuti, pevně strukturované víno, zakulaceno třísloviny. Tóny kávy a projevy zrání
na bariku v dlouhé dochuti.

VIÑA ERRAZURIZ
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

100% Carmenere
Archivace: 5 let

ESTATE RESERVA
Carmenere

VIÑA ERRAZURIZ

Vinice Max I
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VIÑA ERRAZURIZ
ESTATE RESERVA
VIÑA ERRAZURIZ
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TIP

Sauvignon Blanc
100% Sauvignon Blanc
Vinice: stáří keřů – 20 let
Půda: písčito jílovitá
Svěží bílé víno z řady Estate. Lehce
slámová barva se zelenkavým nádechem.
Kombinace ovocných a herbálních tónů
vytváří komplexní charakter. Čerstvě posekaná tráva, zelená jablka, ananas. Jiskrná
svěžest doplňuje střední plnost vína, která
je zakončena smetanovou dochutí.



Ryby, saláty



Archivace: 5 let

100% Cabernet Sauvignon
Archivace: 6 let

ESTATE RESERVA ROSÉ
Cabernet Sauvignon

100% Pinot Noir
Archivace: 5 let

ESTATE RESERVA
Pinot Noir

Atraktivní třešňovo-rudá barva
vína, vůně intenzivní připomínající višně, květinové tóny a dotek určité zemitosti doplňující náznak máty. Chuť svěží
a jemná s převážně ovocným charakterem doplněným náznakem kouřovosti.
Kulaté víno s příjemnou dochutí, která
je středně dlouhá.

100% Chardonnay
Archivace: 5 let

Alfonso Chadwick Errázuriz, otec dnešního
prezidenta společnosti, stojí na hřišti svého oblíbeného sportu – pola. Dnes je zde
vinice, ze které pocházejí hrozny vína
Vinedo Chadwick.

Svěží růžové víno syté barvy
z předního chilského vinařství Errazuriz. Velmi atraktivní sytě růžová barva.
Vůně plná jahod, zralých malin a třešní.
Chuť se projevuje měkkce a zakulaceně
s příjemnou plností a dlouhou dochutí.

ESTATE RESERVA
Chardonnay

vují potřebnou vláhu přesně do míst, kde
je jí potřeba a následně je voda přivedena
ke konkrétním řádkům vinic.
Půda v údolí je různorodá a její skladba je komplexní. Půda podél řečišť je velmi kamenitá díky nakumulování materiálu
vytlačeného ledovci z And. Na úpatí hor je
převážně žula doplněná štěrkem a písky.
Zbytek údolí se skládá hlavně z jílu a hlinitě-jílového podloží.

VIÑA ERRAZURIZ

Ú

dolí Aconcagua má středomořské klima s teplými léty, které jsou ochlazovány větry od pobřeží Tichého oceánu. Toto chladnější mikroklima způsobuje
delší periodu růstu révy se zralostí o dva
až tři týdny později než v ostatních regionech Chile. Pozdější dozrávání podporuje vůni, intenzitu a koncentraci budoucích
vín. Průměrné dešťové srážky v údolí jsou
250 mm a drtivá většina z nich připadá
na zimní období. Tato hodnota je pouhou
čtvrtinou průměru oblasti Bordeaux. Nedostatek závlahy napomáhá vinařům vytvářet koncentrovaná vína, kontrolovat velikost hroznů a míru jejich zralosti. Vzhledem k teplotě a vysoké suchosti vzduchu, jsou pojmy jako plíseň pro tuto oblast neznámé, což umožňuje využívat i přírodě bezpečné prostředky a způsoby pěstování révy vinné. Zavlažování je nutné
pro pěstování hroznů v regionu Aconcagua. Díky tajícímu sněhu z And, který vtéká do říčních koryt, není se zásobováním
vodou problém. Zavlažovací kanály dopra-

VIÑA ERRAZURIZ

ÚDOLÍ ACONCAGUA

VIÑA ERRAZURIZ

CHILE

Chile

Zelenkavě zlatá barva. V plné
intenzitě se projevuje ovocný charakter této odrůdy. Tóny ananasu, papajy, exotického ovoce mají lehce navrch
oproti citrusům a citrónovému květu. To
vše podtrženo známkami zrání na bariku. Jadrná kyselost udržuje svěží projev
vína, struktura je velmi smetanová až
do elegantního konce.

Chile

EDUARDO CHADWICK
ských technik. Navštívil Burgundsko, Kalifornii, Toskánsko a další dlouhý seznam důležitých vinařských oblasti. Ty jej inspirovaly
a ovlivnily cestu, kterým se vína z Errazuriz
ubírala. Tradice a entuziasmus v cestování se přenesl z Eduarda
i na jeho technický tým,
a proto je dnes již každoroční tradicí navštěvovat známé vinařské oblasti.

CHILE

Eduardo Chadwick začal svou kariéru v roce 1983 ve
věku 23 let. Po ukončení studia průmyslového strojírenství na Universidad Católica de Chile se přpojil ke svému
otci Alfonso Chadwick Errázuriz v rodinném vinařství. Je
šestou generací vinařů, která vlastní Vina Errazuriz, založené D. Maximianem Errazuriz v roce 1870. Již od počátku kariéry v roce 1983, kdy se teprve učil vinařské
dovednosti od svého otce, viděl obrovský potenciál Chile v produkci špičkových vín.
V roce 1985 navštívil Eduardo veletrh vín Vinexpo
v Bordeaux. Dojem, který na něj udělali vinařské techniky Francie, byl tak impozantní, že se rozhodl v oblasti zůstat i po veletrhu a absolvoval Enologické kurzy pořádané Institutem v Bordeaux. Tento výlet inspiroval jeho vášeň pro cestování a poznávání nových vinařZALOŽENO

VIÑA ERRAZURIZ
MAX RESERVA

1870

ROZLOHA VINIC
1200 ha

PŮDY

různé typy, převažují jílovité,
písčité a štěrkové

Cabernet Sauvignon

PĚSTOVANÉ ODRŮDY

92% Cabernet Sauvignon, 8 % Cabernet Franc
Vinice: stáří keřů – 15 let
Půda: stěrko-píščito-jílovitá

Archivace: 10 let

Temně fialková barva doplňuje
plnou a komplexní vůni. Ta připomíná
čerstvé ostružiny, sladké koření a tabák. Chuť je velmi plná a strukturovaná, většinová Carmenere dodává koření a tmavé ovoce, minoritní Syrah pak
jemnost, kulatost tříslovin. Vše doplněno tóny pečené červené papriky, které
přetrvávají až do dlouhé dochuti.

Temná tmavě fialová barva s živoucími aromatickými projevy červeného a černého ovoce (borůvek, ostružin). Květinové tóny jsou následovány
černým a bílým pepřem. Chuť má velkou strukturu, s přímými tříslovinami,
které napovídají o potenciálu ke zrání.
Chuť je zaoblená, s projevem zralého
ovoce se stopami masa a koření.

„Champion odrůdy Cabernet Sauvignon“
„Nejlepší červené víno roku v ČR“

Víno & Styl
cuvée Ostrava

ročník 2008

„Víno měsíce“

ročník 2007

„Champion veřejnosti“

ročník 2006

„Champion odrůdy Cabernet Sauvignon“
„Nejlepší červené víno roku v ČR“

Víno & Styl
cuvée Ostrava

Prague Wine Trophy

Světle žlutá barva, vůně zralého ovoce spolu se sladkými tóny vanilky, smetany, doplněné exotickým ovocem a citrusy – mandarinka. Smetanová
chuť je plná a osvěžující díky své kyselině. Šťavnaté a kulaté víno, s karamelovým dovětkem v chuti.

VIÑA ERRAZURIZ
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Grilované hovězí steaky s pepřem



92 % Carmenere, 8% Syrah
Archivace: 8 let

VIÑA ERRAZURIZ

MAX RESERVA
Carmenere

89 % Merlot, 11 % Carmenere
Archivace: 8 let

VIÑA ERRAZURIZ

MAX RESERVA
Merlot

Atraktivní rubínová barva, vůně
připomíná zralé červené ovoce jako
například třešně doplněné dotekem
karamelu společně s jemným kořením
– hřebíček a vanilka. Středně plné víno
s dobrou kyselinou. Měkká a příjemná
chuť s dotekem zrání dřeva v dochuti.



„Champion veřejnosti“

MAX RESERVA
Chardonnay

VYRÁBĚNÁ VÍNA

odrůdová vína v řadách:
Estate, Max Reserva, Specialites
(Single Vineyards, Organics, Late
harvest, Wild fermented), Icons

100% Shiraz
Archivace: 8 let

12 000 000 lahví

VIÑA ERRAZURIZ

ROČNÍ PRODUKCE

MAX RESERVA
Shiraz

0-24 měsíců

„Víno měsíce“

ročník 2007
ročník 2006

Prague Wine Trophy

VIÑA ERRAZURIZ

Bohaté aroma s intenzivním charakterem červeného a černého ovoce jako
jsou třešně, jahody a švestky v kombinaci
s kořením (hřebíček, skořice), s dotekem
vanilky. Chuť se otevírá s příjemným nasládlým dojmem a měkké třísloviny vedou
chuť vína po jeho přímé struktuře. Elegantní, středně plné víno s chuťovým koncem
po karamelu, kávě, kakau, čokoládě.

