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Veltlínské zelené 12
Grüner Veltliner

pozdní sběr / late harvest
Zlatavě zelenkavé víno  s jemnou ovocnou  

vůní s tóny muškátu a zeleného pepře,  
které najdeme i chuti tohoto suchého vína.

Wine of greenish golden colour and delicate fruity  
bouquet with notes of nutmeg and green pepper 

which we can find also in the taste of this dry wine.

Ryzlink rýnský 12 
Riesling

pozdní sběr, Austerlitz 
late harvest, Austerlitz

Víno zlatavě zelenkavé barvy s ovocnou 
vůní s tóny lipového květu je v chuti  

doplněna o medový projev.
Wine of greenish golden colour  

and fruity bouquet with tones of lime  
flower is underlined with honey taste.

Pinot gris 12
výběr z hroznů / selected grapes

Zlatavá víno s jemnou ovocnou chuťí   
hrušňového kompotu a tónem vanilky,  

je v chuti plné a šťavnaté.
Wine of a golden colour and fine fruity  

taste of stewed pears with delicate tones  
of vanilla with full and juicy taste.

Ryzlink Vlašský 12
Welschriesling

pozdní sběr, suché  
late harvest, dry

Jiskrné víno zelenkavě žluté barvy 
s vůní ovoce a lučních květů v chuti 

zaujme svou harmonií a svěžestí, kterou 
doplňuje minerálnost. Je vhodné k rybím 

pokrmům nebo kuřeti.
Bright wine of viridescent yellow colour  

with aroma of fruit and meadow blossoms  
will attract with its harmony and freshness,  

complemented with minerality.  

Pinot Blanc 12
pozdní sběr, suché - Austerlitz

late harvest, dry - Austerlitz
Zlatožlutá barva, jemná vůně tropických  

plodů s tóny vanilky nám představují vyjímečné  
víno naší produkce. Plná kulatá chuť s dlouhou  
perzistencí byla dotvořena částečným zráním  

a batonáží na francouzských barikových sudech
Yellow-golden color, mild scent of tropical fruit with  

vanilla tints represent an extraordinary wine from our  
production. Full round taste with the long persistence  

was completed with partial ripening and  
battonage on French barrick barrels.

Pinot noir 12 
výběr z hroznů, Austerlitz 
selected grapes / Austerlitz
Víno tmavé cihlové barvy zaujme svěží  
ovocnou vůní drobného lesního ovoce. 
Zrání ve francouzských sudech pozitivně 
ovlivnilo i chuťové vjemy, které byly doplněny  
o tóny cedru, vanilky a toastu.
Wine of deep brick colour with refreshing fruity  
bouquet of forest fruits. Ageing in French barrels  
affected positively its taste underlined with  
tones of cedar, vanilla and toasted bread.

Zweigeltrebe 12
pozdní sběr / late harvest
Sytě rubínová barva a výrazná ovocná vůně 
zralých višní přechází i do plné a extraktivní chuti 
tohoto vína, které jistě vhodně doplní hovězí pečeni.
Its deep ruby colour and distinctive fruity bouquet of 
ripe cherries reflect also in the full taste of this wine 
which perfectly accompanies roasted beef.

Sekt SPIELBERG 12
Crémant de SPIELBERG
méthode traditonnelle, brut
Víno je speciální cuveé odrůd Ryzlink rýnský, 
Ryzlink Vlašský a Pinot Blanc s jemným  
perlením a výraznou ovocnou chutí. Je to jeden  
z nejlepších sektů z České republiky.
This wine is a special cuveé of Rheinriesling,  
Welschriesling, and Pinot Blanc varieties with  
delicate sparkling and distinctive fruity taste.  
It is one of the best sparkling wines  
from the Czech Republic.

Zweigeltrebe Rosé 12 
pozdní sběr / late harvest
Jiskrné, světle růžové víno s jemnou vůní   
jahod a malin, ktere je v chuti doplněno  
o pikantní a svěží kyselinku.
Glittering rosé wine with delicate strawberry  
and raspberry bouquet completed  
with fresh and zesty acidity.

Svatovavřinecké rosé 12
pozdní sběr, polosladké /
late harvest, semi sweet
Jedinečné růžové víno s výraznou ovocnou 
vůní jahod a červeného rybízu, které se prolínají  
i do chuti tohoto svěžího vína.
Unique rose wine with distinctive fruity aroma  
of strawberries and red currant, which can be  
found also in the taste of this fresh wine.

