


Prosecco di Valdobbia-
dene Superiore Millesi-
mato

Astoria 

Bílé šumivé víno z odrůdy Glera z historic-
kých vinic v okolí vesničky Valdobbiadene 
s  intenzivním podmanivým perlením. Na 
vůni, stejně tak i chuti dominují elegantní 
tóny melounu a  broskví s  velmi jemným 
náznakem kvasnic, typickým pro toto víno.

599 Kč 

Cold wine 9,5 Astoria

Nealkoholické 

Šumivý nápoj z hroznové šťávy a CO2. Vůně 
po hroznech s jemnou nasládlou chutí, která 
je doprovázená příjemnou kyselinkou. Nápoj 
působí svěže a velmi lehce. Hrozny jsou z vi-
nic certifikovaných jako organická produkce.

249 Kč 

Itálie
Šumivá vína

Prosecco Frizzante 289 Kč 
Santa Anna
Jemně perlivé Prosecco s decentně hroz-
novou nasládlou chutí a příjemnou ky-
selinkou. Aroma vína připomíná zelená 
jablka, broskve a zralé meruňky.

Cold Wine 9,5 Brut 349 Kč 
Astoria
Bílé šumivé víno s bohatou vůní ovoce. 
Chuť je osvěžující a plná života. Vyni-
kající víno pro všechny příležitosti díky 
nízkému obsahu alkoholu 9,5 %.

Langhe Arneis Blangé 

2019 / Ceretto 

Lehce šumivé bílé víno. Barva je světlá s lehce 
žlutými odstíny. Vůně je ovocná s nádechem 
jablek a hrušek s příjemnou mineralitou.

799 Kč

Bílá vína

Pinot Grigio  299 Kč
2019 / Gorgo

Velmi čisté a osvěžující víno v jemné zelenkavé 
barvě. Aroma připomíná zralé ovoce, zejména 
zelená jablka.

Lugana Conchiglia 449 Kč
2018 / Citari
Svěží bílé víno slámově žluté barvy s odlesky zlata. 
Aroma je čerstvé s tóny zralého ovoce, zejména 
jablek a broskví se svěžím tónem citrusů. Je velmi 
vyvážené a kulaté s plnější chutí a výraznější 
mineralitou v závěru.

Ribolla Gialla 449 Kč  
2018 / Puiatti
Bílé suché víno, v aroma můžete hledat citrusy, 
meloun, broskev, florální tóny (květ akátu), koření, 
jablka, angrešt, ale též lískové oříšky. V chuti jsou 
opět kořenité tóny a medovina. Potenciál k delšímu 
zrání.

Červená vína

Sangiovese  249 Kč
2018 / Farnese
Sangiovese (100%) červené víno s rubínovou až 
purpurovou barvou, s ovocným aroma lesních plo-
dů a tóny kakaových bobů. V chuti nalezneme tóny 
višní v hořké čokoládě.

Primitivo di Puglia  299 Kč
2018 / Vigneti del Salento
Elegantní červené víno s bohatým ovocným aroma 
po černých lesních plodech a kompotovaném ovoci. 
Na chuti příjemně hřejivé s jemně nasládlou 
tříslovinou.

Rosso di Montalcino  749 Kč
2017 / Donatella Cinelli Grosso
Víno rubínové barvy, aroma vína je delikátní 
a připomíná tóny plně zralých třešní, koření 
a ušlechtilého dřeva. Chuť je intenzivní a vyváže-
ná.

Edizione Cinque 
Autoctoni VDT

2019 / Farnese 

Robustní červené víno vznik-
lé spojením pěti regionál-
ních odrůd (Malvasia nera, 
Montepulciano, Negroama-
ro, Primitivo, Sangiovese). 
Velké víno s temně rubíno-
vou neprůhlednou barvou, 
příjemnými ovocnými tóny 
marmelád, sušeného ovo-
ce, čokolády a nekonečným 
dozvukem.

1199 Kč

Primitivo di 
Manduria 

2017 / Vigneti del Salento 

Velmi intenzivní víno s bo-
hatým aroma exotického 
koření a lesních plodů. 
Vyvážené s elegantní 
tříslovinou a plnou 
bohatou chutí.

449 Kč



Franciacorta Anna 
Maria Clementi 
DOCG

2010 / Ca del Bosco / šumivé víno

Aroma s tóny zralého ovoce a chle-
boviny s  podtextem minerality 
a vanilky. V chuti mimořádně jem-
né až hladivé perlení, velmi perzis-
tentní až nekončící.

3640 Kč 

Prémiová 
vína Itálie
Šumivá vína

Franciacorta Cuve Prestige 1840 Kč
Ca del Bosco
Elegantní šumivé víno vyráběné druhotným 
kvašením v lahvi. Jiskrné víno s velmi 
jemnou elegantní perličkou a intenzivním 
aroma exotického ovoce. Na chuti sameto-
vě jemné s pikantní kyselinkou a ovocnou 
osvěžující chutí.

Where the dreams 

2015 / Jermann / bílé víno

Elegantní víno s převažujícím aro-
ma exotického vyzrálého ovoce, 
rozpuštěného másla, vanilky a  pe-
čiva. Má jiskrně žlutou barvu s vůní 
vzácné elegance a rafinovanosti.

2640 Kč

Chardonnay DOC 

2015 / Ca del Bosco / bílé víno

Velké bílé víno odrůdy Chardonnay 
hluboké zlatožluté barvy, vysoce 
viskózní s  intenzivním a  bohatým 
aroma, které evokuje tóny vyzrálé-
ho exotického ovoce, jemného ko-
ření, vanilky, másla a  toastu. Pod-
manivé víno považované za jedno 
z  největších Chardonnay nejen 
Itálie.

3140 Kč

Bílá vína

Bianco di Valguarnera IGT 990 Kč  
Duca di Salaparuta 
Barva je čistě zlatá s lehkými odlesky zelené. Velmi komplexní 
a bohaté aroma připomíná plně zralé ovoce s dotykem vanilky, 
sušeného ovoce a ořechů.

Červená vína

Lagrein Manus 1740 Kč
2015 / Ritterhof
Horská odrůda Lagrein dává tomuto vínu tmavší barvu s od-
lesky fialové. Aroma je výrazné s nádechem minerálů, dřeva 
a zralého bobulového ovoce a sladkého koření. V chuti je
bohaté, dlouhé a hřejivé, lehce kořeněné.

