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z Vinařství SANTA MARIA LA PALMA

OCHUTNEJTE ÚŽASNÁ VÍNA 
ZE SMARAGDOVÉHO OSTROVA SARDINIE
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V Santa Maria la Palma nejsou baroni, ani
markýzi, žádná modrá krev...
Místo toho, zde existuje spousta rodin 
vinařů a farmářů. Před padesáti lety jim byla 
přidělena řada nekultivovaných pozemků poblíž
města Alghero. Spíše než stříbrné lžíce měli
silnésilné paže, rovná záda, nechyběla jim vášeň a 
principy. Také se museli spoléhat na svou 
vlastní vynalézavost, každodenní dřinu a
na svou půdu. Na nekonečné pláně směřující 
k moři, na chráněnou zátoku mezi zálivem
Alghero a zálivem Porto Conte, jež dnes přináší 
výjimečné výnosy místních vinohradů.
JeJe to šťastná země, pohlazená větrem a
líbaná sluncem. S obyvateli, kteří měli
schopnost zachytit duši části ostrova ve víně,
které je vyrobeno se stejnou vášní a obětavostí 
jako dříve v minulosti a zároveň využívají
vše, co nabízí moderní technologie.

138,80 bez DPH
168,00 s DPH

ARAGOSTA
VERMENTINO DI SARDEGNA DOC
0,75l  

Bledě slámově žlutá barva s jemnými 
odstíny zelené, s čerstvou vůní
připomínající zralé jablko, s příjemně
přetrvávajícím dozvukem mandle.přetrvávajícím dozvukem mandle.

Alkohol: 12% - 13,5% obj.
Doporučená teplota 10 - 12̊C

138,80 bez DPH
168,00 s DPH

ARAGOSTA FRIZZANTE 
IGT ISOLA DEI NURAGHI
0,75l 

Šumivé víno získávané 
lehkým lisováním hroznů
Vermentino, se světle žlutou 
barvou a mladou chutí,barvou a mladou chutí,
jež z něj dělá vynikající aperitiv.

Alkohol: 11% - 12% obj.
Doporučená teplota 6 - 8̊C

138,80 bez DPH
168,00 s DPH

ARAGOSTA ROSÉ
ALGHERO ROSATO DOC
0,75L

Jasně růžové víno se svěží, 
výraznou a správnou intenzitou,
příjemnou jemností, s lehkým
nádechem růže a lesního ovoce.nádechem růže a lesního ovoce.

Alkohol: 12,5% - 13,5% obj.
Doporučená teplota 08 - 10̊C

72,70 bez DPH
88,00 s DPH

160,30 bez DPH
194,00 s DPH

VALMELL 
CANNONAU DI SARDEGNA DOC
0,75l   /  0,375l 

Název znamená, rubín nebo červený.
Intenzivní a brilantní barva.
Chuť je suchá, plná, hřejivá
až sametově harmonická,až sametově harmonická,
s charakteristickou tříslovinou.
Víno je vyrobeno z hroznů 
Cannonau D.O.C., tedy odrůdy
typické právě pro Sardinii.

Alkohol: 12,5% - 14% obj.
Doporučená teplota 18 - 20̊C

72,70 bez DPH
88,00 s DPH

PUNTA ROSA
CANNONAU DI SARDEGNA
DOC ROSATO
0,375l 

Víno z výrazných červených hroznů
Cannonau di Sardegna, které
jsou jemně vinifikovány k dosaženíjsou jemně vinifikovány k dosažení
přesvědčivé růžové barvy
s trvalými tóny ovoce.

Alkohol: 13% - 13,5% obj.
Doporučená teplota 8 - 10̊C

72,70 bez DPH
88,00 s DPH

ARAGOSTA
VERMENTINO DI SARDEGNA
DOC
0,375l 

147,10 bez DPH
178,00 s DPH

VERMENTINO BLU 
VERMENTINO DI SARDEGNA DOC 
0,75l

Toto Vermentino, které vychází
z moře, je vyjádřením území,
ze kterého získává slanost a
čerstvost z moře.čerstvost z moře.
Bledě slámově žlutá barva 
s jemnými odstíny zelené,
s čerstvou vůní připomínající
zralé jablko a s příjemně
přetrvávajícím dozvukem mandle.

Alkohol: 12% - 13,5% obj.
Doporučená teplota 10 - 12̊CDoporučená teplota 10 - 12̊C

243,80 bez DPH
295,00 s DPH

CAGNULARI  
ALGHERO DOC
0,75l 

Tmavě rubínově červená až
lehce fialová barva. Chuť je
intenzivní a vytrvalá,
s charakteristickými náznaky s charakteristickými náznaky 
lékořice, bobule a s tóny 
džemu z červeného 
ovoce a marasca cherry.

Alkohol: 12,5% - 14% obj.
Doporučená teplota 18 - 20̊C