DÉLKA ZRÁNÍ V SUDECH

ročník 2008

100% Chardonnay
Archivace: 6 let

Cabernet Sauvignon, C. Franc,
Petit Verdot, Shiraz, Sangiovese,
Pinot Noir, Carmenere,
Malbec, Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Viognier
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rakteristiky jednotlivých odrůd, technologickou čistotu, bohatost
vůně a komplexnost chutě.

MAX RESERVA – stěžejní kámen portfolia Errazuriz. Vína již
svým názvem vymykající se tradičnímu označení chilských vín
Reserva a Grand reserva. Hrozny těchto vín pocházejí z prestižních viničních poloh a všechna tato vína zrají na francouzských
a amerických dubových sudech.

SPECIALITY – jedná se na první pohled o nesourodou sadu vín,
která se vymykají:
Wild Fermented – technologickým postupem, Single vineyard –
úzce definovaným původem hroznů, Organics – organickou bio
péčí o vinice, Late harvest – využitím ušlechtilé plísně Botrytis cinerea.

ESTATE – klasická řada Errazuriz, nikolik však základní či vstupní. Vína pocházejí z konkrétních vinic vlastněných vinařstvím.
Nejsou tedy vyráběna ze skupovaných hroznů od jiných vinohradníku či jiných oblastí Chile. Vína vykazují nadprůměrné cha-

IKONY – na vrcholu portfolia stojí dvě vína – tzv. IKONY (Icons),
které reprezentují maximální snahu, vědomosti a možnosti vinarství Errazuriz při tvorbe superprémiových vín srovnatelných se
špičkovými víny z Evropy.

Macerace hroznů probíhala 20
dní, zrání vína pak v barriku 1 rok. Unikátní víno a zároveň špičkový zástupce apelace. 100 % odrůdy Syrah se používá ve velkých vínech severní Rhôny. Velmi intenzivní barva, tradiční pro
Syrah. Aroma je kombinací kořenitých
a pepřových stop. Chuť je bohatá, pevná a bohatá. Stopy čokolády a lékořice.

WILD FERMENT
Pinot Noir

Jasná rubínová barva, květinové aromatické tóny rudých růží a fialek společně s červeným ovocem
a lehkým náznakem kouře a zemitosti.
Chuť vykazuje značný objem doplněný
tóny třešní a jahod. Vyvážená kyselina způsobuje příjemnou svěžest, která
s projevy zrání na francouzském sudu
vytváří elegantní a dlouhý závěr.

100% Chardonnay
Archivace: 8 let

Archivace: 7 let

ZÍSKANÁ OCENĚNÍ:
Robert Parker: 90 bodů.
V časopise Víno a Styl vyhodnoceno jako nejlepší
Sauvignon Jižní Ameriky v ČR a zároveň jako výhodný
nákup (88 bodů). Zlatá medaile v Prague Wine
Trophy – 88 bodů.

100% Pinot Noir
Archivace: 9 let

Mořské plody, rizoto, ryby



VIÑA ERRAZURIZ



89 % Merlot, 11 % Carmenere
Archivace: 8 let

ORGANICS
Cabernet Sauvingnon

VIÑA ERRAZURIZ

VIÑA ERRAZURIZ
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Elegantní víno s velkou aromatickou
komplexností. Postupně odhaluje jednotlivé
projevy, od prvotních travnatých tónů, přes
citrusové limetky k liči až po tóny exotického ovoce jako je ananas. Tradičně pro tuto
odrůdu vykazuje bujnou a plnou chuť. Bohatá vláčnost, smetanovost a velká chuťová
komplexnost vede k dlouhé dochuti s jemnou a elegantní dochutí.
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SINGLE VINEYARD
Sangiovese

Vinice: stáří keřů – 20 let
Půda: písčito jílovitá

Lehce slámově žlutá barva.
Chardonnay Wild fermentation je obzvláště komplexní ve vůni a chuti. Intenzivní projevy zrání na dřevě a ořechů doplněné tropickým ovocem s dominancí ananasu. Ve víně je lehký náznak kouřovosti a dotek popela v konci chutě, která doplňuje jiskrnou chuť
podpořenou svěží kyselinou.

Intenzivní červeno fialová barva s výtečným aromatickými projevy
sušeného ovoce – švestky a broskve
doplněné tóny svěžího ovoce – třešně
a fíky s jemnou stopou květinových
tónů a lanýžů. Zrání na sudu dodává
projev sladkého koření, lehkého nádechu dřeva, čokolády a na závěr mandlí.

LATE HARVEST
Sauvignon Blanc

100% Saivignon Blanc

WILD FERMENT
Chardonnay

TIP

Sauvignon Blanc

VIÑA ERRAZURIZ

NÁ·

VIÑA ERRAZURIZ

VIÑA ERRAZURIZ
SINGLE VINEYARD

85 % Sauvignon Blanc, 15 % Tramín
Archivace: 10 let

ína Errazuriz se dělí do 4 svébytných a originálních řad, které pokrývají celý široký sortiment vín produkovaných vinařstvím:

100% Sangiovese
Archivace: 10 let

V

VIÑA ERRAZURIZ

CHILE

Chile

V nabídce pouze
lahve 0,375 l

Světle žlutá barva, která se postupem času bude přibližovat zlatavé. Ve vůni se projevuje nespočet tónů
koncentrovaného zralého ovoce, pomerančové kůry, meruněk, doplněné tóny
jemného medu. Jemné tóny zrání na
bariku se dobře integrovaly do chutě
a vytvořily vyvážený charakter. Nasládlá
plná struktura chutě se svěžestí.

Chile

IKONY VINAŘSTVÍ

CHILE

Berlínskou degustací je nazývána dnes již série vinařských akcí
pořádaných ve světových metropolích, na kterých jsou vína Errazuriz a Vinedo Chadwick konfrontována a porovnávána s tím nejlepším, co světu vína dala Francie a Itálie. Tradice započala právě
v Berlíně v roce 2004, kdy Chilská vína jasně dominovala výsledkům slepé degustace novinářů a odborníků. Svým názvem odkazuje na tzv. Pařížskou degustaci z roku 1976, která znamenala
první průlom ve vnímání kalifornských vín, když v přímé konkurenci s francouzskými a italským TOP víny dokázala obstát a dokonce zvítězit. Proto také série tzv. berlínských ochutnávek dokazuje, že chilská vína z Vina Errazuriz a Vinedo Chadwick reprezentují kvalitu, která se může více jak úspěšně měřit s tím nejlepším,
co se ve světě produkuje.

vinařství Don Maximiano

Peking 2008
1..Don Maximiano 2005
2. Don Maximiano 2004
3. Sassicaia 2004
4. Vinedo Chadwick 2004
5. Mouton 2004
6. Lafite 2004
7. Vinedo Chadwick 2005
7. Sena 2004
9. Margaux 2004
10. Tignanello 2004

Jedná se o vrcholné víno, které stojí nad všemi vinařstvími a vinicemi, které patří pod správu rodiny Errazuriz. Vůně je koncentrovaná, ale elegantní, po dekantaci se rozvíjí a objevují se tóny borůvek a jahod. Tóny tabáku, pražené kávy společně s nasládlými tóny, které připomínají tmavou
čokoládu s dotekem lanýžů, cedrového dřeva a černého pepře. Vyvážené,
s měkkými tříslovinami. Charakter čerstvého ovoce pokračuje i v chuti s tóny
karamelu díky zrání na bariku.

85 % Cabernet Sauvignon, 7 % Cabernet
Franc, 5 % Petit verdot, 3 % Syrah
Archivace: 15 let

DON MAXIMIANO
Founder‘s Reserva

VIÑA ERRAZURIZ

97 % Syrah, 3 % Petit Verdot
Archivace: 15 let

RÉSERVE GRAND VENEUR
Côtes du Rhône Blanc

ALAIN JAUME & FILS

Jeden ze tří vrcholů - ikon vinařství. Temná a intenzivní rubínová barva. La Cumbre nabízí koncentrovanost
a komplexnost ve vůni s dominancí tmavého ovoce jako jsou ostružiny
a borůvky. Ta je elegantně doplněna
lehce divokými tóny a sladkým kořením s náznakem květin na konci. Chuť
zaplní celá ústa, třísloviny dodávají texturu zároveň i svěží kyseliny, které vínu
poskytují pitelnost. Dlouhý závěr je ve
znamení lehké nasládlosti způsobené
zráním na dubových sudech.

Kultovní chilské víno. Intenzivní
a hluboce červená barva. Vůně obsahuje tóny černého rybízu, pralinek, tmavého lesního ovoce. Aromatické stopy jsou
doplněny dotekem balzamika, černého
pepře, zelených oliv a náznaku čokolády, který umocňuje širokou komplexnost vína. Černý rybíz a ostružiny se objevují také v chuti. Pevné třísloviny jsou
integrovány s projevem zrání na dubovém sudu. Lehká kyselina dodává svěžest a eleganci. Dobře strukturované
víno s dlouhou dochutí.