Barolo DOCG riserva Ma-
donna Asunta 

2007 / Rocche dei Manzoni

Víno má barvu granátu až rubínu. Vyzrálé aroma 
červeného ovoce s tóny koření. V chuti je jemné 
s pevnou tříslovinou a pevnou páteří, tóny čoko-
lády, peckovin a  tabáku a  nekonečně dlouhou 
dochutí. Barolo nejvyšší elegance, které dokáže 
zrát i desítky let. Velké víno.

7140 Kč

Brunello di Montalcino 
DOCG riserva

2011 / Pogio di Sotto

Jedno z  největších vín Itálie produkované čistě 
z klasické tradiční odrůdy Sangiovese. Několika-
násobná přísná selekce hroznů zaručuje vysokou 
koncentraci. Barva je rubínová a zráním přechází 
do cihlové. Opojné aroma evokuje nespočet vůní, 
koření, bobulové ovoce, třešně, višně, cedrové 
dřevo, tabák, kůži a  tradiční toskánské bylinky. 
V chuti mistrně vybalancované s pevnou kostrou 
a silným tříslem. Mohutné, veliké Brunello, které 
má až nekončící dochuť a téměř monumentální 
koncentraci.

9990 Kč



Francie

Chablis AOP

2018 / Domaine Laroche / Chardonnay 

Světlá slámově žlutá barva a inten-
zivní ovocná vůně s jemnými tóny 
zralých jablek, citrusů a minerálů. 
Na patře je plné a bohaté, v závěru 
s příjemnou kyselinkou.

1290 Kč 

Bílá vína
Pouilly-Fumé Les Logres  1140 Kč 
2017 / Sauvignon Blanc / Domaine Guy Saget 
Je to svěží, mimořádně suché víno s kvě-
tinovým nádechem fialek. Typická vůně 
odrůdy Sauvignon s  aroma angreštu 
a zralých citrónů. Jedná se o nejvýznam-
nější Sauvignon Blanc na světě.

Červená vína
Château Haut Domingue  390 Kč  
2017 / Merlot, Cabernet Franc / Bordeaux 
rouge AOC 
Barva s  tmavými odstíny fialové. Silná 
a zralá vůně s aroma černého bobulového 
ovoce. Chuť s tóny zralého červeného ovoce, 
borůvek, černého rybízu, černých lanýžů, 
lékořice, bylinek. Zrání probíhá v bariko-
vých sudech po dobu 12 měsíců.

Parallele 45 rouge AOC 590 Kč 
2016 / Grenache , Syrah / Paul Jaboulet Ainé 
Víno má rubínovou barvu a vůni s  pří-
jemnými květinovými a  ovocnými tóny 
sladkého koření. Chuť je harmonická 
a středně dlouhá. Oblast Côtes du Rhône.

Rosé d’Anjou AOP  420 Kč 
2019 / Grolleau / Domaine Guy Saget  
Je to lososově zbarvené, středně plné a na-
sládlé až lehce sladké víno. Má vůni jahod 
a  lahodnou ovocnou chuť. Zrání probíhá 
v  nerezových tancích na kvasných kalech 
2–3 měsíce.

Château Beaumont 

2016 / Cru Bourgeois / Cabernet 
Sauvignon / Merlot / Cabernet 
Franc / Petit Verdot

Purpurová barva s výraznou vůní 
koření a tabáku. V chuti jsou jem-
né tóny rašeliny, peckovitého ovo-
ce, rybízu a v závěru káva. Zrání 
probíhá v barikových sudech 12–14 
měsíců. Oblast Haut-Médoc.

1260 Kč

Bílá vína 

Riesling trocken 440 Kč
2018 / Wiengut M. Pfaffmann 
Světlá barva se zelenými odlesky. Příjemná ovoc-
ná vůně s  dominantním hroznovým aroma, které 
je podpořeno příjemnými tóny bílých lučních kvě-
tů s  živou kyselinkou a  dotyky máslovosti, zralých 
hroznů a čerstvých fíků. Oblast Pfalz.

 
GrÜner Veltliner Federspiel Terrassen 490 Kč 
2018 / Domaine Wachau 
Vůně bílého pepře, jemné tóny bylin, tropického ovo-
ce, s dotykem zralého žlutého jablka. Středně plná 
chuť se svěží kyselinkou. Harmonické a  šťavnaté 
víno s pikantním závěrem. Oblast Wachau.

Německo 
& Rakousko

Chile
& Argentina

Riesling Leiwener 
Feinherb

2018 / Wiengut J. Rosch 

Zlatavě žlutá barva s jemnými 
odlesky. Hutná, sladká a komplex-
ní vůně s harmonickým aroma 
akátového medu, sladkého čajo-
vého pečiva a zralých meruněk. 
Chuť plynule navazuje na vůni a je 
podpořená příjemnou kyselinkou 
a harmonickými tóny karamelu, 
čerstvého tvarohu a máslových 
sušenek. Oblast Mosel.

490 Kč

Bílá vína 

Sauvignon Blanc Select Terroir 390 Kč 
2018 / Santa Ema 
Sauvignon Blanc z údolí Maipo je svěží a překvapi-
vě šťavnatý, má intenzivní aroma citrusových plodů 
a zelených jablek, v  chuti najdeme tóny tropického 
ovoce.

Torrontés Clasico 460 Kč
2018 / La Puerta
Bohatý buket s vůní květin, meruněk a koření. V ús-
tech překvapí elegantním tělem a delší dochutí.

Červená vína

Carmenére Select Terroir 390 Kč 
2018 / Santa Ema 
Mladé, přesto elegantní víno ze 100% odrůdy Car-
menére. Překvapí intenzivním borůvkovým aroma 
s kouřovým nádechem a šťavnatou ovocnou chutí.

Merlot Gran Reserva  590 Kč
2018 / Santa Ema
Víno má temně rudou barvu s  fialovými odlesky, 
jeho chuť ohromí svou komplexností a perfektní rov-
nováhou taninů s  tóny připomínajícími praženou 
kávu, čokoládu a vanilku.

Catalina 

2015 / Santa Ema

Víno s aroma červeného ovoce, 
švestek, borůvek a třešní, to vše 
v kombinaci s tabákem a vanil-
kou. Komplexní a jiskrné víno 
s jemnými taniny a rozvinutou 
chutí ovoce. Víno je vhodné k ar-
chivaci.

