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                            155,40 bez  DPH
                                   188,- s DPH

FLUTTERBY
MERLOT
0,75l 

Hluboká, zářivá, rubínově červená
barva, elegantní hladkost a příchutě
zralého divokého lesního ovoce, 
tmavá švestka a cedrový dub dochutítmavá švestka a cedrový dub dochutí
měkké taniny s dlouhotrvající chutí
pro typický ovocný styl.
Vhodné pro dobré stárnutí.

Vynikající k jídlu z červeného masa,
dušenému masu nebo samo.

Alkohol 14% obj.
Dop. teplota 17 - 18̊CDop. teplota 17 - 18̊C

                            152,90 bez  DPH
                                   185,- s DPH

FIVE CLIMATES
CABERNET SAUVIGNON
0,75l 

Čerstvé víno plné ovoce,
velmi oblíbené u široké cílové
Na patře silně ucítíme
chutě a vůně černéhochutě a vůně černého
rybízu a bylin. Elegantní
víno s typickou chutí.

Vynikající víno pro jídlo
z červeného masa
nebo jednoduše samo.

Alkohol 13,79%
Kyselinka 5,8g / lKyselinka 5,8g / l
Cukr 4,6 g / l
Dop. teplota 17 - 18̊C

                            152,90 bez  DPH
                                   185,- s DPH

FIVE CLIMATES
PINOTAGE
0,75l 

Cítíme vůně švestek
a bobulovin. Elegantní víno
s typickými příchutěmi
Pinotage. Pinotage. 

Lahodné k pokrmům
z červeného masa,
těstovinám a pizze nebo
jednoduše samo o sobě

Alkohol 13,8%
Dop. teplota 17 - 18̊C

                            152,90 bez  DPH
                                   185,- s DPH

CLASSIC SELECTION
MERLOT
0,75l 

Elegantní Merlot s vůní
ovocného koláče a třešní,
s pokračující  hladkostí.
Náznaky koření a pikantníchNáznaky koření a pikantních
tónů cítíme až do konce.

Vynikající víno pro jídlo
z červeného masa
nebo jednoduše samo.

Alkohol 13,05%
Kyselinka 5,6g / l
Cukr 3,1 g / lCukr 3,1 g / l
Dop. teplota 17 - 18̊C

                            152,90 bez  DPH
                                   185,- s DPH

CLASSIC SELECTION
CABER. SAUVIGNON, MERLOT
0,75l 

Tato elegantní směs Bordeaux
vyniká příchutí černého rybízu,
černé třešně s bylinnou vůní,
zaoblenou chutí a končícímizaoblenou chutí a končícími
tóny dubového koření.

Chutné ke grilovaným 
nebo pečeným pokrmům
z červeného masa.

Alkohol 13,24%
Kyselinka 5,9g / l
Cukr 4,3 g / lCukr 4,3 g / l
Dop. teplota 17 - 18̊C

                            152,90 bez  DPH
                                   185,- s DPH

CLASSIC SELECTION
SHIRAZ
0,75l 

Čerstvé víno plné ovoce.
Měkký, elegantní Shiraz
nabízí chutě sladkého,
černého rybízu a typickéčerného rybízu a typické
shirazské příchutě koření
a švestek.

Dokonalé s hovězím masem,
oxtail a steaky.

Alkohol 13,63%
Kyselinka 5,9g / l
Cukr 4,3 g / lCukr 4,3 g / l
Dop. teplota 17 - 18̊C

                            152,90 bez  DPH
                                   185,- s DPH

CLASSIC SELECTION
CHARDONNAY
0,75l 

Vyjadřuje vůně chutě čerstvých
citrusů, ananasů a tropických
tónů, které se odráží ve svěžím,
zralém a svěžím stylu. zralém a svěžím stylu. 
Elegantní nezalesněné 
víno s typickými příchutěmi.

Lahodné s korýši a pokrmy
z bílého masa z ryb
nebo drůbeže.

Alkohol 13,0%
Kyselinka 5,9g / lKyselinka 5,9g / l
Cukr 4,1 g / l
Dop. teplota 10 - 11̊C

                            152,90 bez  DPH
                                   185,- s DPH 

CLASSIC SELECTION
SAUVIGNON BLANC
0,75l 

Svěží ovocné víno vyznačujíci
se šťavnatostí a vůní.
Představuje limetkové,
citrusové a tropické ovoce.citrusové a tropické ovoce.
Elegantní víno s typickými
příchutěmi .

Vyborné ke kuřeti a salátu.
k mořským plodům nebo
jednoduše samostatně.