VIÑA ERRAZURIZ
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Tokyo 2006
1. Château Latour 2000
2. Sena 2000
3. Vinedo Chadwick 2000
4. Sena 2001
5. Don Maximiano 2003
6. Château Margaux 2000
7. Château Lafite 2000
8. Tignanello 2000
9. Sassicaia 2000
10. Vinedo Chadwick 2001

Kodaň 2008
1. Château Lafite 2005
2. Don Maximiano 2004
3. Château Mouton 2005
4. Solaia 2005
5. Sena 2005
6. Don Maximiano 2005
7. Château Latour 2005
8. Vinedo Chadwick 2000
9. Sena 2004
10. Sassicaia 2004

100% Cabernet sauvignon
Archivace: 20 let

Brazilie 2005
1. Château Margaux 2001
2. Vinedo Chadwick 2000
3. Sena 2001
4. Château Latour 2001
5. Sena 2000
6. Vinedo Chadwick 2001
7. Don Maximiano 2001
8. Guado Al Tasso 2000
9. Château Lafite 2000
10. Sassicaia 2000
Château Margaux 2001

Toronto 2006
1. Château Margaux 2000
2. Château Latour 2000
3. Don Maximiano 2003
4. Tignanello 2000
5. Sena 2003
6. Vinedo Chadwick 2000
7. Sena 2000
8. Vinedo Chadwick 2003
9. Château Lafite 2000
10. Sassicaia 2000

CABERNET SAUVIGNON

Berlín 2004
1. Vinedo Chadwick
2. Sena 2001
3. Château Lafite 2000
4. Sena 2000
4. Château Margaux 2001
6. Château Margaux 2000
6. Château Latour 2000
6. Vinedo Chadwick 2001
9. Don Maximiano 2001
10. Château Latour 2001
10. Solaia 2000

VINEDO CHADWICK

Výsledky jednotlivých degustací
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Chile

VIÑA EL PRINCIPAL

60 % Cabernet Sauvignon, 40 % Carmenere
Archivace: 10 let

MEMORIAS
D.O. Maipo Valley

CHILE

při ročníku 1999. Použitím vinařských
technik z Bordeaux usiluje o dosažení co nejvyšší možné kvality v Chile.
Produkce je velmi omezená – výnosy
z hektaru jsou velmi zredukovány. Dominantní odrůda Cabernet Sauvignon
je podpořena zráním na 100% nových
francouzských baricích. Od roku 2005
vstoupil do vinařství nový strategický
partner – Döhle Latinamerika.

VIÑA EL PRINCIPAL

M

ajitel vinařství Jean Paul Valette měl vždy slabost pro Chile. Jako majitel vinařství Chateau Pavie a Pavie-Decesse v Bordeaux
se musel však zabývat hlavně svými vinařskými aktivitami ve Francii.
Když však v roce 1998 obě usedlosti prodal, mohl se začít
věnovat top produkci vín
v Chile. Společně s Jorgem
Fontainem založili vinařství
Vina El Principal v Maipo
Valley v blízkosti Almavivy
a vinic Concha y Toro s cílem produkovat špičková vína ve stylu Bordeaux
na 54 hektarech vinic Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere a Cabernet
Franc. Bohužel ve chvíli, kdy byl ročník
1999 připraven, Jean-Paul Valette umírá. V jeho úsilí pokračuje jeho syn Paul,
který již aktivně pracoval na vinicích
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TIP

Vinice: stáří keřů – 13 let
Půda: jílovitá
První a hlavní víno celého vinařsví s dominancí Cabernetu. Ručně sklízené hrozny byly po 30denní maceraci uloženy do francouzských dubových sudů na
18 měsíců. Po nalahvování je víno dalších
minimálně 12 měsíců uloženo ve vinařství.
Plné komplexní červené víno temné barvy.
Vůně plná tónů přezrálého divokého ovoce, výrazného koření a animálních tónů.
Chuť strukturovaná, plná, velmi dlouhá.



Pečeně, steaky, zvěřina



Archivace: 10 let

100 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 10 let

VIÑA EL PRINCIPAL
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

NÁ·

70 % Cabernet Sauvignon,
30 % Carmennere

CALICANTO
D.O. Maipo Valley

VIÑA EL PRINCIPAL
EL PRINCIPAL

VIÑA EL PRINCIPAL

Mladší víno vinařství, prakticky
identický poměr odrůd, rovněž tak dochází k ruční sklizni hroznů. Víno zraje z 30 % v nových dubových sudech
a ze 70 % v sudech 1x použitých. Délka
zrání je 14 měsíců a po následovném
zrání na lahvi zůstává víno ve vinařství
alespoň 1 rok.

Novinka v sortimentu El Principal – víno označované Robertem Parkerem jako tajný chilský tip. Hrozny jsou
ručne sklízeny a po 25denní maceraci
a fermentaci uloženy na 10 měsíců do
dubových sudů. Ty jsou ze 100 % 1x použity. Víno nabízí plnou škálu ovocných
projevů doplněných plnými tříslovinami, které jsou pevně zakomponovány.

Argentina

A

CHENIN BLANC

MALBEC

SYRAH

ARGENTINA
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

TORRONTES

ARGENTINA

rgentina – tato země z jižního cípu Ameriky
je pátou největší vinařskou zemí světa co se
týče velikosti produkce. Podobně jako v sousední Chile je vinohradnictví silně ovlivněno Andami. Produkce je však výrazně vyšší než v Chile.
Přesto byla Argentina dlouho ve stínu chilských
vín. Bylo to způsobeno nadprodukcí levných základních vín, které Argentině nedělaly příliš dobrou reklamu. Naštěstí si však zdejší vinaři uvědomili, že pouze výrazným zvýšením kvality jsou
konkurenceschopní ve dnešním vinařském světě. Zdejší vína profitují z čistého vzduchu a díky
nutnému zavlažování z průzračné horské vody
se zde velmi daří řadě odrůd. Tou nejslavnější
a pro argentinské vinařství nejtypičtější je Malbec, který zde dává tmavá, nádherná, plná komplexní vína. Jedná se o tzv. „Vlajkovou loď “ Argentiny stejně jako pro sousední chilské kolegy je odrůda Carmenere či v Uruguayi Tannat.
Dalšími častými odrůdami jsou světově proslulé Cabernet Sauvignon, Merlot, a Syrah. Narazíme zde však také na méně obvyklé odrůdy, převážně italského původu – Barberu a Sangiovese. Z bílých odrůd je samozřejmě časté Chardonnay a Sauvignon blanc, ale Argentinu činí originální Chenin Blanc a hlavně zdejší specialita – Torrontes.
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Argentina

NAŠE MISE
Naším cílem je vytvářet špičková vína světové úrovně
použitím vinařských znalostí Francie a Argentiny. K dosažení našeho cíle jsme vytvořili vinařsví na výtečném místě v Tupungato, údolí Uco v argentinské Mendóze. Díky
ideálním přírodním podmínkám můžeme vytvářet špičková vína z organicky (bio) pěstovaných hroznů.
HISTORIE
• 1990 – Jean Bousquet, 3. generace vinařů z Francie začíná cestovat po světě, hledají vinice s ideální kombinací
klimatů a podloží pro pěstování špičkových hroznů.

DOM. JEAN BOUSQUET
PREMIUM VARIETALS
NÁ·

DOMAINE JEAN BOUSQUET
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

TIP
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Malbec
100 % Malbec
Vinice: stáří keřů – 8 let
Půda: kamenito písčitá
Temně fialové tóny v prakticky černém víně, tak typické pro kvalitní Argentinská vína. Ve vůni intenzivní bohaté tóny
ostružin s kořenitostí a lehkým dotekem
černého rybízu. V chutí nalezneme zralé
švestky a čokoládový nádech v sametovém vyjádření. Výtečná struktura a délka.



Červená masa, sýry, těstoviny



Archivace: 7 let

100% Cabernet Sauvignon
Archivace: 7 let

PREMIUM VARIETALS
Cabernet Sauvignon

Temně rudá barva. Intenzivní vůně červených plodů v kombinaci s jemným kořením. Široká chuť, elegantní, se spoustou minerality, višní a
rybízu. Jiskrná kyselina udržuje svěžest
vína až do dochuti. Chuťová struktura
je doplněna tóny zralého červeného
ovoce, tabáku a papriky. Dlouhá strukturovaná chuť s jemnými tříslovinami.

100% Malbec
Vinice: 8 let, kamenito písčitá půda

• 2010 – Jean Bousquet začíná být oficiálně přímo dovážen do České republiky.

Temně fialová barva s červenými tóny. Vůně plná tónů zralých višní
a ostružin s náznakem čokolády a jemného sladkého koření. Plná a bohatá
chuť s dominancí červeného ovoce doplněného tóny kávy a náznakem zrání
v dubovém sudu. Dlouho trvající chuť
s jemnými sametovými tříslovinami.
Ideální k červenému masu, sýrům.

DOM. JEAN BOUSQUET

• 2010 – JB exportuje již více
jak 2 miliony lahví po celém
světě a kupuje další vinice
v Mendoze.

DULCE NATURAL
Malbec

• 2008 – JB exportuje více jak 1 milion lahví premiového vína do více jak 30 zemí po celém světě a umisťuje se mezi argentinských TOP 25 vinařství, co se
týče objemu exportu.

DOM. JEAN BOUSQUET

• 2005 – Jean Bousquet získal plnou certifikaci v pěstování organických hroznů (bio)

PREMIUM VARIETALS
Merlot

• 2002 – byl první ročníkem. Oceněn Wine Spectatorem
88 body

100% Merlot
Archivace: 7 let

• 1997 – Po dlouhém hledání po celém světě, včetně Argentiny se rozhoduje právě v této zemi usadit a vytvořit místo, kde bude možné uskutečnit své vinařské vize.