1290 Kč

Malbec Selected Vi-
nes 

2016 / Pascual Toso

Tento ikonický a chuťově plný Mal-
bec zraje celých 12 měsíců v nových 
dubových sudech a další 4 měsíce 
v lahvi, což mu dává kompaktní 
a vyzrálé tělo s dlouhým sametovým 
závěrem. 

850 Kč



MUMM CORDON ROUGE
Šampaňské Mumm Cordon Rouge je vlajkovou lodí 
značky Mumm. Jedná se o jiskrné šampaňské, které je 
vhodné jak pro oslavu vítězství, tak jako aperitiv.

Chuť: Svěží s nádechem vyzrálých citronů

Aroma: Peckovité ovoce, křupavá brioška

Barva: Jiskrná slámově žlutá s jemným,  
pravidelným perlením

Složení: 30 % Chardonnay, 45 % Pinot Noir, 

 25 % Meunier

1.290 Kč

MUMM DEMI – SEC
Sladší varianta šampaňského značky Mumm. Jedná se 
o pokračovatele více než stoleté tradice šumivých vín 
k dezertům.

Chuť: Zakulacená a sladká s náznaky medového cuk-
roví, výrazná svěžest v závěru

Aroma: Broskev, hruškový džem, nugát, perník,  
ovocné želé

Barva: Jantarová

Složení: 10 % Chardonnay, 30 % Pinot Noir,  
60 % Meunier

1.290 Kč

MUMM LALOU
Prestige Cuvée

Je to luxusní šampaňské, které vytvořil v roce 2007 hlav-
ní sklepmistr Didier Mariotti na počest Reného Laloua. 
Ten v  letech 1920–1973 pomáhal utvářet historii značky 
G.H. Mumm. Jedná se o velmi elegantní víno s bohatou 
a silnou chutí.

Chuť: Velmi bohatá a silná, s tóny čerstvého 
grapefruitu

Aroma: Exotické ovoce, vanilka a pralinky

Barva: Hluboce zlatá

Složení: 50 % Chardonnay, 50 % Pinot Noir

4.990 Kč

Původně německá rodina 
Mumm, jejíž rodokmen sahá 
až do 12. století a zahrnuje 
řád baronů a rytířů, začala 
podnikat s vínem v Kolíně 
nad Rýnem.

Rodina Mumm založila v roce 1827 v Remeši šampaň-
ský dům G.H.Mumm. Od roku 1875 až dodnes využívá 
označení Cordon Rouge (červená stuha).

Vzhledem k německému původu měla značka bě-
hem válek řadu problémů. O její opětovný rozmach 
se zasloužil René Lalou, jehož jméno nese i prestige 
cuvée.

Dodnes patří mezi nejúspěšnější výrobce šampaň-
ského na světě a je jedním z dodavatelů na anglický 
královský dvůr.

Rum je lihovina, která se vyrábí 
z fermentované šťávy cukrové třtiny 
nebo z vedlejších produktů vznikají-
cích při jejím zpracovaní. V současné 
době odhadujeme, že 1000 výrobců 
produkuje na 6000 značek.
Rum vzniká dvěma odlišnými způsoby. Pokud se použije pří-
mo sťáva lisovaná z cukrové třtiny, jedná se o rum zemědělský, 
typický pro francouzské kolonie. Pokud se použije k  výrobě 
melasa, vedlejší produkt výroby třtinového cukru, vzniká rum 
tradiční. Zráním v dřevěných sudech se každý rok odpaří 10 % 
rumu, čemuž se říká „andělská daň“.

Výrobu rumu v  karibské oblasti 
má nepřímo na svědomí Kryštof 
Kolumbus, který přivezl na nynější 
Haiti a Dominikánskou republiku 
sazenice cukrové třtiny. Pěstování 
se rychle šířilo z ostrovu na ostrov 
a v 17. století byla destilace melasy 
zcela běžná.

Karibský rum z anglicky mluvících ostrovů je většinou 
tmavší s plnější chutí a typickou chutí melasy. Jsou to 
státy jako například: Antigua, Trinidad a  Tobago, Gre-
nada, Barbados, Saint Lucia, Belize, Bermudy, Guyana 
a  Jamajka. Pro Jamajku je typická i  verze rumu pod 
názvem „rude rum“, což můžeme přeložit jako drsný či 
hrubý rum. Tento rum se vyznačuje především vysokým 
obsahem alkoholu a byl oblíben mezi umělci žánru ska, 
často se ředil vodou či kolou.
Francouzsky mluvící ostrovy jsou známé rumem, který 
se místo melasy vyrábí ze šťávy z cukrové třtiny. Tento 
rum je většinou dražší, jelikož je šťáva z cukrové třtiny 
cennější než melasa. Taktéž takovéto rumy mají výraz-
nější původní chuť cukrové třtiny. Typickými zastupiteli 
těchto ostrovů jsou Haiti, Guadalupe a Martinik.
Španělsky mluvící země jako například Kuba, Guate-
mala, Panama, Dominikánská republika, Nikaragua, 
Portoriko, Kolumbie a  Venezuela vyrábí typické añejo 
rumy, které mají velice jemnou vyrovnanou chuť.

Ron Zacapa lze směle označit za symbol popularity prémiových rumů jako separátní 
podkategorie. Jde o guatemalský rum vyráběný z panenského medu z cukrové třti-
ny, který se zpracovává v destilační koloně a zraje systémem solera v nadmořské výš-
ce 2300 metrů. Během zrání se rum postupně ukládá do nevypálených i vypálených 
sudů po bourbonu, do sudů po oloroso sherry a po sherry Pedro Ximénez. V průběhu 
zrání se míchá se staršími rumy, výsledkem je tak destilát neobyčejných kvalit o prů-
měrném stáří šest až třiadvacet let.

Ron Zacapa Centenario 23

149 Kč



Ron Diplomatico Reserva Exclusi-
va je směsí až dvanáct let starých 
rumů. Jde o  nejoblíbenější a  ce-
losvětově oceňovaný venezuelský 
rum, který se pyšní více než dva-
ceti medailemi z  prestižních mezi-
národních soutěží. Velké oblibě se 
těší rituální servis tohoto rumu s na 
míru vyrobenou čokoládou z řeme-
slné dílny chocolatiera XC Alchemy.

Jamajský rum, který je destilovaný z melasy a smíchán z rumů star-
ších 12ti let. Je bronzové barvy, s aroma vlašských ořechů, pomeran-
čové kůry a vanilky. V hladké a jemné chuti překvapí spojením ka-
ramelu, oříšků, sušených meruněk a máslových sušenek. Zraje 
v sudech po Jack Daniels whisky.

