OBJEDNÁVKOVÝ LIST
Poskytujeme na objednaná vína

slevu 30% z našich cen ! !

objedn.
ks

INARNO
1. Val d´Arno di Sopra D.O.C.
Petrolo, r. 2015/18

545 Kč

382 Kč

1 095 Kč

767 Kč

4 370 Kč

3059 Kč

celkem Kč

0,75 l

GALATRONA
3. Val d´Arno di Sopra D.O.C.
Petrolo, r. 2015/16

netto cena
30 %

0,75 l

TORRIONE
2. Val d´Arno di Sopra D.O.C.
Petrolo, r. 2011/12/14/15

ceník
vč. DPH

0,75 l

TIP MĚSÍCE
TORRIONE Val d´Arno di Sopra D.O.C
výrobce: PETROLO, Bucine (AR),

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

Čisté Sangiovese pěstované na šesti vinicích o malých výměrách, které dohromady čítají
15 hektarů.Víno má temnou granátovou barvu s fialovými okraji. Kombinace nádherné
vůně květin a lesního bobulového ovoce je brilantní. Plná a bohatá chuť se nabízí v
nekonečné škále ovocných tónů, vše v závěru doplněno o vyzrálé třísloviny, které dávají
tušit ještě lehké zlepšení zráním na lahvi, beztak už pěkného vína.
Gastronomie: pernatá zvěřina a tmavá masa v pikantnější úpravě.
Gambero Rosso
, Veronelli *** 91b., W. Spectator 94 b.

Cena za kus po slevě 30%
767,- Kč

Výběr vín z CRU vinic celosvětově
uznávaného vinařství v toskánskánsku
PETROLO
(výběr je po 3+2+1 kusech, ale můžete si
sami sestavit dle libosti)

INARNO, Val d´Arno di Sopra D.O.C., r. 2015/18
výrobce: PETROLO, Bucine (AR)
Inarno je společný projekt přátelských sousedních vinařů, kteří
dodávají hrozny do Petrola. Věnují se výrobě a autentické
vinifikaci. Tradičně vyrobené a přesto moderní, svěží Sangiovese,
plné krásy a velkorysosti ve své vůni a bohatství. „Inarno je
šťavnaté, bouřlivé a chutné víno. V chuti cítíme přezrálé třešně,
kůži, cedr, koření a tabák.

3 kusy

TORRIONE, Toscana Rosso I.G.T., r. 2011/12
TORRIONE Valdarno di Sopra D.O.C, r. 2014/15
výrobce: PETROLO, Bucine (AR),
Čisté Sangiovese pěstované na šesti vinicích o malých výměrách,
které dohromady čítají 15 hektarů.Víno má temnou granátovou barvu
s fialovými okraji. Kombinace nádherné vůně květin a lesního
bobulového ovoce je brilantní. Plná a bohatá chuť se nabízí v
nekonečné škále ovocných tónů, vše v závěru doplněno o vyzrálé
třísloviny, které dávají tušit ještě lehké zlepšení zráním na lahvi,
beztak už pěkného vína.
Gastronomie: pernatá zvěřina a tmavá masa v pikantnější úpravě.
Gambero Rosso , Veronelli *** 91b., W. Spectator 94 b.

2 kusy

GALATRONA Val d´Arno di Sopra D.O.C., r. 2015/16
výrobce: PETROLO, Bucine (AR)
Galatrona z vinařství Petrolo je zcela mimořádné víno patřící do nejužší
špičky největších italských vín. 100% Merlot z vinic tradiční oblasti
Chianti. Tmavě rubínová, ve sklenici až krvavá barva. Pronikavá vůně
i po 10 letech stále svěží, velmi živá, plná tmavých třešní, čokolády
s náznaky kouře a koření. Chuť plná, velmi svůdná, šťavnatá na patře,
skvěle vyvážená, s předlouhým koncem. Víno je potřeba otevřít
nejméně 3 až 4 hodiny předem.
Jedno z nejprestižnějších a nejlépe oceňovaných italských vín.
Gambero Rosso
, Veronelli *** 92 b., W. Spectator 96 b. Luca
Maroni 90 b. Robert Parker 95+ b., James Suckling 99 b.

1 kus

Cena této krabice 6 ks vína po slevě 30%
5 739,- Kč

