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LOKALITA
MENDOZA

Buenos Aires

ARGENTINA

ARGENTINA „Země slunce a dobrého vína“ 
                                                          z vinařství

119,80 bez DPH
145,00 s DPH

CICCHITTI
MALBEC ESTEOESTE
0,75l

Malbec je odrůda původem
z Francie a nejvíce se pěstuje 
v Argentině. Velmi tmavá
červená až inkoustově černá červená až inkoustově černá 
barva. Voní po švestkách, tabáku 
a rozinkách, kyselých višních.
Chuť je intenzivní s nádechem
marmelády s kouřovými podtóny.
Konec živočišný, kulatý a hebký.

Ideální s hovězím steakem.
Ladí k těžším omáčkám,Ladí k těžším omáčkám,
vhodně doplní drůbeží a
zvěřinu s omáčkami.

Alkohol 13,5%. obj.
Doporučená teplota: 11° C

144,60 bez DPH
175,00 s DPH

PRIMMO
CHARDONNAY
0,75l

Lehké a svěží víno
s komplexní a intenzivní 
vůní tropického ovoce,
jemnou chutí ajemnou chutí a
harmonickou kyselinou.
Elegantní závěr, který
pobízí k další a další sklenici.

Příjemné k omáčkám,
vhodně doplní ryby
a i samostatně.

Alkohol 13,5%. obj.Alkohol 13,5%. obj.
Doporučená teplota:  11° C

 

144,60 bez DPH
175,00 s DPH

PRIMMO
MALBEC
0,75l

Rubínově červené víno s fialovými
odlesky. Když přičichnete ucítíte 
vůni květin, zralé červené bobule,
vanilku a rozpuštěnou čokoládu.vanilku a rozpuštěnou čokoládu.
Víno je jednoduché, ale s přátelskými,
trvalými tříslovinami.
Víno zrálo v sudech vyrobených
z švestkového a třešňového dřeva. 

Vhodné ke grilovaní,
a k dennímu jídlu.
Doporučujeme otevřítDoporučujeme otevřít
min. 30 minut před konzumací.

Alkohol 13,5%. obj.
Doporučená teplota: 14° C.

144,60 bez DPH
175,00 s DPH

PRIMMO
CABERNET SAUVIGNON
0,75l

Pikantní vůně švestek a borůvek
se mísí se zemitými minerály 
a květinovými tóny, to vše 
způsobí výjimečný zážitek. způsobí výjimečný zážitek. 

Vhodné při grilovaní,
ale i k večernímu popíjení s přáteli.
Doporučujeme otevřít
min. 30 minut před konzumací.

Alkohol 13,5%. obj.
Doporučená teplota: 4° C.

152,90 bez DPH
185,00 s DPH

CICCHITTI
ROSADO
0,75l

Barva je slabě růžová a jasná.
Vůně připomíná červené květy
a drobné ovoce, jako jsou
třešně a jahody.třešně a jahody.
Chuť je čerstvá, s mandlovou
a ořechovou příchutí.

Servírujte k asijským
jídlům, uzené mořské rybě,
bílému masu a sýrům. 

Alkohol 13,5%. obj.
Doporučená teplota: 9° C.Doporučená teplota: 9° C.

268,60 bez DPH
325,00 s DPH

CICCHITTI BLEND
60% Malbec, 30% Cab. Sauvignon, 10% Merlot.
0,75l

Barva je intenzivní rubínově červená 
s tmavě fialovými odlesky. Vůně je
extrémně aromatická a kořenitá.
Je zde cítit zralé červené a černé ovoceJe zde cítit zralé červené a černé ovoce
v kombinaci se dřevem. Chutná po 
černém pepři a lékořicí. Ucítíte švestky,
ostružiny a borůvky, které mohou mít
jemnou chuť vanilky, tabáku a čokolády.

Podávejte ke grilovaným masům a šťavnatým omáčkám. 

Alkohol 14%. obj.
Doporučená teplota: 12° C.Doporučená teplota: 12° C.

210,70 bez DPH
255,00 s DPH

CICCHITTI MALBEC
0,75l

Nabízí tóny zemitých minerálů, 
koření, třešní a nejrůznějších 
černých plodů. Půda pak předává 
charakteristickou eleganci a styl
vína Malbec. Víno má dobrouvína Malbec. Víno má dobrou
hloubkou a středně dlouhý závěr. 

Doporučujeme otevřít
min. 30 minut před konzumací.

Alkohol 13%. obj.
Doporučená teplota: 14° C.

210,70 bez DPH
255,00 s DPH

CICCHITTI CHARDONNAY OAK 
0,75l

Intenzivní žlutá barva se zlatými
odlesky. Tropické vůně, jako
jsou banány v kombinaci s
vanilkovými tóny.
Intenzivní, sladká, svěžestIntenzivní, sladká, svěžest
a vyvážená kyselost plná
rozmanitosti.

Ideální k salátům s mořskými
plody, rybami.

Doporučená teplota: 10° C.

Mendoza je největší vinařskou oblastí Argentiny a její vinohrady, které leží v nezvykle vysoké nadmořské výšce
zhruba 800 m, mají rozlohu kolem 250 000 ha. Tamější vinice sahají až k úpatí And. Až 70 % argentinského vína
pochází právě odtud. Nejvýznamnější odrůdou této oblasti je Malbec, jehož jméno je s Argentinou nerozlučně spjato,
přestože původ této odrůdy je ve Francii.

Historie vinařství sahá až do konce
19. století, kdy do Argetiny emigroval
italský vinař don Giuseppe Mondati.

Jeho vnuk Jose Antonio Cicchii šel ve stopách
svého dědečka a založil v roce 1982 vinařství
                 Bodega Cicchiti v oblasti Mendoza.

JoséJosé Cicchii je u svých produktů velmi
náročný a říká, že víno lze vždy vylepšovat a že je
produktem, který vzbuzuje vášně. Dnes v Cicchii
používáme pouze hrozny ze svého 240 hektarového
panství a s kombinací znalostí o klimatu, zemi, vodě
a vinné révě vytváříme rozmanitá vína. A tak. jako
se mění každoroční klima, tak se mění i naše vína.
SnažímeSnažíme se tedy vždy vyzvednout vlastnosti hroznů,
které nejvíc vynikají. Zdůraznit každou sklizeň a
také pokračovat s cílem překvapit spotřebitele.

Staré recepty a teroir nám umožňují
vytvořit lahodně chutná  vína, zdravými pro lidské tělo

a v souladu s prostředím.