Depaz Grande Réserve XO je směs rumů, které 
zrály 8 až 10 let. Rum výjimečné chuti s výrazný-
mi ale přitom nádherně vyváženými tóny. Ideál-
ní digestiv po večeři servírovaný spolu s dobrým 
doutníkem nebo kávou z čerstvě namletých ká-
vových zrn.

Ron Diplomatico 
Reserva Exclusiva

Appleton Estate 
Rare Blend

Depaz XO Grande 
Reserve

129 Kč

95 Kč

209 Kč

109 Kč

Millonario XO je směsí až dvacet let 
starých rumů, které zrály jednak 
v sudech z amerického bílého dubu, 
které dříve obsahovaly bourbon, 
jednak systémem solera v  sudech 

po sherry Pedro Ximénez. 
Výsledkem je elegant-
ní, sametově hladký rum 
nasládlé chuti s dotekem 
hořké čokolády. Millonario 
XO je jako jediný rum na 
světě k  mání také v  láhvi 
velikosti magnum.

Ron Millonario XO

289 Kč

Pyrat XO Reserve patří do portfolia The Patrón Spirits Compa-
ny. V Britské Guyaně ho připravuje master blender Francisco Alca-
ráz, jenž mimo jiné stojí i za chuťovým profilem tequily Patrón. Jde 
o blend rumů různého stáří, nejstarší složku tvoří rumy patnáctileté. 
Pro zrání se používají sudy po pomerančovém likéru Citrónge, které 
finální destilát obohacují o chuť pomerančů.

Rum Pyrat XO 
Reserve

Ve dvacátých letech minulého století 
vládla v Americe prohibice a alkohol bylo 
možno legálně koupit pouze na lékař-
ský předpis. Tento „lék“ kombinující rum 
a koření si každý lékárník připravoval dle 
vlastní receptury. Tak vznikla kategorie 
„Spiced Rum“, neboli kořeněné rumy. Le-
genda praví, že Remedy Spiced Rum byl 
jedním z nich.

Remedy Elixir je prémiový rumový likér. 
Jeho základem je panamský rum, který 
zrál v dubových sudech až sedm let. Ve 
vůni rozpoznáme vlašský ořech, kokos 
a  exotické koření. Chuť je jemná s  tóny 
vanilky, karamelu, pomeranče a medu.

Remedy Spiced Rum Remedy Elixir

79 Kč

95 Kč



100% třtinový karibský rum, je-
hož zrání je rozděleno do tří fází. 
Nejdříve zraje 5 let v  dubových 
sudech přímo v  Karibiku. Ná-
sledně zraje již ve Španělsku ve 
sklepech Williams & Humbert 
opět v dubových sudech, tento-
krát 3 roky. Na závěr zraje ještě 
2 roky v  sudech, ve kterých 20 
let zrálo sladké Sherry z odrůdy 
Pedro Ximenez. Tento rum má 
harmonickou vůni s  dotekem 
rozinek a  fíků. Chuť je velmi 
jemná, komplexní a hřejivá.

Prémiový guatemalský rum 
je směs 6ti až 15ti letých gua-
temalských „XO“ rumů. Rumy 
se z Guatemaly převáží do 
francouzského regionu Cha-
rente, kde probíhá finální mí-
chání a následné 6ti mě-
síční staření v sudech po 
koňaku. Na aroma sko-
řice, muškátového oříš-
ku, kakaa, exotického 
ovoce a rozinek nava-
zuje chuť pomerančové 
marmelády, karamelek, 
vanilky, skořice, tabáku 
a čokolády. Výjimečně 
komplexní rum s bo-
hatým aroma a jemnou 
chutí bez nadměrné slad-
kosti.

Equiano je prvním prémio-
vým rumem, jenž vychází ze 
spolupráce dvou různých de-
stilerií z dvou různých konti-
nentů, a to konkrétně palírny 

Gray’s z afrického 
ostrova Mauricius 
a  Foursquare Dis-
tillery z karibského 
Barbadosu. Na vý-
voji tohoto 100 % 
autentického me-
lasového rumu se 
podíleli rumový am-
basador Ian Burrell 
a jeden z největších 
rumových expertů 
současnosti Richard 
Seale.

Dos Maderas P.X. 5+5 
10 Years Old

El Pasador de Oro XO
Equiano

119 Kč

129 Kč139 Kč

Dos Maderas Selección vzni-
ká smícháním prémiového 
rumu Dos Maderas 5 + 5 PX 
s  těmi nejlepšími desetiletý-
mi rumy z  Barbadosu a  Gu-
yany. Díky tomu se vám nej-
prve na patře rozvine suchá 
chuť 10tiletého karibského 
rumu, která pozvolna pře-
chází v jemné sladké tóny po 
sherry Pedro Ximénez. Vyšší 
obsah alkoholu 42 % podtr-

huje rumový charakter 
Dos Maderas Selección, 

který si i  přesto v  zá-
věru zachovává pl-
nou a kulatou chuť.

Dos Maderas Seleccion

129 Kč

House of Angostura vyrábí na Trinidadu rumy britské-
ho typu, jejichž plná sušší chuť je oblíbená po celém 
světě. Blend bílých rumů až tři roky starých je dvakrát 
filtrovaný přes uhlíkové filtry, aby byla zajištěna čisto-
ta a průzračnost. Je mimořádně lehký, ale s výraznou 
sušší chutí, ve které se projevují tóny tropického ovoce, 
banánu, v zakončení s náznakem pepře a karamelu.

Angostura 1919 je jedním z nejúspěšnějších rumů An-
gostura a je pojmenován po roce, kdy byl poprvé ulo-
žen do sudů. Je to lehký blend rumů, jenž zrály ve zno-
vu vypálených sudech po bourbonu až osm let. Je to 
rum určený pro pomalé popíjení s komplexním aroma 
kakaa, vanilky a kokosu. V chuti je mimořádně vyvá-
žený a na patře suchý s náznaky karamelu, pražených 
ořechů, vanilky, pepře a  stopami vypáleného dřeva, 
které přetrvávají.

