OBJEDNÁVKOVÝ LIST
Poskytujeme na objednaná vína

slevu 30% z našich cen ! !

objedn.
ks

Chianti Colli Senesi
1. D.O.C.G.
Poliziano, r. 2019

4.

424 Kč

297 Kč

462 Kč

323 Kč

865 Kč

606 Kč

0,75 l

Le Stanze del Poliziano
5. Toscana Rosso I.G.T.
Poliziano, r. 2011/12/16

270 Kč

0,75 l

Vino Nobile di Montepulciano
D.O.C.G.
Poliziano, r. 2017

385 Kč

celkem Kč

TIP MĚSÍCE

0,75 l

Rosso di Montepulciano
3. D.O.C.
Poliziano, r. 2018

netto cena
30 %

0,75 l

Lohsa
2. Morellino di Scansano D.O.C.G.
Poliziano, r. 2019

ceník
vč. DPH

1 750 Kč

1 225 Kč

1 860 Kč

1 302 Kč

0,75 l

Asinone
6. Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G
Poliziano, r. 2017
0,75 l

Le Stanze del Poliziano, I.G.T., r. 2011/12/16
výrobce: Az. Agr. Poliziano, Montepulciano (SI)
Pod názvem „Le Stanze“ Poliziano vyrábí “supertoskánské” víno pojmenované podle
básnické sbírky středověkého básníka Angela Ambrogini, známého spíše pod jménem
Poliziano, kterého má vinařství ve svém emblému.
Složení: Cabernet Sauvignon 65-70%, Merlot 30-35%. Víno zraje 18 měsíců v barriques a
500 l sudech, poté ještě 8 měsíců v lahvích. Komplexní vůně a chuť, víno mezinárodního
stylu nejvyšší úrovně. Ideální k bohatým hlavním chodům a uzrálým sýrům. Vhodné k
dlouhodobému uložení až 15 let. Servírujeme při teplotě 16°- 18° C.
Excelentní supertoskánské víno, Cabernet Sauvignon a Merlot.
Gambero Rosso
- nejvyšší ocenění. Veronelli *** 93 b. Wine Spectator 93 b.

Cena za kus po slevě 30%
1 225,- Kč
CHOVAN s.r.o.
Podolské nábř. 34, 147 00 Praha 4
Tel. 241431424, e-mail: chovan@chovan.cz
www.chovan.cz

Výběr nejlepších vín z toskánského vinařství
POLIZIANO
(výběr je po jednom kuse, ale můžete si
sami sestavit dle libosti)
Chianti Colli Senesi D.O.C.G., r. 2019
výrobce: Az. Agr. Poliziano, Montepulciano (SI)
Chianti z vinařství Poliziano si nás ihned získá svojí lehkostí a
příjemnou pitelností. Svým charakterem vyjadřuje přednosti vín
z oblasti Montepulciana.
Tradiční odrůdy pro Chianti: 80% Sangiovese, 20% Canaiolo
Nero a Mammolo. Kvašení probíhá v nerezových tancích při
řízené teplotě 7 – 10 dnů. Zrání probíhá rovněž v nerezových
tancích 6 měsíců, poté ještě 3 měsíce v lahvích.
Světle rubínová až cihlová barva. Brusinková vůně se
švestkovými tóny, doprovázená lehkými květinovými podtóny. V
ovocné chuti patrné měkké tříslo s vyváženou kyselinkou.
Velmi příjemné víno ke každodennímu použití.