Chardonnay 12  
výběr z hroznů 
selection of bunches of grapes
Limitovaná edice vín z klonů z burgundské 
vesnice Puligny Montrachet dovezených do Čech 
zaujme výraznou vůní sušeného ovoce a plnou  
chutí medu a vanilkového lusku.
Limited edition of wines from clones imported to the 
Czech Republic from burgundian village Puligny  
Montrachet deliver distinctive aroma of dried fruits 
and full flavours of honey and vanilla pod.
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Champagne
Francie / France

Serge Mathieu Champagne  
Blanc de Noir Brut Tradition 12

„Blanc de Noirs“ bylo vyrobeno 100%  
z odrůdy Pinot Noir. V nose je velmi ovocné,  

zejména dominantní jsou tóny po žlutém ovoci.  
v chuti je svěží, kulaté a šťavnaté. 
„Blanc de Noirs“ is 100% product  

of Pinot Noir grape variety. It is  
characterized with fruity nose, yellow  

fruit scent is dominant, and taste  
is fresh and juicy..

Serge Mathieu  
Champagne Rosé Brut 12
V nose jednoznačně převládá  

ovocnost po čerstvých jahodách,  
granátovém jablku a červeném grepu.  

V chuti doplněné červeným rybízem,  
maliny, třešně a příjemnou strukturou.

Nose is fruity with the taste of fresh  
strawberries, garnet apple and red  

grapefruit. In taste is red current,  
raspberries, cherries and pleasant  

structure enriched.

Portugalsko / Portugal
Portal Douro Tinto 12

Červené suché víno inkoustové barvy.  
Výrazné ovocné aroma je doplněno  

příjemným tónem nasládlého dřeva. Ideální  
ke grilování hovězího či vepřového masa.

Red dry wine with the colour of ink  
characterized with characteristic distinctive  
fruity scent together with sweetish wood tint.  

It is recommended for beef or pork BBQ.

Portal Frontaria 12
Zrálo devět měsíců v novém  

sudu a pak ještě 12 měsíců  
ve francouzském dubu. Vyznačuje se  

výrazným aroma po domácí marmeládě  
s dominancí červeného ovoce a koření.  

Na patře je pevné a strukturované.
Aged for 9 months in a new barrel and  

12 months in French oak barrel, characterized 
with distinctive scent of homemade jam  

with the red fruit and spice aroma  
dominancy. The palate with  

particularly solid structure.

1 199,-

1 399,-

549,-

549,-

Francie / France
Domaine de Pre Baron Loire  
Tourraine Sauvignon AOC 12
Bílé suché víno s překrásným aroma po vyzrá-
lém angreštu a kopřivě. V chuti ovocné s tóny 
angreštu a bílé broskvi, elegantní s osvěžující 
kyselinkou a středně dlouhým dozníváním.
White dry wine with the scent of ripe  
gooseberry and nettle. Sense of taste is  
fruity with gooseberry, peach, acid  
refreshing and medium-long subsiding.

Chateau Mourgues  
du Gres AOC Rhone 12 
Barva inkoustově červená, okouzlující  
aroma černého rybízu a angreštu  
je v chuti podpořeno příjemným sladkým  
dřevem a bohatou a koncentrovanou  
ovocností odrůdy Grenanche.
Red ink colour. Engaging scent of  
black currant and gooseberry boosted  
with sweet wood and fruit flavor  
of Grenanche variety.

Chile
Santa Ema Merlot  
Select terroir 12
Vůně je dobře vyvážená, připomínající  
červené ovoce, jako jsou švestky  
a sušené třešně, doprovázená lehkým  
dotekem toastu. Chuť je zralá, dobře  
vyvážená, jemná. 
The aroma is well-balanced, reflecting  
red fruit such as plums and dried  
cherries, softy toast touch. The taste  
is ripe, well-balanced and light.

Santa Ema Cabernet 
Sauvignon Select terroir 12
Chuť intenzivní přesto delikátní,  
připomíná švestky, ostružiny a maliny  
ve spojení s jemnou vůní po čokoládě  
a vanilce po zrání v sudu. 
The taste is intensive and delicate,  
resembling plums, blackberries  
and raspberries together with the  
scent of chocolate and vanilla.

599,-

599,-

599,-

599,-
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Corazón Loco
BLANCO – Iniesta 12

60 % Sauvignon Blanc,
40% Verdejo

Víno má poměrně  extraktní  vůni  
lučních květů a jemného koření. Chuť  

je plná, kořenitá, avšak s příjemnou  
kyselinkou. Tato poměrně netypická  

odrůda překvapí svojí šířkou uplatnění  
v gastronomii od grilovaných ryb přes jemné 

úpravy drůbeže až po úpravy těstovin. 
Wine made with varieties Sauvignon Blanc and 
Verdejo. Pale yellow colored with green trim. In 

nose highlights its fruity expression, grapefruit, 
green apple, mango and passion fruit com-

bined with fl oral notes. A tasting mouth, it has 
a nice soft entry prevailing tropical fruit. Long 

ending, citric aftertaste. Ideal as appetizer, 
accompanied by salads, fresh cheeses, fishes 

and seafood, and all kinds of rice.