DOM. JEAN BOUSQUET

ARGENTINA

DOMAINE JEAN BOUSQUET

Sytě fialová až černá barva vína
s výraznou intenzitou. Ve vůni bohaté
tóny ostružin, černého rybízu, čokolády a kávy. Chuti dominují zralé švestky,
marmeládové tóny a čokoláda. Středně
sladké s pevnou strukturou. Jemné třísloviny a dlouhá dochuť. Vyvážený poměr přírodního cukru a kyseliny. Ideální
k dezertům a sýrům. Podovát při 15 °C.

Argentina

VINICE (TUPUNGATO)
• Vinice Jean Bousquet jsou situovány na úpatí And, kde vinice jsou vybaveny zavlažovacím zařízením.
• Vinice jsou v Tupungato ve dvou parcelách (110 a 80
hektarů), a v Maipu (75 hektarů). Sklizně probíhají ručně,
mimo jiné pro dosažení certifikace organického vinařství.
• V roce 2009 byl vyprodukován 1,5 million litrů vína
a exportováno 160 tisíc kartonů (x12 lahví) vína
• Momentálně je Tupungato považován za jeden z vůbec nejlepších regionů pro pěstování vína v Mendoze
a v celé Argentině vůbec.
Specifika a výhody vinařství Jean Bousquet:
• vinice ve vysoké nadmořské výšce s malými dešťovými
srážkami jsou v prostředí se svěžím vzduchem a velkými
teplotními rozdíly.

DOM. JEAN BOUSQUET
PREMIUM VARIETALS

HODNOCENÍ VÍN
DOMAINE
JEAN BOUSQUET
THE WINE ADVOCATE
90 Malbec Reserva 2006
88 Chardonnay 2006
ARGENTINE’S BEST BUY 2007
87 Malbec 2006
ARGENTINE’S BEST BUY 2007
88 Malbec Reserva 2007

Torrontes/Chardonnay
50 % Torrontes,
50 % Chardonnay
Vinice: stáří keřů – 8 let
Půda: kamenito písčitá

WINE SPECTATOR
88 Malbec Reserva 2006
88 Chardonnay 2006
87 Malbec 2006
87 Cabernet Sauvignon 2006
88 Cabernet Sauvignon 2003
87 Malbec 2004
88 Cabernet Sauvignon
Tupungato 2002
88 Chardonay Tupungato 2002
88 Malbec Tupungato 2002
87 Merlot Tupungato 2002

50 % Malbec, 50 % Cabernet Sauvignon
Archivace: 7 let

PREMIUM VARIETALS
Rosé

PREMIUM VARIETALS
Chardonnay

Jasně zlatavá barva dobré intenzity. Intenzivní tropické ovoce ve
vůni: ananas, mango, broskve s decentní svěžestí a mineralitou. V chuti
plná ovocnost, svěžest, kulatost a rovnováha od chuťového nástupu po dochuť.

Barva lososová. Ve vůni čerstvé
tóny ovoce, švestek a třešní, které projevují svou svěžest. V chuti se objevuje
přirozenost odrůdy Malbec, její ovocnost, lehkou sladkost. Víno překvapuje svou mladostí a svěžestí.

DOMAINE JEAN BOUSQUET
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Světle žlutá barva se zelenkavým nádechem. Vůně kombinuje bohaté a svěží tropické ovoce s citrusy
a květinovými tóny. V chuti nalezneme
koncentrované projevy jablek, hrušek
a limetky. To nedoplněno sladkým kořením. Dochuť je čistá a svěží s jiskrnou
svěžestí. Ideální k předkrmům a rybím
pokrmům.

DOM. JEAN BOUSQUET

Archivace: 4 let

100% Chardonnay
Archivace: 4 roky

Drůbeží maso, těstoviny



DOM. JEAN BOUSQUET



100% Sauvignon Blanc
Archivace: 4 roky

PREMIUM VARIETALS
Sauvignon Blanc

WINE ENTHUSIAST
87 Malbec 2007
87 Malbec 2006
89 Jean Bousquet 2004 Malbec
87 Jean Bousquet 2003
Cabernet Sauvignon
86 Jean Bousquet 2004 Merlot
86 Jean Bousquet 2004
Chardonnay

Jasně zlatavá barva dobré intenzity. Intenzivní tropické ovoce ve vůni: ananas, mango, broskve s decentní svěžestí
a mineralitou. V chuti plná ovocnost, svěžest, kulatost a rovnováha od chuťového
nástupu po dochuť.

DOM. JEAN BOUSQUET

DECANTER
Silver medal Jean Bousquet
Malbec Reserva 2006
Silver medal Jean Bousquet
Malbec 2008
✰✰✰ Jean Bousquet Malbec
2006

• Jean Bousquet je rodinná firma vedená zakladatelem, jeho synem Guillaumem, dcerou Anne a dalšími členy rodiny.
• Kombinace francouzského a argentinského vinařského „know-how.“ Vinaři jsou Jean Bousquet a jako
konzultant Paul Hobbs.
• Organické (bio) – věříme, že čím zdravější jsou vinice, tím lepší hrozny samozřejmě a tím lepší víno získáme.

ARGENTINA

• Výška: 1200 m, velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.
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100% Malbec
Vinice: stáří keřů – 8 let, 3 200 keřů/ha
Půda: kamenito písčitá
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Temně rudá barva s lehce cihlovými okraji. Vůně černého rybízu, tabáku a kůže. V chuti se projevuje černé bobulové ovoce a lehké koření. Následně se uvolňují maliny, mineralita
a tóny zrání v sudu. V závěru pak jemné třísloviny a dotek kávy. Elegantní
víno ve svém stylu s dobrou strukturou
a příjemným chuťovým závěrem.

Téměř černé víno, typické pro
kvalitní vína z Argentiny. Výrazná vůně
zralých ostružin a kořenitých tónů společně s černým rybízem. Chuť velmi vyvážená a elegantní. Čisté ovocné vyjádření, maliny, ostružiny, tóny
fíků a jemný dotek čokolády, minerality
až grafitu. Přítomná kyselina společně
s plnou chutí vytváří harmonii.

Temně rubínová barva s fialovými okraji. Komplexní vůně připomínající třešně, švestky, s dotekem kávy,
tabáku. Chuť středně plná, vyvážená
kyselina typická pro Pinot Noir. Ta se
přetváří do plnosti a kulatosti v dochuti. Ideální k červeným masů včetně kořenitých úprav.

RESERVA
Chardonnay/Pinot Gris

85 % Chardonnay, 15 % Pinto Gris
Vinice: 8 let, Kamenito písčitá půda
90 % Merlot, 10 % Malbec
Vinice: 8 let, Kamenito písčitá půda

RESERVA
Pinot Noir

100% Pinot Noir
Vinice: 8 let, kamenito písčitá půda

Jasně žlutá barva. Ve vůni tropické ovoce, citrusy a limety. V chuti koncentrace hrušek a limet. Vyvážená struktura chuti. Závěr příjemný, čistý
s jiskrnou svěžestí. Idelání jako aperitiv,
ke grilovaným masům, sýrům a smetanovým omáčkám.

DOM. JEAN BOUSQUET

RESERVA Malbec

85 % Malbec, 5 % Cabernet Sauvignon,
5 % Merlot, 5 % Shiraz
Vinice: 8 let, kamenito písčitá půda

Archivace: 8 let

DOM. JEAN BOUSQUET

Červená masa, sýry, čok. dezerty



85 % Cabernet Sauvignon, 15 % Malbec
Vinice: 8 let, kamenito písčitá půda

RESERVA
Cabernet Sauvignon

DOM. JEAN BOUSQUET

DOMAINE JEAN BOUSQUET
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Tmavě fialová až černá barva. Intenzivní vůně připomínající zralé červené
bobulové ovoce, černý rybíz, pepř a dotek kandovaného ovoce a džemu. Decentní tóny čokolády, kávy a ořechů jsou dány
dlouhým zráním na francouzských sudech.
Chuť je velmi sametová se zaoblenými
tříslovinyami a tóny ostružin, koření a celkovou komplexností až do závěru.



DOM. JEAN BOUSQUET

RESERVA
Sauvignon Blanc

TIP

Malbec

RESERVA
Merlot

NÁ·

100% Sauvignon Blanc
Vinice: 8 let, kamenito písčitá půda

DOM. JEAN BOUSQUET
GRANDE RESERVA

Barva světle žlutá. Bohatá vůně
čerstvého tropického ovoce s citrusovými tóny. V chutí výrazné jablko, hruška
a limetka. Vyrovnanost mezi sladkostí
a kyselinou. Dochuť příjemná, čístá
a svěží. Ideální jako aperitiv, lehké pokrmy z ryb, případně saláty.

DOM. JEAN BOUSQUET

Žlutá barva se zelenkavými odlesky. Výtečný aromatický výraz tropického ovoce, hrušek, kokosu a vanilky. V chuti se projevují zelená jablka
a hrušky s jemnými tóny koření a jasmínu. Hedvábná chuť dodává vínu
značný objem a svěží kyselinu. Projev
zrání na dubovém sudu, zaoblené víno.

DOM. JEAN BOUSQUET

Grande reserva – nejlepší hrozny vinařství zrají po celou dobu 12 měsíců ve francouzských sudech. Charakterizuje je elegantní styl, dobře zakomponované zrání
na dřevě a hebké třísloviny.

100% Chardonnay
Vinice: 8 let, kamenito písčitá půda

Reserve – kompletní vinifikace a zrání po dobu 10–12
měsíců ve francouzských sudech. Projev vín je elegantní a sametový, s ovocnou plností, překrásnou barvou
a dlouhou dochutí.

