
WINE DEPOT
Vína, která jsme vybrali 

a ochutnali pro vás.



Vinařství Abbona

Vinařství Markus Schneider

Vinařství Piero Busso

Vinařství Domain St. Pierre

Vinařství La Minga

červené

červené

červené

červené

červené suché

suché

Právem nazývané nejlepší dolcett o z Dogliani v Piemontu. V roce 2005 získalo toto víno ocenění 
od Gambero Rosso jako nejlepší italské červené víno s poměrem kvalita/cena. Fantasticky svěží, 
protože je mladé, ale zároveń strukturované a plné v chuti, tak takové je Dogliani od pana Abbony.

Krásně červené víno, ve vůni elegantí, lehce po růžích a malých lesních plodech, v chuti plné, 
dlouhé a vyvážené. Zraje 10 měsíců v dubových sudech a 6 měsíců v lahvi.

Tmavá barva a silná koncentrace tohoto vína je výsledkem perfektní kombinace vyzrálého sběru 
a individuálních vinařských lokalit. Největší výzvu při tom představuje nalézt optimální okamžik 
pro sběr hroznů velmi různých odrůd vinné révy. Z prvotní utkvělé představy vzniklo červené víno 
Made in Germany.

Víno má intenzivní až fi alkovou barvu. Voní po třešních a višních. Víno je v chuti bohaté v ovoc-
ných tónech, plné sladkých taninů a příjemné s čokoládovým dovětkem. Po vypití lahve se budete 
cítit opravdu skvěle.

Krásná rubínová barva, plná vůně po zralém červeném ovoci, paprice, čokoládě a pepři. Vyzrálé 
jemné taniny spolu s příjemnou kyselinkou, vytváří v ústech plnou ovocnou chuť s náznaky koření 
na konci. 

Cena v kavárně: 449 Kč

Cena v kavárně: 430 Kč

Cena v kavárně: 410 Kč

Cena v kavárně: 329 Kč

Cena v kavárně: 249 Kč

Cena s sebou: 399 Kč

Cena s sebou 380 Kč

Cena s sebou: 359 Kč

Cena s sebou: 279 Kč

Cena s sebou: 200 Kč

Země původu Itálie

Země Německo

Země původu Itálie

Země původu Francie

Země původu Chile

Dolcett o di Dogliani Celso, 2009 DOCG

Black Print

Barbera d´Alba Majano, 2009 DOC 

Cotes du Rhone, 2009

Carmenére, 2009



Vinařství Família Oliveda

Vinařství Família Oliveda

červené

červené

Výborným zástupcem červených vín v edici MO vinařství Oliveda je Negre Jove. Svěží suché víno 
s tóny lesního ovoce a černého rybízu je kombinací odrůd Garnatxa a Cabernet Sauvignon. Chuť 
i buket tohoto vína nejlépe vychutnáte při teplotě 15–17 °C.

Toto růžové víno je kombinací odrůd Carinena, Garnacha a Cabernet Sauvignon. Víno má syté 
růžové zabarvení, tak typické pro růžová vína severního Španělska. Ve víně převažují chuťové 
tóny jahody s velmi jemným podkresem maliny a meruňky. Jde o polosladké víno, které je vhodné 
servírovat chlazené kolem 7–9 °C.

Cena v kavárně: 210 Kč

Cena v kavárně: 230 Kč

Cena s sebou: 180 Kč

Cena s sebou: 210 Kč

Země původu Španělsko

Země původu Španělsko

Masia Oliveda Negre Jove

Masia Oliveda Merlot Rosat



Vinařství Zuani

Vinařství Cornarea

Vinařství Vincentini

Vinařství Surani

Vinařství Markus Schneider

bílé

bílé

bílé

bílé

bílé

Pochází ze 4 odrůd vinice Zuani (Friulano, Chardonnay, Pinot grigio, Sauvignon). Je to výrazně žlu-
tě zbarvené víno, s ovocnou vůní, která je komplexní, měkká s příjemnými minerály. Chuť odpoví-
dá vůni, je teplá a široká s vyváženou kyselinkou a dlouhou ovocnou dochutí.

Svěží bílé víno slámově žluté barvy. Vyrábí se z hroznů autoktonních odrůd Garganega 80 % 
a Trebbiano di Soave 20 %. Má typickou vůni po bílých květech a sušeném ovoci se stopami 
akátu. Chuť je harmonická, vytrvalá, s dobrou strukturou, v závěru s tóny citrónu. 
Skvěle se doplňuje s předkrmy, prvními chody na bázi ryb a bílým grilovaným masem. 

Úžasné bílé víno z Piemontu z autoktonní odrůdy Roero Arneis. Získalo neuvěřitelných 90 bodů 
v hodnocení Wine Spectator. Plné, kulaté, nepřekonatelné ve vůni i chuti. Díky unikátnímu 
podloží bohatém na magnesium si toto víno uchovává své vlastnosti i po mnoha letech. 

Ročník 2009 získal bronzovou medaili „International Wine Challange 2010“. Víno z hroznů Fiano 
z Puglie. Má výraznou zlatou barvu, voní po ovoci, především po jablku a citrusech, chuť je struk-
turovaná s vyváženou kyselinkou. Hodí se k prvním chodům na bázi ryb a mořských plodů.

