
NOVINKY LÉTA 2019
Červená vína

Všechna červená vína, která jsme si pro Vás

připravili, pocházejí z údolí řeky Douro, a to

jak z portugaské, tak španělské strany.

Pocházejí od malých vinařů a z vinic, kde se

pěstuje víno od nepaměti.

 

 

 
ÚDOLÍ ŘEKY DOURO
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Quinta da Folgosa Velha, RESERVA 2016

Toto víno bylo vypěstováno na 45 let starém vinohradu v

nadmořské výšce od 150 do 300 metrů v údolí řeky Douro. Je

to víno rubínové barvy, s vůní po bobulovém ovoci a listech

eukalyptu, dobře vyvážené a strukturované, ideální pro další

zrání v lahvi (zrálo již 12 měsíců v bariku). 13,5% alkoholu                            

 

Adega Artesanal, BOANGO 2012 Tinto

Toto víno zrálo 24 měsíců ve francouzských dubových

sudech. Má sytě fialovou barvu s vůní po zralém ovoci, jako je  

švestka, malina, grapefruit, můžeme cítit i mentol, mátu,

vanilku, a také náznaky minerálů a kávy. Při podávání

doporučujeme dekantovat, protože toto víno nebylo filtrováno

pro lepší zrání. 14,1% alkoholu                                                               

 

Duas Árvores - Toto vinařství je naplněním snu dvou starých

přátel, kteří si přáli oslavit své portugalské předky. Obchodní

značka Duas Árvores (dva portugalské stromy) byla inspirována

jejich příjmením, obě odpovídají dvěma typickým stromům

regionu Douro Castanheira (kaštan) a Oliveira (olivovník).

 

BOTAS 2016

Vinohrad „Botas“ je nejvýše položený a je tvarovaný jako

bota, a proto tedy jméno tohoto vína Botas = boty.Toto víno

má světle fialovou barvu, elegantní ovocné aroma s lehkým

květinovým nádechem, Je to lehké a svěží víno. 13% alkoholu.

 

FIELD BLEND 2016

Rubínová barva, elgantní ovocná vůně s jemným kořeněným

nádechem. 13% alkoholu

 

RESERVA 2015

Jedná se o plné víno s intenzivní rubínovou barvou. Vůně

připomíná červené ovoce s lehkým kouřovým a kořeněným

nádechem. Víno zrálo 18 - 20 měsíců ve francouzských

dubových sudech. 14% alkoholu.

 

GRANDE RESERVA 2015

Bohatá červená barva s vůní po zralém ovoci, květinách a

koření s čokoládovým a ostružinovým nádechem. Toto víno

zrálo 30 měsíců v kvalitních francouzských dubových

sudech. Je elegantní a plné a díky svým vlastnostem se bude v

lahvi vyvíjet ještě dalších 20 let. 
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Dominio del Bendito - další splněný sen, tentokrát

mladého francouze, který procestoval celý svět, aby

našel tu ideální vinici a našel ji ve španělském

městečku Toro, kde má révu starou až 100 let.

 

EL PRIMER PASO

Je svěží, mladé ale přesto vyvážené víno, Je vyrobeno z

odrůdy Tinta de Toro – 60% z vinic starých 15 – 45 let, 40 % z

vinic starších než 40 let. Toto víno zrálo více než 6 měsíců

v amerických a francouzských dubových sudech. 15%

alkoholu.

 

LAS SABIAS

Je intenzívní, plné a elegantní víno vyrobené z révy Tinta

de Toro minimálně 45 let staré. Toto víno zrálo 16 měsíců

ve francouzských dubových sudech a má skvělý potenciál

k dalšímu zrání v lahvi. 16,5% alkoholu.

 

EL TITAN DEL BENDITO

Toto víno je vyrobeno z nejlepších hroznů, které rostly na

velmi starých rostlinách (50 až více než 100 let)

vysazených ve velmi chudé půdě plné kamenů a písku.

Jsou nezavlažované a výnostnost rostlin je velmi nízká.

Proces stárnutí probíhá 20 měsíců v nejlepších

francouzských sudech, které jsou pečlivě vybírány.