GRANDE RESERVA
Chardonnay

ARGENTINA

ŘADY VÍN JEAN BOUSQUET
Premium Varietals – zrají 6 měsíců na francouzském
barriku. Moderní vína s koncentrovaným projevem
ovoce a nízkým až středním projevem zrání na dřevě.

DOM. JEAN BOUSQUET

Argentina

Výrazná, tmavě rubínová barva.
Komplexní a elegantní vůně sladkého
červeného ovoce, malin, třešní. Lehce
doplněno kořenitostí a dotekem lékořice, kaka, kávy a vanilky. Chuť středně
plná s kulatými tříslovinami. Eleganttní projev třešní a ostružin. Komlexní
a příjemný chuťový závěr. Ideální k červeným masů, omáčkám a sýrům.

Jižní
Afrika

zde rovněž ušlechtilé francouzské odrůdy jako jsou
Sauvignon, Chardonnay a modré kultivary Cabernet
Sauvignon, Merlot a Shiraz.

100% Cabernet Sauvignon
Archivace: 5 let

Shiraz
100% Shiraz
Vinice: stáří keřů – 28 let
Půda: půda vápenitá

Pinotage je specialita Jižní Afriky. Toto víno vyniká purpurovou barvou
a pro Pinotage typickým kouřem a vůní
dřeva. V chuti je výrazné s dominancí
červeného ovoce, v závěru opět kouřové aroma a nasládlé třísloviny.

Tato odrůda nese v Jižní Africe
název Steen. Vyrábí se z ní různé styly vín, od suchých až po sladké pozdní sběry. Toto víno zrálo v dubových sudech typu barrique, a proto nese stopy
po vanilce, která se mísí s nuancemi
exotického ovoce.

100% Chardonnay
Archivace: 5 let

RESERVE
Chardonnay

VARIETAL

100% Chenin Blanc
Archivace: 3 roky

Archivace: 5 let

Chenin Blanc

kořenité pokrmy z vepř. a hovězího



100% Pinotage
Archivace: 5 let

RESERVE
Pinoage



Klasické aroma odrůdy Chardonnay přechází na patro, kde se vyznačuje svým typickým květnatým buketem
a výraznou chutí po vanilce, díky zrání
v sudu typu barrique. Bohatá vůně zralých citrusů a čerstvého másla. Dobře
stavěné, plnoštíhlé víno, vhodné jako
doprovod k bílým masům s krémovou
omáčkou.

OUDE KAAP
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Zástupce výjimečných sauvignonů z Jižní Afriky, které se projevují
svou mimořádnou ovocností. Přesvědčí svojí čerstvostí, měkkostí a harmonií.
Ve své komplexnosti a dlouhé, vytrvalé
chuti se mu vyrovná málokteré víno. Je
proněj typická angreštová chuť s jemným limetkovým aroma.

OUDE KAAP

100% Sauvignon Blanc
Archivace: 5 let

THREE RIVERS
Sauvignon Blanc

OUDE KAAP

Nejznámější modrá odrůda ve
variantě z Jižní Afriky. Výrazná kouřová
vůně, ve které se projevují tóny černého rybízu, zralých jahod a jemného koření. V chuti jsou výrazné nasládlé třísloviny. V dochuti je opět náznak kouřovosti. Bohaté a plné víno.

OUDE KAAP

Tradiční sytá barva odrůdy Shiraz,
která pochází z Iránu. Bohatá a plná vůně
s tóny sladkého ovoce připomínající švestky a povidla. V chuti jsou decentní náznaky
kouřovosti, kulatost a vyrovnané třísloviny.
Zrání na dřevě se projevuje jen velmi jemně. Po chvilce se otevírají tóny lesních plodů, borůvek, ostružin, postupně přecházející až do povidel a marmelád.

OUDE KAAP

OUDE KAAP

RESERVE
Cabernet Sauvignon

OUDE KAAP
RESERVE

JIŽNÍ AFRIKA

V

íno se v Jižní Africe vyrábí již od poloviny 17. století, kdy holandští usedlíci vysadili vinice v Kapské provincii, což je dodnes centrum produkce vína.
Je to oblast, kterou příroda obdarovala velmi příznivými faktory, jako jsou např. kopcovitý terén, dlouhá vegetační sezóna, žádné mrazy či pozdní deště
a vynikající půdní složení. Donedávna se zde převážně vyráběla fortifikovaná vína a brandy, o čemž
svědčí fakt, že již v roce 1800, se na londýnském
trhu za slavné dezertní víno Muškát z Constantie
pravidelně utržil slušný peníz. Dnes již vynikající jihoafrické víno na světových trzích nechybí. Bílá vína
představují více než 80 % produkce. Téměř 30 %
z nich je vyrobeno z odrůdy Steen, jinak zvaná Chenin Blanc, jež se kromě jižní Afriky nachází exkluzivně jen v údolí řeky Loiry ve Francii. Pěstují se
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LITTLE YERING PINOT NOIR

YERING STATION

Vinice: cca 111 ha, stáří keřů – 15 let
Půda: aluviální

Klasický mladistvý Shiraz/Viognier. Výrazná vůně velkého množství tmavého ovoce, koření, ostružinové marmelády a fialek. Chuť strukturovaná a intenzivní. Ovocné projevy přecházejí z vůně. Dlouhá dochuť. Zrálo 11
měsíců v dubovém sudu.

100% Chardonnay
Archivace: 7 let

CHARDONNAY

YERING STATION

Vůně obsahuje tóny borůvek,
ostružin, čokolády a cedrového dřeva.
Víno středně plné, s přímou ovocnou
chutí bohatých ostružin a černého rybízu. Dozvuky malin a fialkové podtóny. Střední fáze chutě je kulatá a jemná, třísloviny jsou decentní a zralé. Výtečně strukturované víno z Yarry Valley. Zrálo 15 měsíců ve franc. sudech.

Příjemný australský Pinot. Ve
vůni výrazné jahody a třešně s tóny divokosti. Lehce doplněno dotekem vanilky. Dobře strukturované víno s délkou chuti obsahující škálu ovocných
a divokých tónů.

YERING STATION

Archivace: 5 let

100% Cabernet sauvignonr
Archivace: 7 let

Pečená kachna, paštiky, salámy



CABERNET SAUVIGNON



95 % Shiraz, 5 % Viognier
Archivace: 7 let

SHIRAZ/VIOGNIER

YERING STATION

YERING STATION
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Koncentrované červené víno, které
částečně fermentovalo v uzavřených tancích a částečně v otevřených s kontaktem vzduchu. Následné 9-měsíční zrání
proběhlo ve francouzských sudech. Tóny
tmavých višní a ostružin s dotekeme kůže
a koření ve vůni. V chuti se projevuje
v koncentrované podobě zralost tmavého
ovoce společně s jemností zaoblených tříslovin. Příjemná plnost chuti.

Tóny citrusů a oříšku kešu společně s jemnou mineralitou a skvělou
svěžestí. Čisté a minerální. Dobrá textura vína, kulatost a lineární kyselina
s výtečnou délkou chuti. 9 měsíců zrání v bariku.

100% Pinot Noir
Archivace: 7 let

TIP

70 % Cabernet, 30 % Shiraz

PINOT NOIR

NÁ·

100% Pinot Noir
Archivace: 5 let

Velmi intenzivní minerální projev ve vůni s nektarinkami a citrusovými tóny. Vůně je smetanová, oříšková s komplexní svěžestí a elegancí.
Chuť středně plná s jemným citrusovým
podkladem a dobře integrovaným zráním na francouzských sudech. Výtečná
struktura a délka chutě.

YERING STATION
CABERNET SHIRAZ
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100% Chardonnay
Archivace: 5 let

1996 jej zakoupila rodina Rathbone a zapojila do své vinařské skupiny. Yering Station
se nachází ve vyhlášené oblasti Yarra valley
jen hodinu cesty od Melbourne. Uchovává
tradici rodinného vinařství pěstující tradiční
i méně obvyklé odrůdy jako jsou Pinot Noir
a Shiraz z červených a Sauvignon Blanc,
Marsanne, Viognier, Roussanne, Pinot Gris
a Chardonnay z odrůd bílých.

YERING STATION

Vůbec první vinohrad v oblasti Victoria byl
právě Yering station založený roku 1838. Původem skotská rodina Ryrie se přesunula do
údolí Yarra ze Sydney s tím, že budou chovat
skot a pěstovat víno. Jméno Yering pochází
z původního místního označení v aborginském nářečí. Rozmach vinařství přišel až
s odkupem švýcarským rodákem Paulem
de Castellou v polovině 19. století. Roku

YERING STATION

AUSTRÁLIE

YERING STATION

LITTLE YERING CHARDONNAY

Austrálie

Jiskrné víno s tóny višní, malin,
s dotekem vanilky společně se zemitostí a náznakem kouřovosti. Chuť jemná, delikátní, kombinující ovocnost
s náznakem divokosti.

A

100% Pinot Grigio
Vinice: 55-70 let, písčito-hlinitá půda
Archivace: 4 roky

NÁ·

TIP

XANADU
ESTATE
Cabernet Sauvignon
Vinice: stáří keřů – 15 let
Půda: štěrkovitá s vrstvami jílu a písku

Živoucí víno, charakteristické
vůní černého rybízu, tmavých a zralých
švestek, kávy, koření a lehce vypáleného dřeva. Chuť plná zralého divokého lesního ovoce, černého rybízu a čokolády. Plné, tělnaté víno s ovocnou intenzivní strukturou plně propojené se
svými tříslovinami a základním kamenem – jemnou kyselinkou.