Rum Angostura 
Reserva Rum Angostura 1919

129 Kč59 Kč



Všeobecně se má za to, že gin vynalezl 
holandský lékař Franciscus Sylvius někdy 
v  roce 1650 jakožto lék na nemoci ledvin. 
Nicméně první zmínky o ginu můžeme na-
jít v divadelní hře Vévoda Milánský od Fili-
pa Massingera v roce 1623, kdy měl Sylvius 
pouhých 9 let. S největší pravděpodobností 
nápoj obdobný ginu vznikl kdysi v  období 
80leté války mezi Španělskem a  Holand-

skem. V  průběhu 17. století mnoho 
malých palíren v Nizozemsku výrazně 
zpopularizovalo jalovec, ale i další byli-
ny jako koriandr, anýz a mnoho dalších. 

V tomto století se dostává gin na Britské 
ostrovy zásluhou Williama Oranžského. Ob-
liba ginu v  Anglii se rozmohla v  18. stole-
tí, kdy byla povolená nelicencovaná výroba 
ginu a  zahraniční alkoholické nápoje byly 
zatíženy vysokým clem.

Jde o ryzí London Dry gin. Tanqueray 
používá pouze čtyři botanické ingre-
dience: jalovec, koriandr, anděliku 
a  lékořici. Výsledkem je ta nejčistší 
verze originálního London Dry ginu 
s dokonalou rovnováhou chuti i aro-
ma. Zajímavost - spousta lidí si mys-
lí, že láhev Tanqueray je odvozena od 
londýnského hydrantu. To je ovšem 
chyba, protože design je odvozen od 
3 dílného shakeru.

Cílem majitelů značky Brockmans 
bylo vytvořit gin, který by neměl ob-
doby. K  botanicals, jež se při výrobě 
tohoto ginu používají, patří jalovec, 
borůvky, ostružiny, kůra skořicovníku 
čínského, lékořice, citronová kůra, ko-
riandr, andělika, pomerančová kůra, 
mandle a kořen kosatce. Výsledný gin 
má výrazné tóny jalovce a koriandru, 
které se snoubí se šťavnatými tóny 
borůvek a ostružin.

Gin Tanqueray
London Dry

Gin Brockmans
London Dry

Generous Gin

Příběh francouzského ginu Generous 
začal snem o  destilátu, který by při-
pomínal zahradu života a odrážel do-
konalou harmonii rozmanitých chutí 
přírody. Výsledkem je vyvážený, pře-
kvapivě jemný a aromatický gin, který 
v dokonalé rovnováze spojuje ovocné, 
květinové a  kořeněné tóny s  výjimeč-
nou svěžestí.

59 Kč 129 Kč139 Kč

Gin je alkoholický nápoj s typicky nahořklou chu-
tí, kterou mu dodává hlavní ingredience ginu, a to 
bobule z jalovce. Původně gin vznikl ve středověku 
jako bylinný lék na různé nemoci, hlavně na one-
mocnění ledvin. Slovo gin vzniklo jako zkrácenina 
anglického slova „genever“ – jalovec. Slovo genever je 
holandského původu a odkazuje na latinský výraz 
„juniperus“, tedy opět jalovec.

Jalovec

Monkey 47

Tradiční suchý gin si vypůjčil ty nejlepší ingredience z  přírody 
německého Schwarzwaldu a  exotické Indie. Black Forest Dis-
tillers dali dohromady 47 pečlivě vyladěných ingrediencí, které 
prošly šetrnou macerací a destilací a pak si odpočinuly v tradič-
ních hliněných nádobách. Výsledkem je jemná lahůdka s tóny 
jalovce, citrusů a květin s lehkým doprovodem pepře a pomela. 
Tahle opička mimo jiné drží zlato z World Spirits Award. Vyzkou-
šejte a nebudete litovat!

179 Kč

139 Kč

Etsu Japanese Gin

Jeden z prvních japonských ginů na trhu. Etsu obsahu-
je výtažky z celé řady asijských a  japonských botanicals 
(např. japonský pepř nebo japonské čajové lístky). Má 
převažující květinové aroma s  výraznou citrusovou sto-
pou asijského citrusu Yuzu. Tento gin je destilován na 
ostrově Hokkaidó a stáčen do lahví při 43 %. Název Etsu 
znamená v japonštině potěšení.



Vodka je celosvětově vnímána jako bez-
barvá, aromaticky a  chuťově neutrální 
lihovina. Vyrábí se z  obilí, ale i  brambor 
a dalších surovin. Historicko-geografický 
původ vodky není jasný. O  prvenství vý-
roby se tradičně přou Rusové s  Poláky, 
ale slovo do pranice zaznívá i  z  dalších 
zemí evropského severu!

Vodka se vyrábí opakujícím se 
postupem filtrace a destilace tak, 
aby se dosáhla co nejčistší chuť, 
bez dojezdů či nepříjemných 
aromat. Díky tomuto opaku-
jícímu se procesu destila-
ce a filtrace má výsled-
ná vodka někdy i 95 % 
alkoholu,  proto je 
potřeba ji před 
plněním zředit.

Ruská vodka Beluga Noble je  mis-
trovské dílo a celosvětově uznávaný 
symbol skutečného luxusu. Sladový 
destilát té nejvyšší kvality a  artéská 
voda, práce skutečných mistrů ve 
svém oboru, kteří věnují pozornost 
každému detailu, dělají z této na Si-
biři destilované ultraprémiové vodky 
opravdový klenot.

Eiko je první japonská vodka uvedená 
na evropský trh. K výrobě je použito 
japonské obilí a křišťálově čistá voda 
z ostrova Hokkaidó. Vodka prochází 
trojnásobnou destilací a čtyřnásob-
nou filtrací skrz unikátní soustavu fil-
trů z písku a uhlí. Eiko znamená v ja-
ponštině „sláva“.

129 Kč 109 Kč

Beluga Noble Eiko vodka

Tuto vodku vyrábí ve West Dorset 
farmář Jason Barber. Je to jediná 
vodka na světě vyráběná z  čistého 
plnotučného mléka. Vůně je pří-
jemně sladká, s  tóny vanilky. Chuť 
je krásně krémová a sladká, s náde-
chem skořice. Dokončení je hřejivé 
a čisté.

159 Kč

Black Cow 
Pure Milk

Bitters, bittery čili hořké, 
jsou lihoviny, kterým 
dominuje nahořklá až 

hořká chuť. První zmínky 
sahají až do středověku, 

do dílen alchymistů, kteří 

Aperol
Nápoje Aperol jsou hořkosladká klasika 
s tóny slunné Itálie. V roce 1919 ho před-
stavil rodinný podnik bratrů Barbieri 
v Padově. Jde o kořeněný bitter s ovoc-
nou, lehce nahořklou chutí. Je známý 
hlavně pro své využití v  nápoji Aperol 
Spritz. Řadíme ho mezi kořeněné bitte-

ry. Láká na sytou oranžovočervenou 
barvu a nahořklou chuť s tóny ovoce. 
Vyrábí se z  hořce, rebarbory, výtaž-
ků z pomerančů, aromatických bylin 
a barviv.

