OBJEDNÁVKOVÝ LIST
Poskytujeme na objednaná vína

slevu 30% z našich cen ! !

objedn.
ks

Pinot Grigio
1. Alto Adige D.O.C.
Elena Walch, r. 2019

4.

CHOVAN s.r.o.
Podolské nábř. 34, 147 00 Praha 4
Tel. 241431424, e-mail: chovan@chovan.cz
www.chovan.cz

308 Kč

580 Kč

406 Kč

575 Kč

403 Kč

535 Kč

375 Kč

505 Kč

354 Kč

0,75 l

Pinot Nero
6. Alto Adige Rosso D.O.C.
Elena Walch r. 2019

440 Kč

0,75 l

Lagrein
5. Alto Adige Rosso D.O.C.
Elena Walch r. 2019/20

322 Kč

0,75 l

Gewürztraminer Selezione
Alto Adige D.O.C.
Elena Walch, r. 2019/20

460 Kč

celkem Kč

TIP MĚSÍCE

0,75 l

Rosé 20/26, Dolomiti
3. Alto Adige I.G.T.
Elena Walch, r. 2020

netto cena
30 %

0,75 l

Pinot Bianco Selezione
2. Alto Adige D.O.C.,
Elena Walch, r. 2020

ceník
vč. DPH

0,75 l

Pinot Grigio, Alto Adige D.O.C., r. 2019
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Pinot Grigio z prestižního jihotyrolského vinařství Elena Walch je ukázkou umu vinaře a
specifičnosti teritoria. I ve své základní podobě je to Pinot Grigio mnohem plnější a
výraznější než většina stejných vín této kategorie. 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 světle slámově žlutá, vůně je
jemná, svěží, elegantní. Chuť je komplexní, jemně ovocná, velmi harmonická. Vhodné k
předkrmům, rybám.

Cena za kus po slevě 30%
322,- Kč

Standard výběr vín z celosvětově
uznávaného vinařství z jižního Tyrolska
ELENA WALCH
(výběr je po jednom kuse, ale můžete si
sami sestavit dle libosti)
Pinot Grigio, Alto Adige D.O.C., r. 2019
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Pinot Grigio z prestižního jihotyrolského vinařství Elena Walch
je ukázkou umu vinaře a specifičnosti teritoria. I ve své základní
podobě je to Pinot Grigio mnohem plnější a výraznější než
většina stejných vín této kategorie. 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 světle slámově žlutá, vůně je
jemná, svěží, elegantní. Chuť je komplexní, jemně ovocná,
velmi harmonická. Vhodné k předkrmům, rybám.

Pinot Bianco Selezione, Alto Adige D.O.C.. r. 2020
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Základní Pinot Bianco z vinic Eleny Walch je opravdu ukázkou
perfektní práce vinaře a specifičnosti teritoria. Velmi elegantní
a harmonické víno oceněné nespočetnými nejvýznamnějšími
světovými oceněními.
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.

Rosé 20/26, Dolomiti I.G.T., r. 2020
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Elena Walch patří mezi nejprestižnější jihotyrolské vinaře.
Její růžové víno je skutečnou extratřídou!
Odrůdy: 1/3 Pinot Nero, 1/3 Lagrein, 1/3 Merlot.
Kvašení probíhá za kontrolované teploty v ocelových tancích,
pouze 10% moštu kvasí v barikových sudech.
Barva je jemná růžová s lososovými odlesky. Překvapí nás
intenzivní vůně čerstvých třešní a lesních jahod. Následuje
velmi příjemná ovocná chuť s dlouhým trváním.
Gambero Rosso 2 sklenice s hvězdičkou.

Gewürztraminer, Alto Adige D.O.C., 2019/20
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Tramín kořeněný přímo z Tramínu, domoviny této odrůdy.
V podání Eleny Walch, jednoho z nejprestižnějších vinařství jižního
Tirolska, je i ve svém základním provedení opravdu krásný zážitek.
100% jednoodrůdové víno. Kvašení a zrání probíhá v nerezových
tancích.
Typická, bohatá a koncentrovaná vůně a chuť, avšak jemná,
delikátní. Chuť příjemně suchá, elegantní.
Je to vynikající aperitiv, ideálně doprovází pokrmy z korýšů a
pečené ryby. Velmi chutná je rovněž kombinace s husími játry.
Když Tramín, tak z Tramínu.
, v každém ročníku Gambero Rosso.,

Lagrein Alto Adige D.O.C., r. 2019/20
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Původní a nejdůležitější jihotyrolská modrá odrůda. Základní víno
této odrůdy. 100 % Lagrein.
Tradiční kvašení v nerezových tancích na šlupkách po dobu 20 dnů.
Poté zraje ve velkých sudech ze slovinského dubu.
Hluboká tmavěrubínová barva. Ve vůni jemné známky fialek spolu
s intenzivnější vůni ostružin a rybízu. Bohatá sametová chuť
s měkkým tříslem, hezky zakulacená.
Nejlépe se hodí k pokrmům z tmavého masa, zejména zvěřina, též
výborné k pikantním a uzrálým sýrům.

Pinot Nero, Alto Adige D.O.C., r. 2019
výrobce: Elena Walch, Tramin (BZ)
Nový produkt vinařství – základní Pinot Nero. Ročník 2008
poprvé v prodeji.
100 % jednoodrůdové víno.
Zářivě rubínová barva. Svěží čisté vinné aroma, na patře
harmonické a sametové, s mírně kořeněnou dochutí, velmi
elegantní.
Hodí se k předkrmům a lehčím hlavním chodům.

Cena této krabice 6 ks vína po slevě 30%
2 168,- Kč