50 % Sauvignon, 50 % Semillon
Vinice: půda štěrkovitá s vrstvami jílu a písku
Archivace: 4 roky

XANADU

Živoucí citrusový projev doplněný citronovou trávou a tymiánem v pozadí. Chuť kombinuje exotické ovoce,
zralost a herbální tóny se svěžestí citrusů. Klasické, snadno pitelné bílé víno
z Margaret river.

AUSTRÁLIE
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

Tóny ostružin podpořené kořenitým charakterem a lékořicí. V chuti
jemné taniny společně s bobulovým
ovocem a kořením. Středně plné víno.

100% Cabernet sauvignon
Vinice: půda štěrkovitá s vrstvami jílu a písku
Archivace: 5 let

Archivace: 7 let

„NEXT OF KIN“
Cabernet sauvignon

Grilovaný jehněčí špíz, steaky



100% Shiraz
Vinice: 55-70 let, písčito-hlinitá půda
Archivace: 5 let

BILLI BILLI Shiraz



„NEXT OF KIN“
Sauvignon/Semillon

Zralé lesní ovoce, rybíz, hřebíček
a další koření naleznete ve vůni. Chuť je
plná se širokou škálou zralého ovoce včetně rybízu, švestek doplněných dotekem
koření a cedrového dřeva. Strukturované,
tělnaté víno s ovocným projevem, zralými
tříslovinami a dlouhou dochutí.

MOUNT LANGI GHIRAN

100% Shiraz
Vinice: 55-70 let, písčito-hlinitá půda
Archivace: 7 let

CLIFF EDGE Shiraz

MOUNT LANGI GHIRAN

vinařství Xanadu

100% cabernet Sauvignon

Ve vůni hrušky, jablka, žlutý meloun s minerálním podtónem. Jemná textura chuti, ovocné složky hrušek
a lyči společně s jemnou kyselinou. Toto
rulandské šedé je jedním z prvních vysazených vinohradů této odrůdy v Austrálii.

Švestky, temné bobulové ovoce, káva, divokost a koření – to vše
najdete ve vůni tohoto vína. Tmavé
a divoké ovoce spolu s kořením. Výtečně vyvážené třísloviny podporující ovocnou složku tmavého bobulovitého ovoce s prostupujícími tóny divokosti. Délka chuti je vyvážena jemnou
kyselinou.

ré se však používá jako minoritní přísada do červených vín
(např. Shiraz). Mezi červenými variantami je jasnou vlajkovou lodí Shiraz následovaný Cabernet sauvignonem, Merlotem a Pinot Noirem.

XANADU

BILLI BILLI PINOT GRIGIO

MOUNT LANGI GHIRAN

ustrálie je jednou z hlavních zemí tzv. „Nového světa”. I přesto, že je u nás považována za mladou zemi
produkující vína, její vinařská tradice je překvapivě bohatá a dlouhá. Počátky jsou datovány na konec 18. století, přičemž k intenzivnímu rozvoji došlo v polovině
19. století. V té době se produkovala hlavně vína levná, často sladká a fortifikována. Ke kvalitativnímu vzrůstu došlo prakticky až po 100 letech, v 50. letech minulého století. Australská vína si postupně dobyla renomé
regionu produkující kvalitní vína za příznivé cena a zároveň vína špičkové, až světové kvality. Drtivá většina vín
je jednoodrůdová. Z bílých odrůd je dominantní Chardonnay doplněné Sauvignonem společně se Semillonem
a Chenin blanc. Nemůžeme zapomenout na Viognier, kte-

AUSTRÁLIE

Austrálie
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Světová
vína

VELKÁ VÍNA SVĚTA

K

alifornie je jen jednou z míst v Severní Americe, kde
se produkují špičková vína. Dalšími regiony jsou například Oregon, Washington, kanadská oblast velkých jezer či Mexiko. Kalifornie však rozhodně hraje prim. V porovnání s Evropou, neopírá se vinařský průmysl v Kalifornii o dlouhodobou tradici. Výrazně se začal rozvíjet
až na přelomu 60. a 70. let. O to dravější však byl nástup těchto vín na světové trhy. Kalifornie však není jedinou vinařskou oblastí tzv. Nového světa, kde vznikají vel-

ROBERT
MONDAVI

PENFOLDS

100% Cabernet Sauvignon

100% Shiraz

OPUS ONE

Noblesní, hutné a hladké
víno, které se dá přirovnat
k Chateau Mouton-Rotschild
se spoustou tónů
a koncentrovaných
vjemů.

Důkaz, že opravdu velká vína mohou vzniknout i mimo Francii či Evropu. První ročník byl 1979,
který přišel na trh v roce 1983. Produkt Joint-Venture Roberta Mondaviho a Barona Philippa Rotschilda, každý rok získává nejvyšší ocenění. Ročník 1995
získal 95 bodů ve Wine Spectatoru. Zraje 18 měsíců v bariových sudech, které jsou ze 100 % nové
a poté dalších 18 měsíců v láhvi. Tento 100% Cabernet Sauvignon nemá v Kalifornii vážnějšího konkurenta. Dnes snad není vínomilce či profesionála, který by o této vinné legendě neslyšel, či si nepřál jej
alespoň jednou v životě ochutnat.

CHEVAL
BLANC
& TERRAZAS
DE LOS ANDES

CHEVAL DE ANDES

VELKÁ VÍNA SVĚTA
KATALOG VÍN • www.kupmeto.cz

55 % Malbec,
40 % Cabernet Sauvignon,
5 % Petit Verdot
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Argentinská odpověď
na chilskou Almavivu
a Kalifornský Opus One.
Grand cru z Argentiny.
Víno vytvořené ve spolupráci s argentinským vinařstvím Terrazas de los Andes na jedné
straně a francouzským uskupením Bernarda Arnaulta a Baron Frere, kteří mimojiné stojí také za vinařstvím Cheval Blanc (odkud také pochází název tohoto vína). Vinařství se rozkládá na 38 hektarech s dominancí Malbecu a Cabernet sauvignonu a malým
podílem Petit Verdot. Věk vinic u Malbecu je 74 let,
u ostatních odrůd 15 let. Víno zraje v nových francouzských baricích po dobu 15–18 měsíců. Sklizeň
probíhá výhradně ručně. Hlavním vinařem je Pirre
Lurton a enologické poradenství je prováděno Gilles
Pauquet. Vinice jsou umístěny ve značných výškách
(980-1067m) na úpatí And.

ká vína srovnatelná se špičkou z Francie, Itálie či Španělska. Velmi často se jedná o fůzi či spolupráci mezi tamějšími vinařskými společnostmi a tradičními vinaři z evropských zemí. Nové podmínky a velké zkušenosti podpořené
značným kapitálem umožňují vznik nových, velmi zajímavých vín. Proto dnes již země jako Austrálie, Chile, Argentina či Jižní Afrika již nejsou pouze zásobárnami levného
a snadno pitelného vína. Na poklady světového vinařství
již můžeme narazit i zde.

GRANGE
BIN 95

PENFOLDS
CABERNET
SAUVIGNON
BIN 707

100% Cabernet Sauvignon
Ikona
australského
vinařství.

Vlajková loď vinařství Penfolds. Plný, bohatý a intenzivní Shiraz v kombinaci s novým dubem
po dobu 20 měsíců. Výsledek je výjimečný. Hluboká, tmavá karmínová barva, zajímavá vůně borůvek, černého rybízu, koření s představami o muškátu, zázvoru a s náznakem subtilní vůně kaštanu.
V chuti znamenitá rovnováha charakteru ovoce, kyselin a tříslovin. Připomíná čerstvé švestky, ostružiny, fíky, lékořici a jemné koření. Pevná struktura,
velmi dlouhá dochut.

ANWILKA

STELLENBOSCH

63 % Cabernet Sauvignon
37 % Syrah
Špičkové jihoafrické
víno ze Stellenbosch
vzniklé ze spolupráce
francouzských vinařů
ze zámků Grand Cru Classé
kategorie a místního
vinařského guru.

Víno vzniklé díky spolupráci dvou „velkých
vinařů“ z Bordeaux – Prats vlastnil po dobu 28 let
Chateau Cos d´Estournel – 2e Grand Cru Classé z Médocu a de Bouard byl spolumajitelem Chateau Angelus – 1er Grand Cru Classé v Saint Emilionu. Třetí
do „teamu“ přibyl Lowell Jooste, který je spolumajitelem prestižního vinařství Klein Constantia. Barva: hluboce rubínová se světlejšími okraji. Vůně svěží, tóny zralého ovoce společně s jemným kořením,
černý pepř a dotek dřeva. Svěží a elegantní chuť,
černý rybíz, bez, dotek vanilky a skořice. Zralé třísloviny v harmonii s kyselinou a alkoholem.

Další hvězda
australského
vinařství, tentokráte
v cabernetovém
hávu.

100% Cabernet Sauvignon, který patří na
nejvyšší příčky v hierarchii vinařství Penfolds. První ročník byl vyroben již v roce 1964. Zraje 14 měsíců v nových sudech z amerického dubu. Má temnou
intenzivní barvu, strukturovanou, plnou, komplexní,
nasládlou vůni vyzrálého černého rybízu s tóny kouře. Kávová, čokoládová chuť s jemným náznakem
černých oliv. Štavnaté, kulaté, tělnaté, příjemné vyzrálé víno. Elegantní, dlouhá dochuť.

