Bílá Kvervi vína
Tsitska
Imeretské odrůdové víno. Kvasí a zraje s 5 % hroznových slupek v Kvevri
tradiční imeretskou metodou po dobu 8 měsíců. Je to světle zlatavé víno
se sladkou vůní bílé třesně a ananasu. Chuť je ostrá a kyselá s lehkými
tóny broskve.
Dobře se hodí k tradičním imeretským jídlům, také k vařenému kuřecímu
masu a drůbežím salátům.

Krakhuna
Imeretské víno Krakhuna - kvasí a zraje po dobu 8 měsíců v Kveri s 5 %
hroznových slupek. Víno je slámově zlatavé barvy, velmi jemné a přijemné.
Zpočátku jsou cítit bylinné tóny a pak se objeví vůně sušených hrušek
a medu.
Hodí se dobře k zeleninovým a syrovým salátům. Podává se dostatečně
vychlazené.
Vyznamenáni: International Wine & Spirits Fair 2012, Tbilisi, Gruzie - zlatá
medaile.

Tsolikouri
Bílé suché víno - vyráběno v Kvevri tradiční gruzinskou metodou. Tsolikouri
kvasí a zraje s 5 % hroznových slupek v Kvevri po dobu 8 měsíců. Víno
má slámovou barvu se zlatými přelivy. Zpočátku má víno charakteristické
bylinné aroma (tráva, sláma), následuje bílá třešeň.
Tsolikouri se výborně hodí k dušené rybě, chačapuri (sýrem plněná
chlebová placka) a špenátu.

Mtsvane
Bílé suché víno. Kvasí a zraje v Kvevri se 100 % hroznových slupek po
dobu 10 měsíců. Víno má jantarovou barvu a přijemné aroma hrušky,
jablka a broskve. Jsou zde výrazně cítit gruzínská koření - pískavice, šafrán
a tymián. Je to kachetské víno, ve kterém je obsah alkoholu větší, než
je běžné. Toto chutné víno bude postupně vylepšováno a změkčováno.
Dobře se hodí k lehkým salátum, grilované zelenině, kuřecímu masu
s citrusovým dresinkem a dušené rybě.
Vyznamenání: International Wine & Spirits Fair 2012, Tbilisi, Gruzie - zlatá
medaile.

Rkatsiteli
Bílé suché víno. Kvasí a zraje podobu 10 měsíců se 100 % hroznových
slupek v Kvevri dle kachetské metody. Víno slámové barvy zpočátku
přitahuje vůní čerstvých květů a jehličnanů, poté se přidá sušené jablko
a tóny sušených meruněk. Hodí se k dušenému pstruhu a gruzínským
hovězím pokrmům.

Bílá vína
Gvirabi
Bílé suché víno - má světle slámovou barvu a vyrábí se z hroznů
odrůdy Rkatsiteli v Kachetské oblasti. Víno má harmonickou vůni květin
a citrusových plodů, svěží, přijemnou a bojatou chuť. Odrůda révy vinné
: Rkatsiteli 100 %. Obsah alkoholu: 12 %. Podává se k mořským plodům
a čerstvým salátům.

Tsinandali
Bílé suché víno - vyrábí se v kontrolované mikrooblasti Tsinandali z kupáže
odrůd Rkatsiteli a Mtsvane, pěstovaných v Kachetii ve východní Gruzi. Má
světle slámovou barvu, překrásné ovocné aroma a příjemnou jemnou
chuť. Podává se chlazené s rybami a studenými předkrmy.
Odrůda réva vinné: Rkatsiteli 80%, Mtsvane 20%. Obsah alkoholu 12,5%.

Tsolikouri
Bílé suché víno je vyrobeno z hroznů odrůdy Tsolikouri, které se pěstují
v oblasti Imereti. Vyrábí se od roku 1890. Víno má světle slámovou barvu,
plnou vůni a svěží harmonickou chuť. Odrůda révy vinné Tsolikouri 100%.
Obsah alkoholu: 13%. Podává se s rybami, sýrem, zeleninou a ovocem.