Alkohol 12,5%
Kyselinka 6,6g / lKyselinka 6,6g / l
Cukr 3,7 g / l
Dop. teplota 10 - 11̊C

                            152,90 bez  DPH
                                   185,- s DPH

CLASSIC SELECTION
CHENIN BLANC
0,75l 

Svěží ovocné víno vyznačujíci
se svěžestí šťavnatostí a vůní.
Převládají vůně limetky
melounu a guave. Elegantnímelounu a guave. Elegantní
víno s typickými cheninovými
příchutěmi - regionální favorit.

Vyborné ke kuřeti, kari
či saláty nebo jednoduše
samostatně.

Alkohol 13,43%
Kyselinka 5,5g / lKyselinka 5,5g / l
Cukr 3,9 g / l
Dop. teplota 10 - 11̊C

                                202,50 bez  DPH
                                        245,- s DPH 

TALENT & TERROIR
CINSAU T ROSÉ 
0,75l 

Jemné víno nabízí krásný
odstín lososa a příjemnou
vůni s náznaky růží a třešní.
Následuje rovnováha ovoceNásleduje rovnováha ovoce
a doteku koření bílého pepře
s lehkou pikantností
a krémovým pocitem
v ústech.

Skvěle doplní mušle, noky
nebo bílé maso.

Alkohol 12,5% obj.Alkohol 12,5% obj.
Dop. teplota 10 - 11̊C

Vinařství Boland Cellar, založené v roce 1941, se nachází v krásném údolí Paarl 
na mysu Provence v Jižní Africe. Skoro již 80 let je průkopníkem jihoafrického
vinařského průmyslu a pokračuje v 350leté tradici vinařství v regionu Paarl.
Každé z vín je vytvořeno tak, aby přineslo to nejlepší, co může nabídnout region Boland.
Tato vína jsou inspirována přírodou, rostou v harmonii s půdou, sluncem, větrem 
a vytváří  hrozny nejen jedinečného charakteru a kvality, ale aby přinesla i to nejlepší.
JsouJsou to výjimečná vína jednoho regionu a nesčetného množství různých klimatických zón.

z vinařství BOLAND CELLAR
                dovážená nejen pro gastronomi 
                                                 přímo od dovozce.

POZNEJTE KRÁSU A CHUŤ JIHOAFRICKÝCH VÍN 
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                              342,90 bez  DPH
                                      415,- s DPH

RESERVE NO1
CHENIN BLANC
0,75l 

Elegantní víno ve zralém a
komplexním stylu. Plynulá
harmonie zralých melounů
s nádechem tropických chutí.s nádechem tropických chutí.
Víno bylo ponecháno 12 měsíců
na kalech /metoda Sut Lie/.

Ideální s grilovanými mořskými
plody, pečeným kuřetem nebo
jemným výběrem měkkých sýrů.

Alkohol 13,21%
Kyselinka 6,1 g / lKyselinka 6,1 g / l
Cukr 3,5 g / l
Dop. teplota 10 - 11̊C

                              309,90 bez  DPH
                                      375,- s DPH

RESERVE  
CHARDONNAY
0,75l 

Tato odrůda pochází ze starých
vinic ze severní oblasti a tak tyto
hrozny dodávají vínu eleganci a
intenzivně ovocný styl s příchutíintenzivně ovocný styl s příchutí
hrušek, citronů a limetek, které 
doplňují tropické příchutě.

Vhodné pro kořeněné jídlo,
k pečené zelenině a také kuřecímu.

Alkohol 13,61%
Kyselinka 6,3 g / l
Cukr 3,0 g / lCukr 3,0 g / l
Dop. teplota 10 - 11̊C

                            442,15 bez  DPH
                                    535,- s DPH

RESERVE 
CABERNET SAUVIGNON
0,75l 

Ručně sbírané hrozny 
s intenzivní barvou a výraznou
příchutí zralého černého rybízu
s elegantní hladkostí na patře.s elegantní hladkostí na patře.
Víno zrálo v sudech z fran. dubu
po dobu 24 měsíců.

Plné víno s vynikajícím stárnutím.
Lahodné s grilovaným masem
nebo jakýmkoli červeným masem.

Alkohol 14,48%
Kyselinka 6,2 g / lKyselinka 6,2 g / l
Cukr 3,2 g / l
Dop. teplota  17 - 18̊C

                            413,20 bez  DPH
                                    500,- s DPH

RESERVE 
MERLOT
0,75l 

Jemně zpracované víno,
kde cítíme zralé merlotské
příchutě červených třešní,
čerstvé jahody, švestky ačerstvé jahody, švestky a
červené bobule s dlouhým
a přetrvávajícím závěrem.