LOHSA, Morellino di Scansano D.O.C.G., r. 2019
výrobce: Az. Agr. Poliziano, Montepulciano (SI)
Víno z Maremmy s velkou perspektivou prestižního vína, z nové
toskánské vinařské oblasti, na západním pobřeží Středozemního
moře. Složení: Sangiovese (90%), Ciliegiolo (10%). Víno má
červenou, rubínovou barvu s tendencí do granátové. Intenzívní
příjemná vůně, chuť suchá, lehce tříslovinová, se správnou
rovnováhou mezi plností a lahodností.
Překvapivé víno ze západního Toskánska - Maremmy.
Gambero Rosso
. Vítěz testu časopisu „Il mio vino“

Rosso di Montepulciano D.O.C., r. 2018
výrobce: Az. Agr. Poliziano, Montepulciano (SI)
Rosso di Montepulciano je druhým důležitým vínem z
Montepulciana. Vyrábí se ze stejných odrůd pěstovaných většinou
i na stejných vinicích jako slavnější Vino Nobile.
Federico Carletti své Rosso přiblížil více světovému trendu a tak
ke klasickému Prugnolo (80%) přidal odrůdu Merlot (20%).
Vzniklo tak velmi pěkné víno - mladé, ovocné, tělnaté, ale ne
tvrdé. Barva rubínová, intenzívní vůně lesního ovoce, chuť velmi
příjemná, komplexní a vyvážená.
Velmi dobrá relace kvalita vers.cena. Gambero Rosso .

Vino Nobile di Montepulciano D.O.C.G.
výrobce: Az. Agr. Poliziano, Montepulciano (SI)
Dr. Carletti je v Montepulcianu považován za jednoho z nejlepších
vinařů a také jeho vína jsou tak náležitě oceňována.
Vino Nobile má klasické odrůdové složení Prugnolo (80%), tj. místní
klon Sangiovese, s dodatkem odrůd Canaiolo Nero, Colorino a Merlot,
jenž jsou s velkou péčí pěstovány na nejlepších vinicích této oblasti.
Stejná péče se věnuje vínu při jeho výrobě ve sklepě. Vzniká tak
vynikající víno, které perfektně vyjadřuje velký potenciál oblasti
Montepulciano. Je to opravdu víno ušlechtilé, jak zní doslovný překlad,
s velkou strukturou, intenzívní vůní a krásnou a komplexní chutí. Toto
základní víno vinařství POLIZIANO je uváděno v příručce Gambero
Rosso jako jedno z nejlepších italských vín, když se posuzuje kvalita s
přiměřenou cenou.
Gambero Rosso
. Wine Spectator 89b.

Le Stanze del Poliziano, I.G.T., r. 2011/12/16
výrobce: Az. Agr. Poliziano, Montepulciano (SI)
Pod názvem „Le Stanze“ Poliziano vyrábí “supertoskánské” víno
pojmenované podle básnické sbírky středověkého básníka Angela
Ambrogini, známého spíše pod jménem Poliziano, kterého má vinařství
ve svém emblému.
Složení: Cabernet Sauvignon 65-70%, Merlot 30-35%. Víno zraje 18
měsíců v barriques a 500 l sudech, poté ještě 8 měsíců v lahvích.
Komplexní vůně a chuť, víno mezinárodního stylu nejvyšší úrovně.
Excelentní supertoskánské víno, Cabernet Sauvignon a Merlot.
Gambero Rosso
- nejvyšší ocenění. Veronelli *** 93 b. Wine
Spectator 93 b.

Vino Nobile di Montepulciano „Asinone“ D.O.C.G.
výrobce: Az. Agr. Poliziano, Montepulciano (SI)r. 2017
Vinice „Asinone“ dává nejkvalitnější hrozny tradičních odrůd Prugnolo
(80%), Canaiolo Nero, Mammolo, Colorino a Merlot pro nejlepší Vino
Nobile z vinařství POLIZIANO. Víno zraje v barikových sudech 18
měsíců a poté v lahvích alespoň dalších 8 měsíců. Může dále ležet při
vhodném uchování nejméně 15 let. Ve vinařském průvodci Gambero
Rosso se o tomto vínu píše: „opravdu velké víno s krásnou vůní ostružin,
kakaa, kávy…Chuť je plná, elegantní, s hlubokými tříslovinami avšak
uhlazenými.
Nejlepší „cru“ z Montepulciana. Veronelli 93 b., Vinous Antonio Galloni
93 b. Stabilní nejvyšší ocenění
, v každém ročníku Gambero Rosso.,

Cena této krabice 6 ks vína po slevě 30%
4 023,- Kč