Tsitska
Bílé suché víno - světle slámové žluté barvy, s příjemnou čerstvostí
a harmonickou chutí. Vyrábí se z hroznů odrůdy Tsitska, pěstovaných ve
východní Gruzii. Odrůda révy vinné: Tsitska: 100%. Obsah alkoholu: 13%.
Podává se s rybami, sýrem, zeleninou a ovocem.
Vyznamenání: Decanter World Wine Awards 2012, London - England
- čestné uznání + Decanter Asia Wine Awards 2012, Hong Kong, China čestné uznání.

Rkatsiteli
Bílé suché víno - vyrábí se již od roku 1892 z hroznů odrůdy Rkatsiteli,
pěstované v Kachetii. Víno má světle slámový barevný odstín a bohatou
harmonickou chuť.
Odrůda révy vinné: Rkatsiteli 100 %. Obsah alkoholu: 12,5%. Doporučuje se
k rybám, sýrům, zelenině a ovoci.

Mtsvane
Bílé suché víno - vyrábí se z odrůdy hroznů Mtsvane, které se pěstují
v Kakhetii. Má zelenavý světle žlutý odstín a jemnou harmonickou chuť.
Odrůda révy vinné: Mtsvane 100%. Obsah alkoholu: 12,3 %. Víno je
doporučováno k rybám, sýru, zelenině a ovoci.
Vyznamenání: Concours Mondial de Bruxelles 2012, Bruxelles, Belgium
- stříbrná medaile + International Wine Spirits Fair 2012 Tbilisi, Georgia zlatá medaile, Decanter Asia Wine Awards 2012. Hong Kong, China - zlatá
medaile.

Krakhuna
Bílé suché víno - je vyrobeno z hroznů odrůdy Krakhuna, které se pěstují
v údolí řeky Kvirila ve východní Gruzii. U tohoto vína se proces fermentace
provádí při teplotě 15°C, což umocňuje plné aroma a tóny citrusových
plodů. Víno má světle slámovou barvu a vyznačuje se originálními
odrůdovými tóny a příjemnou harmonickou chuti. Odrůda révy vinné:
Krakhuna 100%. Obsah alkoholu: 13%. Podává se k rybám, sýrům, zelenině
a ovoci.
Vyznamenání: Les Citadelles du vin 2012, Bordeaux, France - zlatá
medaile + Decanter World Wine 2012, London, England - čestné uznání,
Intemational Wine Spirits Fair 2012, Tbilisi, Georgia stříbrná medaile +
Decanter Asia Wine Awards 2012. Hong Kong, China - stříbrná medaile.

Sviri
Suché bílé víno. Sviri pochází z označení původu, suchého bílého vína
vyrobeného v stejnojmenné mikrosféře v západní části Gruzie. Je vyrobena
z hroznových odrůd Tsitska a Krakhuna. Víno je charakterizováno slámově
žlutou barvou, má výrazné ovocné odstíny, vyvážený zharmonizovaný
buket.
Víno je výborné k vařenému kuřecímu masu a salátům.

Khareba
Suché bílé víno - aged. Toto víno je vyrobeno jako směs původních
gruzínských odrůd hroznů: Rkatsiteli, Mtsvane a Krakhuna. Víno má světle
slámovou barvu s aroma hrušky a tropického ovoce. Víno je silné, ale jeho
kyselost spolu se smetanovou jemností dělá z vína výjimečný zážitek.

Alazani Valley
Bílé polosladké víno vyrobené z hroznů odrůdy Rkatsiteli, pěstovaných
v Alazanském údolí (Alazani Valley) v Kachetii ve východní Gruzii. Má
světle slámovou barvu a harmonicky sametovou sladkost ovoce.
Odrůda révy vinné: Rkatsiteli 100 %. Obsah alkoholu: 10,5 %. Víno je
nezaměnitelny nápoj na oslavách. Je to vhodný doplněk k měkkým sýrům.
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do České republiky

Karlovarská 45
160 00 Praha 6
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