VIÑA
CONCHA
Y TORO

ALMAVIVA

63 % Cabernet Sauvignon,
26 % Carmenere,
9 % Cabernet Franc,
2 % Merlot
Nejslavnější Chilské
víno, které je také
označováno jako Grand
cru classé z Chile.

V roce 1997 došlo ke spolupráci Baron Philippe de Rothschild a Concha y Toro, Vzniklo víno „Almaviva“. Cílem tohoto snažení bylo vytvořit v Chile
víno, které by svými kvalitami odpovídalo kvalitám
nejlepších značek z Bordeaux. Za tímto účelem společnost „Concha y Toro“ dala k dispozici 40 ha svých
nejlepších vinic v oblasti Puente Alto a zároveň investovala do stavby sklepů.

Asi není třeba připomínat, že od lahve, kterou jste dostali
před několika lety a pyšně jste si ji vystavili doma na pěkné osvětlené místo, nemůžete po otevření čekat nic jiného
než zklamání. I víno pokud má na sobě dále pracovat a vyvíjet se, potřebuje optimální podmínky, které v mnoha případech splňuje většina pro tento účel vybudovaných sklepů.

Teplota mezi 9 a 11 °C, přičemž platí, že čím stabilnější je, tím
lépe pro uskladněné víno.
Vlhkost okolo 65 %. Při vyšší vlhkosti by mohlo docházet k výskytu plísní a jejímu přenosu na korek či etiketu.
Tma – zde platí čím méně světla, tím lépe.
Světlo je nepřítelem déle skladovaných vín. Lahve by měly být
uskladněny v horizontální poloze, tak aby byla korková zátka
v plném kontaktu s vínem. U dalších typů uzávěrům je tato poloha doporučená, nikoliv však nezbytná, jako je např. tzv. trhacích či silikonových uzávěrů nebo moderních precizně tvarovaných skleněných uzávěrů, používaných nejprogresivnějšími vinařstvími na celém světě. Ne každý má k dispozici takto situovaný prostor pro skladování vína, a proto nabízíme našim zákazníkům k zakoupení několik typů a velikostí klimatizovaných vinoték ve tvaru běžné lednice na množství lahví od 12 do 300,
v kterých má víno nejen optimální podmínky pro dlouhodobé
uskladnění, ale i pro optimální temperování vína pro jeho podávání.

SKLADOVÁNÍ V DOMÁCÍCH
PODMÍNKÁCH
Pokud nemáte k dispozici vlastní sklep či speciální vinotékovou
lednici, do určité míry můžete použít i lednici tradiční. Nevýhodou je nižší teplota, která je v potravinové chladničce, proto před
konzumací vína je potřeba lehká temperace. Dalším rizikem je
vliv potravin, resp. pachů z nich, které mohou přes korek vstoupit do lahví. Co se týče skladování červených vín, je potřeba si
uvědomit, že vůbec největším nepřítelem vína není vysoká teplota, ale její prudké střídání. Proto pokud svá červená vína uložíte do šatny, kde je konstantně 21°C a pořád tma, je to v domácích podmínkách rozhodně lepší varianta, než je mít vystavené
v obývacím pokoji na stojanu vedle topení, kde se teploty mohou výrazně měnit a na víno působí světlo. Pokud je víno skladováno ve tmě a konstantní teplotě, která je sice vyšší než ideálních 11°C, jediné, co vám prakticky hrozí, je jen urychlené zrání/vývoj vína. Otázkou je, zda je to negativum.

KTERÁ VÍNA SKLADOVAT
Nejdříve je potřeba si uvědomit, zda chci vína „skladovat” –
pro konzumaci v blízkém či středně dlouhém horizontu, nebo
„archivovat” pro budoucí konzumaci, případně následný prodej archivních ročníků. V případě prvním je to o poznání jedno-

dušší – skladujte jen vína, která chcete mít „po ruce” a u kterých
plánujete konzumaci v horizontu týdnů či několika měsíců. V případě„archivace” se jedná o zadání velmi komplexní. Ve stručnosti lze říci, že k dlouhodobému skladování vyzývají vína převážné červená, která obsahují větší množství tříslovin, které se
postupně ve víně zakulacují. U takovýchto vín je přímo chybou
je pít mladá. Co se týče regionů, rozhodně se jedná o Bordeaux,
střední a velká vína italského Piemonte a Toskánska, Burgundsko a další.
Ale i ve světě bílých vín najdete ideální kandidáty archivace – na prvním místě se jedná o vína sladká, botrytická, ledová apod., kde cukr obsažený ve víně funguje jako „stabilizátor”
a díky tomu některá tato vína – Sauternes či Tokaj mohou zrát
i více jak 100 let. Podstatně kratší dobu, ale přeci jen významnou pak můžete archivovat ročníkové Champagne či velká vína
z Burgundska.
Zásadní otázkou je množství lahví uložených od jednoho druhu vína. Oba extrémy jsou špatně. Pokud máte ve svém „archivu” 200 lahví, každou úplně jinou, riskujete, že při jejich konzumaci velmi často nastanou dvě nepříjemné situace – A) otevřené víno je korkové nebo již jinak nepitelné a vy jste zjistili, že
dlouho opečovávaná láhev vzácného vína je vlastně už dávno
„pryč” – nebo B) zjistíte, že archivované víno je úžasné a na vrcholu svého rozvoje, ale bohužel jste měli jen jednu láhev a nikde již není k dostání žádná další. Obě varianty vás mohou rozladit. Na druhou stranu případ, kdy vám nějaké víno zachutná,
vy v euforii nakoupíte několik set lahví od druhu, také není ideální. Protože po několika měsících, kdy se vám víno mohlo přepít nebo kdy se začalo vyvíjet ne zrovna ideálním směrem, zjistíte, že pokud byste pili láhev denně, ještě po několik let máte
před sebou pevně dán svůj vinný program, protože vaše zásoby
tohoto vína jsou značné. Ideálním kompromisem je tedy pořizovat si vína dle ceny, ročníku, regionu a vašich preferencí v rozmezí 3–24 lahví. K dlouhodobému archivování jsou ideální vína
uložená ve velkých formátech lahví – magnum 1,5 l, 3 l atd.

KTERÁ VÍNA NEARCHIVOVAT
Jestliže otázka co archivovat je značně komplikovaná, její opak
– co nearchivovat je podstatně jednodušší. Vyvarujte se ukládat
ve větším množství všechna vína určená k rychlé nebo relativně rychlé spotřebě. Co jsou vína růžová (až na Tavel), Beaujolais (až na Cru de Beaujolais), svěží moravská bílá (až na výjimky) a většinu červených vín z Moravy. Jako další příklady mohou
být uvedena lehká bílá i červená vína ze severní Itálie či základní kategorie vín z tzv. „Nového světa” – Argentiny, Chile a spol.
Stejně tak nemá smysl archivovat vína, ke kterým máte trvalý
a stabilní přísun – např. vína od příbuzného z Moravy či nejbližšího supermarketu. Stejně tak se vyhněte dlouhodobému ukládání vína v jiných nádobách než jsou lahve.
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OPTIMÁLNÍ PODMÍNKY
SKLADOVÁNÍ VÍNA
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SKLADOVÁNÍ
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SKLENICE
Pokud jste si otevřeli kvalitní víno, je dalším nezbytným krokem
sáhnout po kvalitní sklenici. Každé kvalitní víno si zaslouží kvalitní sklenici, přičemž platí, že tenkostěnné sklenice určené pro podávání vína o obsahu 450 ml a více jsou již opravdu důstojnou
sklenicí i pro velmi kvalitní vína. Trh nabízí v součastné době celou škálu tvarů, obsahů a designů, my však preferujeme názor
jednoduchosti tvaru a transparentnosti sklenice.

DEKANTACE VÍNA
Při podávání starších ročníků vína doporučujeme tzv. dekantaci, což můžeme označit jako pozvolné přelití do karafy k tomuto účelu určené. Měli bychom tak učinit nejen z důvodu, odstranění nežádoucích sedimentů (vysrážená barviva
a taniny), které vznikly dlouhodobým zráním, ale také proto, aby víno začalo tzv. dýchat a působením vzduchu na co
možná největší možné ploše došlo k pozvolné harmonizaci
a takzvanému otevření vína.