Pochází z různých ryzlinkových vinic na území Ellerstadter Feldmark. Severně položené vyvýše-
niny byly před desítkami tisíc let pokryty ledem rozemletými horninami obrovských ledovcových 
morén. V jižní oblasti je pro půdu charakteristický sprašový profi l. Spraš je písek přenášený vět-
rem, který byl během poslední doby ledové silnými vichřicemi nanášen do vrstev o tloušťce tří až 
dvanácti metrů.

Cena v kavárně: 490 Kč

Cena v kavárně: 450 Kč

Cena v kavárně: 260 Kč

Cena v kavárně: 240 Kč

Cena v kavárně: 330 Kč

Cena s sebou: 449 Kč

Cena s sebou: 389 Kč

Cena s sebou: 199 Kč

Cena s sebou: 169 Kč

Cena s sebou: 280 Kč

Země původu Itálie

Země původu Itálie

Země původu Itálie

Země původu Itálie

Země původu Německo

Zuani Vigne Collio 2010 DOC

Roero Arneis DOCG

Soave Terre Lunghe DOC

Fiano del Salento Pietrariccia IGT

Riesling ein Liter



Vinařství Markus Schneider

Vinařství Školní statek Mělník

Vinařství Lahofer

Vinařství Família Oliveda

bílé

bílé

bílé

bílé

Vzhledem ke své lokalitě, která se ve srovnání s ostatními vinicemi nachází spíše v nižší poloze, 
a vzhledem k severní orientaci a převládajícím větrům, mají v letních a podzimních měsících obě 
vinice Nonnengarten tendenci k silnějším poklesům teploty během noci. Hrozny proto zůstávají 
zdravé a čerstvé déle; ideální předpoklad pro delší dobu zrání a vytvoření silných aromat. Půdní 
profi l sahá od písčitého jílu po písčitou hlínu protkanou terasovitým štěrkem.

Víno s lákavou a velmi příjemnou, svěží zelenkavě zlatavou barvou a kořenitou vůní, kde se mísí 
tóny josty, černého rybízu a květu hluchavky. Sauvignon pěkně umocní chuť ryb, zeleninových 
jídel a lehce kořeněných pokrmů z bílého masa, poslouží rovněž jako osvěžující a lahodný aperitiv.

Toto víno je typickým mělnickým ryzlinkem, charakteristický vyšší svěží kyselinkou v chuti 
a hořčinkou v dochuti. V chuti i vůni je znát lipový květ a typické petrolejové tóny.

Novou edici vín MO vinařství Oliveda výborně reprezentuje výběr těch nejlepších odrůd bílého 
vína. Jde o harmonickou kombinaci Chardonnay, muškátu a Macabea. Vyvážená kombinace těchto 
odrůd vinné révy propůjčuje MO lehkou a svěží vůni i chuť exotického ovoce s tóny medu a květin. 
Blanc de Blanc je spíše suché víno, vhodné k rybě nebo těstovinám.  
Doporučujeme podávat dobře chlazené na 7–9 °C.

Cena v kavárně: 350 Kč

Cena v kavárně: 290 Kč

Cena v kavárně: 259 Kč

Cena v kavárně: 210 Kč

Cena s sebou: 290 Kč

Cena s sebou: 240 Kč

Cena s sebou: 249 Kč

Cena s sebou: 180 Kč

Země původu Německo

Země původu ČR

Země původu ČR

Země původu Španělsko

Riesling Nonnegarten

Ryzlink rýnský, 2007

Sauvignon – U hájku 2010

Masia Oliveda Blanc de Blanc

Vinařství Markus Schneiderbílé

Hrozny pochází z různých vinic. Některé se nachází na těžkých sprašových půdách nížiny v okolí 
vinařství, jiné zase v podstatně vyšších polohách, kde jsou pro půdní profi l charakteristické červe-
né pískovce, jíl a vápenec. Jednotlivé vinice dozrávají s poměrně velkým časovým odstupem a sběr 
probíhá v každé vinici samostatně, nezávisle na ostatních.

Cena v kavárně: 350 Kč Cena s sebou: 290 Kč

Země původu Německo

Grauburgunder

suché



Vinařství Borgo molino

Vinařství Família Oliveda

Vinařství Šilinek

šumivé

šumivé

šumivé

Sekt s rafi novanou elegancí, má světle růžovou jiskřivou barvu a dlouhé, jemné perlení. Vůně je 
jemná, sladká, ovocitá se stopami jahod, malin a růží. Chuť svěží, příjemná, lehce aromatická. Vyrá-
bí se z hroznů Prosecco, Raboso a Pinot Nero. Ideální jako aperitiv.

Bílé perlivé víno z Pálavy vyráběné klasickou metodou kvašením v lahvi.

Exklusívní španělská „Cava“ vyráběná tradiční šampaňskou metodou druhotného kvašení v lahvi. 
Jednoodrůdové.

Cena v kavárně: 270 Kč

Cena v kavárně: 290 Kč

Cena v kavárně: 180 Kč

Cena s sebou: 199 Kč

Cena s sebou: 270 Kč

Cena s sebou: 130 Kč

Země původu Itálie

Země původu Španělsko

Země původu ČR

Motivo Rosé extra dry Prosecco

Brut Jove

Šilink brutt 

Vinařství Borgo molinošumivé

Prosecco – slavné italské šumivé víno vyráběné pouze z těch nejlepších hroznů odrůdy prosecco. 
Tato odrůda vínu dodává jeho charakteristickou, lehce ovocnou chuť.

Cena v kavárně: 260 Kč Cena s sebou: 189 Kč

Země původu Itálie

Prosecco Brut Treviso DOC

suché




