OBJEDNÁVKOVÝ LIST
Poskytujeme na objednaná vína

slevu 30% z našich cen ! !

objedn.
ks

Pinot Grigio „Castel Ringberg“
1. Alto Adige D.O.C.
0,75 l
Gewürztraminer Concerto Grosso
Alto Adige D.O.C.
Elena Walch r. 2018
0,75 l
Sauvignon „Castel Ringberg“
Alto Adige D.O.C.
Elena Walch , r. 2019
0,75 l
Riesling „Castel Ringberg“
Alto Adige D.O.C.
Elena Walch , r. 2019
0,75 l
Pinot Nero „Ludwig“
Alto Adige D.O.C.
Elena Walch , r. 2016
0,75 l
Lagrein Riserva Castel Ringberg
Alto Adige Rosso D.O.C.
Elena Walch r. 2016
0,75 l

ceník
vč. DPH

netto cena
30 %

760 Kč

532 Kč

777 Kč

544 Kč

795 Kč

557 Kč

celkem Kč

Elena Walch , r. 2018

2.

3.

4.
5.

6.

820 Kč

574 Kč

1 155 Kč

809 Kč

1 525 Kč

1 068 Kč

TIP MĚSÍCE
Riesling „Castel Rinberg“, Alto Adige D.O.C.
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ), r. 2019
Svahy kolem Tramínu jsou nejlepší italskou oblastí na pěstování odrůdy ryzlink, i když tato
odrůda není v Itálii tolik populární. Elena Walch ho má vysazeno na vinici Castel Ringberg
nevelké množství.
Kvašení i zrání probíhá v nerezových tancích.
Světlá slámová barva. Jemná, elegantní vůně, připomíná broskve, meruňky a zralé
pomeranče. Chuť je pěkně harmonická s krásnou kyselinkou. Je to žívé víno s decentním
aroma, velmi elegantní s dlouhou dochutí. Je to skvělý aperitiv a překrásně doprovázi
předkrmy z mořských plodů, vůbec všechny rybí pokrmy. Zajisté jeden z nejlpších
italských ryzlinků.
Velmi limitovaná produkce, nedává se na hodnocení do vinařských průvodců. Veronelli **.

Cena za kus po slevě 30%
574,- Kč
CHOVAN s.r.o.
Podolské nábř. 34, 147 00 Praha 4
Tel. 241431424, e-mail: chovan@chovan.cz
www.chovan.cz

DE LUXE výběr vín z CRU vinic
celosvětově uznávaného vinařství z jižního
Tyrolska ELENA WALCH
(výběr je po jednom kuse, ale můžete si
sami sestavit dle libosti)
Pinot Grigio „Castel Rinberg“, Alto Adige D.O.C.
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ), r. 2018
Velmi elegantní a harmonické víno oceněné nespočetnými
nejvýznamnějšími světovými oceněními. Určitě je to Pinot Grigio
mnohem plnější a výraznější než většina stejných vín v této
kategorii. Je to zejména díky skvělým pozicím vinic na
jihovýchodních svazích nad Tramínem, s naplaveninovou,
štěrkovitou půdou. Kvašení a zrání probíhá v nerezových tancích.
Barva je slámově zlatavá, s nazelenalými odlesky. Elegantní vůně
přezrálého ovoce s jemným akcentem květinové vůně a syrové
zeleniny. Chuť plná, bohatá, komplexní, svěží a šťavnatá,
dlouhotrvající. Živá a dobře vyvážená kyselinka.

Gewürztraminer „Concerto Grosso“, r. 2018
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Prestižní víno Eleny Walch, velmi mohutné, živé, s překrásným
aroma, opakovaně odměňováno těmi nejdůležitějšími italskými
i světovými oceněními. Zářivá zlatožlutá barva. Výrazná a
intenzivní vůně s krásným aroma růžových květů a koření.
V chuti je to víno s jasně definovanou strukturou, bohaté a
koncentrované, velmi aromatické ve finále a se svěží, dobře
vyváženou kyselinkou. Velmi dobrý doprovod zejména
k plodům moře a mořským korýšům, jídlům orientální
kuchyně, sladkým dezertům.
Špičkový tramín z Tramínu..

Sauvignon „Castel Ringberg“, Alto Adige D.O.C.
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ), r. 2019
Sauvignon Eleny Walch z vinic Castel Ringberg od jezera Caldaro
je jihotyrolskou extratřídou. Odrůda 100 % Sauvignon Blanc.
Vinifikace se provádí v nerezových tancích, 15% vína zraje
v barikových sudech. Sytá žlutá barva. Velmi delikátní aroma
s jasnými banánovými a broskvovými tóny, rovněž patrný bezový
květ a náznak kouřových tónů. Chuť je pěkně strukturovaná,
minerální tělo s elegantním, harmonickým, trochu kořeněným
charakterem, vyváženou kyselinkou a dlouhou dochutí.

Riesling „Castel Rinberg“, Alto Adige D.O.C.
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ), r. 2018
Svahy kolem Tramínu jsou nejlepší italskou oblastí na pěstování
odrůdy ryzlink, i když tato odrůda není v Itálii tolik populární. Elena
Walch ho má vysazeno na vinici Castel Ringberg nevelké množství.
Kvašení i zrání probíhá v nerezových tancích.
Světlá slámová barva. Jemná, elegantní vůně, připomíná broskve,
meruňky a zralé pomeranče. Chuť je pěkně harmonická s krásnou
kyselinkou. Je to žívé víno s decentním aroma, velmi elegantní
s dlouhou dochutí. Je to skvělý aperitiv a překrásně doprovázi
předkrmy z mořských plodů, vůbec všechny rybí pokrmy. Zajisté jeden
z nejlpších italských ryzlinků.
Velmi limitovaná produkce, nedává se na hodnocení do vinařských
průvodců. Veronelli **.

Pinot Nero „Ludwig“, Alto Adige Rosso D.O.C.
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ), r. 2016
Stylově burgundský Pinot Noir ze staré vinice Ludwig nás naplňuje
velkým očekáváním. Vinice leží v nadmořské výšce 650 m
s jihozápadní expozicí. 100 % jednoodrůdové víno.
Intenzivní rubínově červená barva. Svěží a čistá vůně sladkého ovoce,
připomíná švestky. V chuti je harmonické, hladké, elegantní, s mírně
kořeněnými tóny. V dochuti jemné a elegantní.
Hodí se k předkrmům a lehčím hlavním chodům.

Lagrein Riserva „Castel Ringberg“ Alto Adige Rosso
D.O.C., r. 2016
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Skvělý Lagrein z vinice Castel Ringberg.Mošt kvasí na slupkách asi 10
dnů. Poté i malolaktická fermentace probíhá v nerezových tancích.
Víno zraje v nových barikových sudech 20 měsíců.
Intenzivní a hluboká granátová barva. Vůně s kořenistými tóny,
patrnou ostružinou, rybízem a švestkami, sušenými fíky, čokoládou.
Chuť je plná se silným tříslem, komplexní a elegantní,
s nezaměnitelnou chutí po tmavém lesním ovoci a velmi dlouhou
dochutí.

Cena této krabice 6 ks vína po slevě 30%
4 084,- Kč