JÍDLO A VÍNO

O VÍNĚ
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Víno je jedním z nejuniverzálnějších nápojů v gastronomii. Víno lze využít jako aperitiv, nápoj doplňující jakýkoliv chod v menu vč. sýrů
a desertu a stejně úspěšně
může zastoupit i pozici digestivu. Jen je potřeba zvolit to
správné víno pro danou příležitost a daný pokrm.V této oblasti vstupujeme na velmi tenký led. Názory prezentované
ve vzdálené či blízké minulosti, ale i názory vyřčené odborníky na toto téma v současnosti se různí. Pokud bychom měli
tuto velmi rozsáhlou a komplikovanou problematiku shrnout
a zjednodušit pro zákazníka, který vyžaduje stručnou radu či pravidlo, je potřeba zapomenout na mýty spojené s barvou masa
a poté vína a je potřeba si uvědomit celkový chuťový výraz pokrmu, což znamená nejen zohlednit druh a chuť hlavní suroviny, např. masa, zeleniny, ale také použité koření či bylinky
a zároveň další složky pokrmu jako je šťáva či omáčka, příloha atd. Poté můžeme teprve volit, jaké víno bude tím vhodným. Platí, že k chuťově jemným pokrmům kombinujeme vína
jemnější a naopak k výraznějším pokrmům s použitím výrazného koření je zapotřebí sáhnout po lahvi stejného charakteru,
přičemž v mnohých případech lze kombinovat jak červené, tak
i bílé víno. Víno by s pokrmem mělo chuťově harmonizovat
a ani jedna strana by neměla být v chuti dominantní. Ke konečnému rozhodnutí by vás také měla vést příležitost, atmosféra
a v neposlední řadě vkus váš i vašich hostů.
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NAŠE DOPORUČENÍ
NA KOMBINOVÁNÍ JÍDEL A VÍN
Ryby:
Zapečený filet z tresky na špenátovém lůžku
Pinot grigio IGT – Casa Vinicola Bennati
Grilovaný steak z tuňáka s paštikou gervais, sezamem, avokádem a rukolou.
Sauvignon Blanc Single Vineyard – Errazuriz Speciality
Mořský okoun na chilský způsob s tapenádou z černých oliv
a grilovanou zeleninou
Vino Nobile di Montepulciano – Cantina Dei
Dušené slávky (mušle) s kořenovou zeleninou a bílým vínem
Chateau Thieuley – Bordeaux blanc
Bezmasá jídla:
Champagne Fondue
Saint Veran – Domaine Daventure
Zeleninová jídla :
Chřest s domácí holandskou omáčkou a vařeným
bramborem s pažitkou.
Sancerre – La Chatellenie – J. Mellot
Gazpacho – zeleninová polévka
Bourgogne rouge – Domaine Belland
Drůbež a králík:
Králičí stehýnka s estragonem, podávaná
s krupicovými noky
Puligny Montrachet Levrons – Domaine Bitouzet
Kachní konfit se sotérovanou zeleninou
a omáčkou z lesních hub
Vinedo Chadwick – Errazuriz Ikony
Terinka z Foie-Gras s Armagnac želé, zeleným chřestem
a holandskou omáčkou
Montagny Premier Cru – Chateau du Cray
Grilovaná kachní prsa s medem, sojovou máčkou a koňakem
Chardonnay – Errazuriz Max Reserva
Zvěřina:
Zvěřinové ragout s čerstvými brusinkami
Chateau du Bois de Favereau – Bordeaux rouge
Jelení steak na jalovcových bobulích, podávaný s omáčkou
z vína a lesních plodů
Chateau Batailley – Pauillac Grand Cru classé
Hovězí maso:
Cote du Boeuf
Château Thieuley – Bordeaux rouge
Telecí maso:
Pečené Ossibuco na víně se šafránovou rýží
Cabernet Sauvignon – Errazuriz Max Reserva
Jehněčí maso:
Pečené jehněčí plecko se zeleninou
Rosso di Montalcino – Talenti
Marinovaná jehněčí žebra s rozmarýnovými brambory
Don Maximiano Founder´s Reserve
Vepřové maso:
Vepřová panenka v bylinkové krustě s fetucine
Nuits St-Georges – Domaine Chauvenet
Dezerty:
Mražený vanilkový krém s čerstvou papájou a limetkou
Sauvignon Blanc Late harvest – Errazuriz
Ovocný salát s rukolou
Muscat de Beaumes de Venise – Saison de Beauchene
Jablečný koláč s medem a marinovanými rozinkami
Château Les Arroucats – Sainte-Croix-du-Mont

(pro restaurace a velkoobchodní klienty)
Obchodní podmínky a maloobchodní ceny pro koncovou klientelu platí dle stanov v elektronickém obchodu www.kupmeto.cz
1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Nabízený sortiment v ceníku a katalogu společnosti reprezentuje portfolio výrobků dovážených a distribuovaných společností Kupmeto CZ spol. s r.o. se sídlem Lesov 4e, Sadov u Karlových Varů 360 01. Tyto výrobky (převážně vína) jsou určeny zákazníkům společnosti z gastronomie (hotely a restaurace), provozovatelům vinoték, specializovaným velkoobchodům, distributorům vína a jednotlivým milovníkům vína. Společnost Kupmeto CZ si vyhrazuje právo na změnu sortimentu
stejně tak jako eventuální možnost změny etiket vyobrazených
vín ze strany vinaře. Náš katalog vín má plnit funkci informační a orientační v sortimentu vín dovážených společností do ČR
a SR a v případě moravských vín distribuovaných na území ČR.
2. CENOVÉ USTANOVENÍ
Ceník se sortimentem výrobků / vín je určený velkoobchodním
zákazníkům. Maloobchodním zákazníkům je určen náš e-shop
na www.kupmeto.cz. Katalog je identický pro všechny skupiny zákazníků. Pro Firemní (velkoobchodní) klientelu platí minimální odběr 3 000 Kč včetně DPH. Menší odběr bude uskutečněn za maloobchodní ceny nebo na základě vzájemné dohody.
3. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY
Pro Firemní klientelu platí přepravní podmínky v závislosti na
velikosti objednávky a regionu doručení vín.
Pro regiony Karlovarský Kraj, Ústecký kraj, Středočeský Kraj, Plzeňský kraj a Praha je přeprava zdarma při dodržení pravidel
z bodu č.2 o minimálním odběru. Pro regiony Liberecký kraj,
Hradecký Kraj, Pardubický kraj, Jihočeský kraj a Vysočina platí přepravní poplatek 180 Kč vč. DPH pro objednávky menší 10
tis. Kč vč. DPH.
Pro regiony Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj, Zlínský kraj,
Jihomoravský kraj platí přepravní poplatek 200 Kč vč. DPH. proobjednávky menší 10 tis. Kč vč. DPH.
Pro Slovensko a Německo platí přepravní poplatek 250 Kč vč.
DPH (10 EUR) resp. 25 EUR v případě Německa.
Při objednávce nad 10 tis. Kč je doprava zdarma ve všech výše
uvedených regionech ČR. Pro Slovensko a Německo platí přepravní poplatek vždy. Při objednávce nad 3 tis. Kč (v maloobchodním režimu) je doprava zdarma ve všech výše uvedených
regionech ČR.

níků a ceny na základě našeho aktualizované ceníku. O těchto změnách však budete vždy informování nejpozději při uskutečnění objednávky. Také Vám bude v co nejkratší době oznámen termín závozu.
6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Standardní platební metodou je platba v hotovosti, rsp. na dobírku v případě přepravy externí firmou. Alternativou je také
zálohováplatba dopředu na účet. Otázka splatností faktur je
možná jen při dlouhodobé spolupráci, podpisu rámcové smlouvy a odsouhlasení ze strany dodavatele.
7. REKLAMACE
A) Pokud zboží bylo doručeno rozbité či poničené – pokud je to
zřejmé již při doručení zásilky, nepřebírejte jí od zaměstnance
naší firmy či přepravní služby a tuto zásilku odmítněte. Rozbité
lahve Vám budou obratem nahrazeny. Pokud závadu zjistíte až
po odchodu pracovníka přepravní firmy či našeho zaměstnance, prosím informujte nás neprodleně na telefonu 775060051
pro urychlené řešení situace. Při převzetí zásilky si prosím zkontrolujte dodané lahve a doklad. Na pozdější reklamace nemůžeme reagovat.
B) V případě, že Vám zákazník vrátí naše víno s odůvodněním,
že je to tzv. „korkové víno“ nebo-li, že se do vína uvolnili sloučeniny z přírodního korku a víno se stalo chuťově nepoživatelné, informujte nás a obratem Vám zašleme náhradní láhev.
V tomto případě je nutné takto vadné víno uchovat – přepravní
firma či náš pracovník víno vyzvedne. Akceptujeme reklamace
jen lahví, v kterých zbývá alespoň 2/3 vína a lahví, které byly
zaručeně pořízené u naší společnosti, a to jeden rok od koupě
této láhve. Za chybné skladování či manipulaci s vínem mimo
náš sklad a přepravu neneseme odpovědnost.
C) Pokud omylem dostanete jiné víno, než které jste si objednali, či nesouhlasí fakturovaná částka, prosím informujte nás
ne mobilu 775 060 051 nebo info@kupmeto.cz a obratem dojde k nápravě.

4. DOPRAVA
Naše společnost se v maximální možné míře snaží přepravovat objednaná vína svými vlastními prostředky. Tím můžeme
garantovat co nejpřesnější dobu doručení, kompletnost zásilky
a hlavně její 100% stav při doručení. Pro vzdálenější regiony
užíváme přepravní služby, které jsou schopny garantovat výše
uvedené s důrazem na nepoškození zásilek.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez
známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat
zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) a to na vlastní přepravní náklady. Po obdržení vráceného zboží prodávající
obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Vrácená částka se bude rovnat hodnotě
objednaného zboží a nebude do ní započítány přepravní náklady fakturované prodejcem.

5. FORMA OBJEDNÁVKY
Objednávky přijímáme jakýmkoliv způsobem – tzn. telefonicky
na jakýkoliv náš firemní kontakt, faxem na +420 353 449 954,
emailem na info@kupmeto.cz či na další firemní emaily a rovněž tak na mobilní telefony či zprávou SMS. Pro koncovou
klientelu je také určen náš e-shop na www.kupmeto.cz. Firemní klientela může tohoto e-shopu využívat k získání informací
o nabízených produktech. Vyhrazujeme si právo na změnu roč-

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část
v těchto případech:
A) zboží se již nevyrábí nebo nedodává
B) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží
C) vystavená cena zboží je chybná (z důvodu chyby při hromadném zpracování dat apod.) V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
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