Nabídka vinařství ČERNÝ Valtice s.r.o.
Vážení obchodní partneři, dovolujeme si Vám touto formou nabídnout naše produkty z oblasti vinařství
a vinařské turistiky. Jedná se o velmi kvalitní moravská vína z vinařské obce Valtice. Sortiment námi
nabízených vín se pohybuje od vín jakostních, až po velmi kvalitní predikátní vína z kategorie výběr
z hroznů.
Dále si Vás dovolujeme v rámci vinařské turistiky a rozvíjející se agroturistiky pozvat k posezení ve vinném
sklepě, spojeném s degustací vín pro Vás, Vaše přátele a známé.

Posezení ve vinném sklepě.
Nabízíme Vám posezení v atraktivním prostředí vinného sklepa s řízenou degustací našich vín. V naší
nabídce je několik degustačních programů, ze kterých si jistě vyberete ten nejzajímavější pro Vás.
Degustace probíhá pod vedením sommeliera. Po celou dobu degustace je zajištěno pohoštění, výklad
k podávaným vínum, vinařství a vinohradnictví.
Vinařská obec Valtice leží v nejjižnějším koutku jižní Moravy, asi 3 km od hranic s Rakouskem.
Valtice jsou snadno dosažitelné z dálnice D2 (exit 49 - Břeclav), nebo z mezinárodní silnice Brno - Vídeň
(E 461).

BLACQIN
Řada vín svěží a intenzivní chutě i vůně určená především pro gastronomické provozy.
cena v Kč cena v Kč
bez DPH
s DPH

Müller - Thurgau, 2019
suché

Rulandské modré, 2019
55,-

67,-

55,-

67,-

55,-

67,-

Muškát moravský, 2019
polosuché

cena v Kč cena v Kč
bez DPH
s DPH

Svatovavřinecké, 2019

Rulandské šedé, 2019
55,-

67,-

Rulandské modré-rose, 2019
polosuché
55,-

67,-

polosuché

cena v Kč cena v Kč
bez DPH
s DPH

polosuché

55,-

67,-

55,-

67,-

Tramín červený, 2019
polosuché

Chardonnay, 2019

polosuché

55,-

polosuché

67,-

CLASSIC LINE

PREMIUM LINE

PRIVÁTNÍ ARCHIV

Základní řada vín, jsou především
lehká vína, v nichž se snoubí jemná
svěžest ovocných chutí s odrůdovým charakterem.

Vysoce kvalitní přívlastková odrůdová vína s výrazným odrůdovým charakterem a nezaměnitelnou plnou
chutí.

Špicková vína vybíraná z jednotlivých ročníků. Vlajková loď vinařství,
zahrnující vína nejvyšší kvality.

Neuburské, 2019

Muškát ottonel, 2019

Chardonnay, 2019

cena v Kč cena v Kč
bez DPH
s DPH

90,-

pozdní sběr, suché

109,-

90,-

109,-

90,-

109,-

Svatovavřinecké-rose, 2019
pozdní sběr, polosuché
90,-

109,-

Muškát moravský, 2019
pozdní sběr, polosuché

pozdní sběr, polosuché

133,-

110,-

133,-

110,-

133,-

Rulandské šedé, 2019

110,-

133,-

Tramín červený, 2019

110,Rulandské modré-rose, 2019
pozdní sběr, polosuché
110,Frankovka, 2019
pozdní sběr, suché
110,André, 2019
pozdní sběr, suché
110,-

133,-

kabinet, suché

Ryzlink vlašský, 2019
pozdní sběr, suché

Veltlinské zelené, 2019
kabinet, suché

90,-

109,-

150,-

182,-

150,-

182,-

výběr z hroznů, polosladké 150,-

182,-

výběr z hroznů, polosuché

Ryzlink rýnský, 2019
pozdní sběr, polosladké

výběr z hroznů, sladké

Frankovka-rose, 2019
pozdní sběr, polosuché

Svatovavřinecké, 2019

cena v Kč cena v Kč
bez DPH
s DPH

110,-

pozdní sběr, polosuché

Sylvánské zelené, 2019

Müller - Thurgau, 2019
kabinetní, suché

cena v Kč cena v Kč
bez DPH
s DPH

150,-

182,-

150,-

182,-

Rulandské modré, 2019
pozdní sběr, polosuché

133,133,133,-

Láhve objemu 0,75 litrů dodáváme v papírových
kartonech po 6-ti kusech.
Vína nejsou zatříděná a všechna jsou prodávána jako
moravská zemská vína.
Na přání lze dodávat i v dárkovém balení po 3, 2, 1 ks.
Po dohodě dodáme firemní stojan na láhve nebo
reklamní banner.
Ceník je platný od 10. 6. 2019 do odvolání.

Vinařství ČERNÝ Valtice s.r.o., Střelecká 061, 691 42 VALTICE, IČ: 27755983 DIČ: CZ27755983,
e-mail: info@vinarstvicerny.cz, tel.: +420 777 580 059

www.vinarstvicerny.cz