Doplňuje grilovanou
svíčkovou a steaky
k dokonalosti.

Alkohol 14,42%
Kyselinka 6,1 g / lKyselinka 6,1 g / l
Cukr 3,6 g / l
Dop. teplota 17 - 18̊C

                               281,00 bez  DPH
                                       340,- s DPH 

ONE FORMATION
SHIRAZ
0,75l 

Bohatý a tmavý Shiraz,
který typicky vyjadřuje
chuť koření černého
pepře, tmavých ovocnýchpepře, tmavých ovocných
bobulí a švestek.
Výborné hladké a zralé víno.

Ideální pro doplnění
jehněčích kotlet a
grilovaných klobás.

Alkohol 13,41%
Kyselinka 5,8g / lKyselinka 5,8g / l
Cukr 3,4 g / l
Dop. teplota 17 - 18̊C

                               281,00 bez  DPH
                                       340,- s DPH 

ONE FORMATION
SHIRAZ, GRENACHE, VIOGNIER
0,75l 

Vyzrálé a elegantní červené víno
s nádechem vanilky, tmavého
bobulového ovoce a jemností
bílého pepře. Vše doplňujebílého pepře. Vše doplňuje
příchuť černé třešně Grenache a
Viognier dodává jemný nádech
květinových vůní. 

Zejména červené maso, jehněčí,
nebo vepřovým řízek
doplní tuto jedinečnou směs.

Alkohol 13,71%Alkohol 13,71%
Kyselinka 5,9g / l
Cukr 3,3 g / l
Dop. teplota  17 - 18̊C

                               239,70 bez  DPH
                                      290,- s DPH 

ONE FORMATION
CHENIN, SAUVIGNON, GRENACHE
BLANC
0,75l 

Jemně zalesněné víno s chutí
zeleného jablka a vůní kiwi.
Grenache Blanc do této směsi Grenache Blanc do této směsi 
přidává bohatost a texturu zralých 
hrušek,melounovou příchuť
a tóny zeleného pepře.

Toto míchané víno jedinečně
doplní jemně ochucené pokrmy
z mořských plodů a drůbeže.

Alkohol 13,78%Alkohol 13,78%
Kyselinka 6,1g / l
Cukr 3,6 g / l
Dop. teplota  11 - 13̊C

                               239,70 bez  DPH
                                      290,- s DPH 

ONE FORMATION
CHENIN BLANC
0,75l 

Čerstvé výrazné víno, s
chuťí zeleného jablka, kiwi
a angreštu. Vychutnejte si 
vyváženou tropickou chuť,vyváženou tropickou chuť,
která přetrvává na patře.

Ochutnejte s kuřecím
nebo vepřovým masem
a mořskými plody.

Alkohol 13,78%
Kyselinka 6,1g / l
Cukr 3,6 g / lCukr 3,6 g / l
Dop. teplota  11 - 13̊C

                               314,00 bez  DPH
                                       380,- s DPH 

ONE FORMATION
PINOTAGE, SHIRAZ,
GRENACHE
0,75l 

Toto elegantní červené víno
předsatvuje tmavé, zralé ovoce, 
zejména černý rybíz a švestky.zejména černý rybíz a švestky.
Je šťavnaté, přístupné,
příjemné - to vše harmonizuje
v hladké, přetrvávající chuti. 

Užijte si toto víno a grilované hovězí
nebo dušené vepřové maso.

Alkohol 14% obj.
Dop. teplota 17 - 18̊CDop. teplota 17 - 18̊C

                          163,60 bez  DPH
                                  198,- s DPH

CAPPUCCINO PINOTAGE
0,75l 

Zralá kombinace sladké tmavé
švestky, borůvek, šťavnatých červených
ovocných bobulí s dubovými
příchutěmi a hladkým závěrem. 
Výsledkem je svůdný styl červenéhoVýsledkem je svůdný styl červeného
vína, které má
aroma kávy a čokolády.

Jedinečné a expresivní víno
ideálně spárováno s grilovaným masem,
klobásami a hovězím kebabem.

Alkohol 14,13%
Kyselinka 5,8g / lKyselinka 5,8g / l
Cukr 3,4 g / l
Dop. teplota 17 - 18̊C

z vinařství BOLAND CELLAR
                dovážená nejen pro gastronomi 
                                                 přímo od dovozce.

POZNEJTE KRÁSU A CHUŤ JIHOAFRICKÝCH VÍN 