49 Kč

Becherovka
Becherovka je tradič-
ní český bylinný likér, 
který se původně pro-
dával jako žaludeční 
kapky. Becherovka je 
vyráběna z  karlovar-
ské vody, kvalitního 
lihu a tajné směsi byli-
nek a koření. Tajnou recepturu zná pouze vý-
robní manažer a ředitel pro rozvoj a strategii 
výroby. Výroba je zahájena macerací bylinek 
a koření v koncentrovaném alkoholu za spe-
cifické teploty. Za vznikem Becherovky stojí 
Josef Vitus Becher, který v Karlových Varech 
experimentoval s  výrobou alkoholu, zejmé-
na pak s likéry.

49 Kč

Campari
Původní receptura z roku 1860 pochází z městečka No-
vara. Campari je alkoholický aperitiv získávaný z hořkých 
bylin, aromatických rostlin, ovoce v alkoholu a vodě.

49 Kč

Averna Amaro 
 Siciliano

Averna je italský bylinný likér typu 
amaro, jenž byl původně vytvořen pro 
podporu trávení. Jeho pečlivě střeže-
ná receptura se zrodila na počátku 
19. století v benediktýnském opatství 
v sicilské Caltanissettě, v  roce 1868 ji 
však od pátera Girolama získal darem 
obchodník Salvatore Averna jakožto 
ocenění za podporu obce. Likér se vy-
značuje jemným citrusovým aroma 
s tóny bylin typických pro Středomoří, 
k nimž patří myrta, jalovec, rozmarýn, 
šalvěj a aromatické pryskyřice. Na pa-
tře je sametově hořký, vyniká tóny po-
meranče, lékořice a bylin.

49 Kč

Jägermeister
Bylinný likér Jägermeister 
se vyrábí podle tajné pů-
vodní receptury macera-
cí 56 druhů koření, bylin 
a  dalších přírodních zdrojů 
(kůry citrusů, anýzu, lékoři-
ce, šafránu, zázvoru a jalov-
cových bobulí) v neutrálním 
lihu po dobu šesti týdnů.

65 Kč

chtěli objevit elixír života. 
 Popsat výrobu bitters je 
složité, protože spousta 
ingrediencí a postupů je 
přísně střežené tajemství 

jednotlivých firem.



Zraje osm měsíců v sudech z amerického bílého dubu 
a získává tak delikátní a zároveň komplexní chuťový 
profil. V  jemné medové chuti se doplňují elegantní 
tóny hořké čokolády, vanilky a  dotek skořice s  jem-
nými náznaky hrušek a jablek. Má hedvábně hřejivé 
zakončení, které se vyznačuje tóny sušeného ovoce 
a ořechů a nezaměnitelnou chutí vařené agáve.

Tato tequila nese jméno Dona Julia Gon-
zaleze, který vytvořil první ultraprémi-
ovou tequilu ze 100% modré Weberovy 
agáve. Celý proces výroby je pečlivě kon-
trolován, od sázení jednotlivých rostlin 
a jejich ruční sběr, přes pomalé vaření, 
destilaci v malých várkách v měděných 
kotlíkových zařízeních až po lahvování 
do číslovaných designových láhví. Dnes 
je Don Julio nejprodávanější ultrapré-
miová tequila v Mexiku. Don Julio Añejo 
zraje 18 měsíců a v chuti se projevují tóny 
červeného ovoce a máslových bonbonů.

175 Kč

195 Kč

Don Julio Reposado

Don Julio Añejo

Tequila je pálenka destilovaná z fermentované šťávy 
z hlav modré agáve. Modrá Agáve se pěstuje na území me-
xického státu Jalisco. První zmínky sahají do 16. století, kdy 
španělští dobyvatelé destilovali zkvašenou šťávu z agáve.

Tequila se vyrá-
bí z modré agáve, kte-

rá musí růst sedm až deset 
let, než je připravená ke sklizni. 

Agáve se sklízí individuálně, jeli-
kož dozrávají různě a nezralé agá-
ve mají nízký obsah škrobu. Jed-
na připravená agáve váží 60 až 

100 kg. Ze 7 kg agáve se vyrobí 
1 litr 100% blue agave 

tequily.

Skotská whisky
Nejčastěji se dvakrát destiluje. K výrobě se použí-
vá ječmen, jenž je sušený nad rašelinou. Ječmen 
sušící se nad otevřeným rašelinovým ohněm čas-
to dostává rašelinový nádech.
Irská whiskey
Destiluje se třikrát a tři roky zraje v dubových su-
dech. Slad k  výrobě irské whiskey se suší v  uza-
vřených pecích, čímž zůstává zachována sladová 
chuť, bez náznaků kouře a rašeliny.

Americká whiskey
Též označována jako bourbon, pochází ze státu 
Kentucky. Při její výrobě musí být použito dle zá-
kona nejméně 51 % kukuřice.

Kanadská whisky
Převážně vyráběna z žita či více druhů zrn. 

Japonská whisky
Začala se svou výrobou kolem 
roku 1923 a  za tak krátkou dobu 
mají své single malt i  blended 
whisky na světové úrovni.

Single Malt Whisky
Je whisky vyráběna z jednoho sla-
du a v jedné palírně. Pro výro-
bu malt whisky je potře-
ba tří surovin. Ječmen, 
voda a  kvasinky. Vý-
robní proces pak tvoří 
pět základních etap: 
sladování, rmutování, 
fermentace, destilace 
a  zrání. Výsledný pro-
dukt má často velmi 
výraznou chuť.

Blended neboli míchaná whisky
Míchaná whisky k  nám dorazila někdy v  druhé 
polovině 19. století a dodnes ovládá trh s whisky. 
Výrobní proces zahrnuje až čtyřicet druhů slado-
vých a obilných whisky. Výsledná chuť je o pozná-
ní jemnější než u jednosladových.

Single Grain
Single Grain se vyrábí i z jiného obilí (než klasicky 
z  ječmene), například z  kukuřice či pšenice. Vět-
šina Single Grainů se užívá pro výrobu míchané 
whisky, avšak na trhu najdeme produkty, jež jsou 
samotně stáčeny.