Průměrná produkce za rok je jen 5.000-6.000 lahví. 15,5%

alkoholu.
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NOVINKY LÉTA 2019
Bílá a růžová vína

ÚDOLÍ ŘEKY DOURO,
které je známé jako zdroj portského vína, je nyní

také proslulé svými jemnými, bohatými víny, a to

jak červenými, tak bílými.

VINHO VERDE
je největší portugalské DOC, rozkládá se na

chladném, deštivém, zelenajícím se severozápadu.

Révy rostou v úrodných, žulových půdách podél

řek, které proudí z hor na východ až k oceánu.

TRÁS-OS-MONTES
se nachází v odlehlém severovýchodním

Portugalsku, odříznutém od pobřeží řadou

horských pásem. Trás-os-Montes je divoký,

vysoko položený region, jehož půda je chudá a

neúrodná. Extrémní kontinentální klima přináší

dlouhá horká léta následovaná chladnými zimami.
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Quinta da Folgosa Velha, DOC DOURO BRANCO 2017

Lehké víno s citrusovou barvou, květinovými tóny a lehkou

mineralitou. V ústech je svěží s vyváženou kyselostí. 12,5%

alkoholu.

 

DOC DOURO ROSÉ 2017

Toto víno pochází ze subregionu Cima Corgo z těsné blízkosti

řeky Douro. Je to svěží a lehké Rosé s krásnou lososovou

barvou, květinovou vůní a ovocnou chutí s dotekem angreštu.

12,5% alkoholu.

 

Adega Artesanal, BOANGO DOC BRANCO

Boango je místo v srdci Doura, kde víno roste po generace.

Toto víno má jasně žlutou barvu, vůni po zralém ovoci,

broskvích, citronu, jablkách, melounu a ananasu s dotykem

minerálů a másla. Chuť je hladká, svěží s výraznou kyselostí

a dlouhým závěrem. 12,7% alkoholu.                                                               

 

Valados de Melgaço je vinařství v regionu Vinho Verde,

subregionu Monção & Melgaço, které se nachází v

severozápadním Portugalsku mezi údolím řeky Minho a úpatím

hor. Specialitou tohoto regionu jsou vína Alvarinho.

 

ALVARINHO RESERVA

Citronová barva, s jemnými žlutými tóny a komplexní vůní,

s nádechem po broskvích a meruňkách a jemným dotekem

citrusů a květin vytváří podmanivé a plné víno s

pozoruhodnou svěžestí a mineralitou. 13,8% alkoholu.

 

QUINTA DE GOLÃES, výběr z hroznů

Kombinace tří odrůd (Alvarinho (+ 85%), Trajadura, Loureiro)

má za následek citrusovou barvu, vůni s hruškovými tóny a

slabým květinovým nádechem. Je to plné, vyvážené a svěží

víno. 13,3% alkoholu.

 

Alvarinho, přírodní bílé víno

Při výrobě tohoto vína se dodržují tradiční postupy.

Fermentace probíhá bez přidání siřičitanů či bílkovin

živočišného původu, je tedy vhodné i pro vegany. Jemná

slámová barva a bohatá vůně s nádechem po peckovém ovoci

a jemným dotekem dřeva vytváří plné a minerální víno. 13,7%

alkoholu.
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QUINTA do SOBREIRÓ de CIMA se nachází v regionu Trás-os-

Montes v zóně Valpaços. Tento teplý region je předurčen k

výrobě vín. Již staří Římané zde pěstovali víno a region Valpaços

patřil začátkem XX. století do portské vinařské oblasti.

 

RESERVA BRANCO DOC

Světle žlutá barva s vůní exotického ovoce a citronovým

nádechem harmonizované zráním v dubových sudech. Jedná

se o pronikavé, plné a svěží víno. 13% alkoholu.

 

TRANSMONTANO ROSÉ 2017

Toto víno má růžovou barvu s červenými odlesky, kombinuje

ovocnou vůni čerstvých malin a angreštu se svěží vůní

lučních květin. Je to mladé víno s pronikavou chutí. 13%

alkoholu.

 

TRANSMONTANO BRANCO 2018

Je to svěží mladé víno, které nezrálo v sudech, a proto krásně

vynikne plnost odrůdy Côdega de Larinho, vůně Moscatelu

Galego Branco se svěžestí a kyselinkou odrůdy Verdelho.

12,5% alkoholu.
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