Vatted Malt Whisky
Samotný výraz slova Vatted pochází z  výrazu 
Vatting, jenž znamená vzájemné míchání jedno-
ho druhu – sladová se sladovou, obilná s obilnou. 
Většinou můžeme na etiketách takové whisky na-
razit na název „Pure Malt Whisky“, v počeštěném 
výrazu „sudová whisky“.

Bourbon
Whisky vyráběna jen ve Spojených státech. Musí 
obsahovat nejméně 51 % kukuřice. Destiluje se 
maximálně do 80 % obsahu alkoholu a uskladně-
ní probíhá v  nových dubových sudech, přičemž 
objem alkoholu nesmí překročit 62,5 %.

Je obilný destilát, který zrál v dubovém sudu a díky tomu získal barvu, vůni a chuť. 
Často se můžeme setkat s názvem whisky i whiskey. Whiskey je původním slovem pro 
tuto lihovinu a dodnes se užívá v Irsku a Americe. Whisky je používáno ve Skotsku, 
Kanadě, Japonsku a Walesu. Obecně se však upřednostňuje slovo whisky.

Bulleit pochází z  Kentucky a  je inspirován sto 
padesát let starou rodinnou recepturou. Jeho 
jemnost a  komplexita jsou ovlivněny jedineč-
ným poměrem žitného, kukuřičného a ječmen-
ného sladu a speciálním druhem kvasnic. Opro-
ti běžným bourbonům obsahuje trojnásobný 
podíl žita, což mu propůjčuje výraznou kořeně-
nou chuť s čistým a jemným zakončením. 

99 Kč

Bourbon Whiskey Bulleit



Vznikla na ostrově Skye ve vnitř-
ních Hebridách, v  místě, které je 
jen zdánlivě poklidným. Zdejší ml-
havé počasí se velice rychle doká-
že změnit v divoké a bouřlivé. Chuť 
této desetileté whisky proto na pa-
tře přímo exploduje. Je to výborný 
příklad typické ostrovní sladové 
whisky - má nasládlé aroma moř-
ských řas s plně kořeněným charak-
terem a ostrou rašelinovou příchutí.

Představitel této skotské whisky, 
jejíž příběh se váže až k roku 1263 
a záchraně skotského krále, zraje 
prvních devět let v amerických du-
bových sudech po bourbonu, než 
je opatrně rozdělena. Jedna polo-
vina pokračuje ve zrání v sudech 
po bourbonu, zatímco druhá po-
lovina je uložena do 30 let starých 
sudů po sherry Matusalem Oloro-
so. Komplexita a vyváženost této 
whisky je typickým představitelem 
stylu Dalmore.

Whisky Talisker 10y Dalmore 12 y.o.

The Irishman Rare Cask Strength 
(54% ABV) je nejexkluzivnější irská 
Cask Strength Whiskey, třikrát de-
stilovaná a dokonale vyzrálá v su-
dech z amerického bílého dubu. 
Bernard Walsh každý rok pečlivě 
vybírá ty nejlepší sudy a nastavuje 
tak laťku pro irskou whiskey v ka-
tegorii Super Premium Cask Stren-
gth. Ročně se v průměru vyrobí 
3500 lahví a každá láhev je očíslo-
vána a podepsána. Whiskey byla 
ohodnocen skvělými 94,5 body 
v  knize „Whiskey Bible 2010“, což 
ji řadí do kategorie „Zcela výjimeč-
né.“

Irishman Cask 
Strength

219 Kč
169 Kč

159 Kč

Japonská blended whisky namícha-
ná z těch nejlepších japonských sin-
gle malt whisek pocházejících z okolí 
Kjóta. Jedná se o „small batch“ whisky, 
které se ročně vyrobí pouze 50 000 la-
hví. Fuyu znamená v japonštině „zima“.

Tato whisky je perfektní, velice delikátní 
a  vyvážená. Ucítíte v  ní jemně typickou 
ostrovní slanost a suchost. Isle of Jura je 
palírna navržená pro výrobu lehké whis-
ky, ale Superstition je tak trochu výjimka. 
Sladovitá a mléčná vůně s kakaem a ro-
zinkou se velmi pěkně rozprostírá v hed-
vábné šťavnaté chuti připomínající polo-
sušenou nasládlou broskev.

Whiskey The Pogues je výsledkem spolupráce 
legendární irské punkové kapely The Pogues 
a  mistrů palírníků z  West Cork Distillers. Blend 
tvoří z 50 % sladová whiskey, zbylých 50 % připa-
dá na obilnou whiskey. Zatímco ta sladová zraje 
7–10 let v sudech po bourbonu a poté 6 měsíců 
v sudech po sherry, obilná whiskey se na 4 roky 
ukládá do sudů po bourbonu. V chuti výsledné-
ho destilátu je znát slad a jemná sladkost spolu 
s tóny citronu a muškátového oříšku.

Fuyu Japanese 
Whisky

Isle of Jura 
Superstition

Irish Whiskey 
The Pogues

109 Kč

159 Kč

109 Kč



Cointreau je francouzský pomeran-
čový likér, jehož vznik se datuje ro-
kem 1849. Přesná receptura tohoto 
likéru je držena v  tajnosti. Cointreau 
při výrobě dodržuje tradiční metody 
destilace využívající 100% přírodní 
suroviny. Výsledkem je nenapodo-
bitelný a unikátní Cointreau. Má vel-
mi příjemnou pomerančovou vůni 
a intenzivní kořeněnou, zároveň však 
sladkou chuť. Konzumuje se čistý 
nebo s ledem.

CointreauGrand Marnier
Gordon Rouge

Grand Marnier Cordon Rouge se vyrá-
bí podle tajného receptu, který sestavil 
Louis-Alexandre Marnier Lapostolle již 
v roce 1880. Jeho základ tvoří pravý ko-
ňak a esence z tropických pomerančů 
spolu s  dalšími vybranými přísadami. 
Pro výrobu pomerančové esence se 
používá jediná divoká odrůda Citrus 
bigaradia, jejíž plody se ručně sklízejí 
na plantážích Marnier-Lapostolle v Ka-
ribiku. Grand Marnier se proslavil i jako 
součást francouzského dezertu Crępe 
Suzette. 59 Kč79 Kč

Likéry jsou oslazené a ochucené lihoviny. Mají svoje začátky v lékárnách, 

klášterech a alchymistických dílnách středověku. První důvěryhodná zmínka 

pochází z roku 1575 v podobě zmínky Lucase Bolse. Středověcí mniši se snažili 

povzbudit znavené poutníky. Kolébkou likérů je Itálie, a to díky zdejším přístavům, 

kde se dováželo koření z celého světa, které dál mířilo do Evropy.

Pálenka je ušlechtilá lihovi-
na, která vzniká destilací zkva-
šeného rmutu, jenž je připraven 
z rozdrcených plodů nebo jiných 
částí rostlin. Osobité aroma získá-
vá pálenka z ovoce či suroviny,
ze které byla připravena.

álenka

Fassbind Vieille Poire
Stařena hruška

Švýcarské ušlechtilé destiláty Fass-
bind jsou po desetiletí pověstné svou 
vysokou kvalitou. Vyznačují se čisto-
tou a plnou chutí. Vieille Poire se vyrá-
bí ze zralých hrušek odrůdy Williams. 
Po destilaci se ukládá do dubových 
sudů, v nichž zraje po dobu dvanác-
ti až osmnácti měsíců. Výsledný de-
stilát se zjemní přidáním přírodního 
výtažku ze sušených hrušek Williams, 
který cenami ověnčené pálence po-
skytuje delikátně elegantní nasládlou 
chuť s intenzivními hruškovými tóny.

139 Kč

Grappa Sarpa
di Poli

Slovo Sarpa znamená v be-
nátském dialektu matoli-
ny. Tato suchá Grappa se 
destiluje ze 60 % z  odrůdy 
Merlot a  ze 40 % Cabernet 
Sauvignon. Je označena fi-
alovým uzávěrem. Palírna 
dodnes používá systém his-
torických uzávěrů láhví. Po-
dáváme při teplotě 10–15 °C.

89 Kč

Kleiner Silver Plum
Švestka Kulatka

Palírna Kleiner, jež sídlí v Žešově nedaleko Prostějova, se prá-
vem řadí mezi nejlepší tuzemské výrobce ovocných destilátů. 
Jde o malou rodinnou firmu, jejíž filozofií je maximální kvali-
ta. Od sklizně ovoce až po stáčení do láhví se vše dělá ručně 
a výhradně v malých sériích. Slivovice Silver Plum se vyrábí 
ze staré místní odrůdy plané modré švestky Kulatka. Po dvo-
jí destilaci se slivovice Silver Plum ukládá do kameninových 
nádob chráněných před sluncem, což jí poskytuje vyváže-
nou hloubku.

199 Kč



Vermuty jsou kořeněná vína, která mají svoje vlastnosti díky aroma-
tickým substancím a bylinám, jako jsou především pelyněk, angeli-
ka, černý bez, encián, hřebíček, rebarbora, saturejka atd.
K výrobě je hlavně zapotřebí révové víno (v  italských představu-
je kolem 80 %). Toto víno musí být bílé, pokud možno s neutrální 
vůní a chutí, vhodné acidity, zralé a dokonale stabilizované. Další 
část vermutu je koření a byliny. Třetí částí je alkohol v podobě nej-
jemnějšího a neutrálního lihu s obsahem alkoholu nejméně 96 %. 
Poslední součástí je cukr, který dává vermutům tělo a zjemňuje je. 
K barvení červených vermutů se smí používat pouze karamel.

Vermuty

rozdělujeme na sladké 

a suché. Sladké dále na 

bílé a červené. Suché se 

dělí na italské

a francouzské

Poprvé bylo vytvořeno v roce 1757 Gio-
vannim Cinzanem. Cinzano Bianco je 
voňavé, plné, přesto ale jemné. Aroma 
a  příchutě čerstvých bylinek, citrónu 
a koření jsou skvěle osvěžující a přívě-
tivé. Je přátelské a má styl.

Cinzano Rosso vyniká mezi vermuty 
modernější chutí a  svou narůžově-
lou barvou s oranžovými akcenty. Má 
sladkou a výraznou chuť se zřetelným 
aromatem růží. Pro svůj typický deli-
kátní, avšak dlouhotrvající chuťový zá-
věr, se výborně hodí také do koktejlů.

Vermut Cinzano neobsahuje aro-
matizační přísady ani umělá barviva. 
Cinzano Extra Dry je příjemně suché 
a má světle žlutou barvu. Kypí příchu-
těmi, které jsou oživeny charakteris-
tickým znakem aromatických bylinek. 
Je oblé, lehkovážné a lákavé.

Cinzano Bianco Cinzano Rosso Cinzano Extra Dry

49 Kč 49 Kč 49 Kč

VS (very special) – nejméně 2 roky
VSOP (very superior old pale) nebo 
Réserve – nejméně 4 roky
XO (extra old) – nejméně 10 let

je nejznámějším typem brandy. Základní surovinou pro výrobu jsou hrozny vinné 
révy. Proto, aby se mohla pálenka nazývat koňak, musí splňovat přísná kritéria, kte-
ré ustanovilo BNIC (Bureau National Interprofessionel du cognac).

 ◆ Musí pocházet z okolí města Cognac v západní Francii. 
Tento region se dále dělí na šest oblastí (cru). Hrozny 
z  jednotlivých apelací je povoleno mezi sebou míchat. 
Pokud jsou použité hrozny vypěstovány pouze v apelaci 
Grande Champagne a pochází z odrůdy Ugni Blanc, je 
možno koňak na etiketě označit jako Première cru du 
Cognac.

 ◆ Musí být vyrobena jen z bílých odrůd Ugni Blanc, Folle 
Blanche nebo Colombard.

 ◆ Musí zrát v dubových sudech nejméně 2 roky od konce 
destilační sezóny, tj. od 1. dubna následujícího roku po 
sklizni.

Je tvořen z 10 let starých koňaků Fins Bois, Borderies a Pe-
tite Champagne. Zralý koňak s nepatrně dřevitým náde-
chem a chuťovými odstíny lískových oříšků, dušených bro-
skví a červeného ovoce.

Godet XO Fine Champagne je jemně vyvážená směs ko-
ňaků starých pětatřicet let. Vyrábí se z  hroznů z  oblastí 
Grande Champagne a Petite Champagne. Vůni po růžích 
a  fialkách doprovází lehká ovocná chuť broskví a  jahod. 
V roce 2013 byl označen za nejlepší XO koňak.

Godet Selection
Speciale V.S.O.P.

Cognac Godet XO 
Fine Champagne

129 Kč 189 Kč