Finca el Carril 
BLANCO – Iniesta 12

67 % Macabeo,
33 % Chardonnay

Elegantní světle žlutá barva se zeleným  
lemováním, jasné a čisté. V nose  

zvýrazňuje tropické ovoce, hruška a banán.  
Je čerstvé a komplexní. V chuti  

převládá čerstvé tropické ovoce. 
Pale yellow color with green trim, bright and 

clear. In nose it highlights and important fruited 
load that resembles tropical fruits, pear and 

banana, and fl oral notes, fresh and complex. 
Fresh and greedy entry, with a great structure 

and persistence in mouth. One can notice the 
fruit that, combine with a long stride, makes an 
elegant full-nuanced wine. I deal with cheeses, 

foie and seafood.

Finca el Carril
VALERIA – Iniesta 12

75 % Chardonnay,
25 % Macabeo - barrigue

Vůně je lehce kořenitá s nádechem sušených 
lipových květů a minerálním podtónem.  
Chuť je poměrně plná a extraktní s tóny  

kandovaného ovoce a muškátu. Víno  
nesoucí jméno jeho dcerky Valerie. 

Wine made with Chardonnay variety. Born from 
the passion and work of Iniesta-Luján Fami-
ly. Resulting from the best grapes selection. 

Fermented in French oak barrels, giving body, 
unctuousness, complexity and structure to this 

elegant Chardonnay, joining a great aromatic 
white flower and stone fruits intensity. Perfect 

with soft and cured cheeses, smoked, pate, whi-
te meets, rice and fish with smooth sauce. 

599,-

649,-

699,-

Corazón Loco
ROSADO – Iniesta 12
100% Bobal
Přírodní lehké víno s jemnou kyselinkou. V chuti 
jsou výrazné lesní jahody. Vhodné ke grilování. 
Wine made with 100% „Bobal“ variety, a gra-
pe variety native from „La Manchuela“. Pale 
pink colored, with light purplish tones. The nose 
presents a range of red fruits like strawberry, 
raspberry and light flower flavors. The mouth 
turns out to be very tasty, fresh and fruity. Ideal 
wine with white meet, pasta and rice.

Corazón Loco 
TINTO – Iniesta 12
50 % Tempranillo,50% Syrah
Víno má příjemnou vůni černého koření s náde-
chem lesního ovoce a badyánu. Chuť je poměr-
ně výrazná, strukturovaná s vyšší kyselinkou a 
razantními tříslovinami. Odrůda Syrah mu dává 
potřebnou hloubku a sílu v dochuti. Pro korpu-
lentnost skvěle doplní pečené jehněčí nebo jiné 
úpravy tohoto masa. 
This wine comes from the most expected 
growing of two grapes that have best adap-
ted to our land. Sightly and intense cherry red 
color. It combines raspberry, blackberry and 
cherry aromas from Tempranillo with hints of 
violets, cocoa and licorice from the powerful 
Syrah. In mouth stands out its openness recalling 
all sensations found in nose. A long, soft and 
persistent passing through makes a pleasure for 
all senses.  Ideal wine for red meat, semi-cured 
cheese and all types of sausages.

Finca el Carril
HECHICERO – Iniesta 12
40 % Syrah, 30 % Petit Verdot, 
20 % Tempranillo a 10 % Cabernet Sauvignon
Moderní styl vína, které zraje 12 měsíců v nových 
francouzských dubových sudech o obsahu 
300L. Má velmi silný a výrazný, pikantní nádech 
lesního ovoce, tofu a kakaa s elegantními ta-
niny. Ideální pro všechny druhy sýrů a červená 
dušená a pečená masa. 
This wine has been selected from our best plots, 
La Higuera, Finca el Carril and Carril de Iniesta. 
A modern style wine, with Mediterranean infl  
uences a warm wine that which perfectly  
combines the fruit with its structure. It has a very powerful and 
expressive nose where soft fruit blend, spicy and elegant touch of 
toff ee and memories of cocoa, fruits that have passed 12 months 
in new French oak barrels. A fl eshy mouth, structured with elegant 
tannins resulting from a balanced performance in the fi eld, a long 
maceration and careful aging. The possible occurrence of precipi-
tates is natural as it is not subjected to any fi ltration, indicating the 
quality and purity of this wine.  Ideal for rice, all kinds of cheeses, 
red meats, stews and game. 

599,-

599,-
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ITáLIE / Italy

Poggiosecco Merlot, 12
(100% Merlot), Toskánsko

Biodynamické víno / Biodynamic wine
Víno tmavě červené barvy s odstíny  

fialové se svěžím buketem bobulového  
ovoce se stopami tabáku. V chuti vyvážené   

s výraznými tóny tmavého ovoce  
a dlouhou perzistencí. 

The colour of this wine is a deep red,  
with shades of violet with a clean and  

full bouquet of berries and a scent  
of tobacco. The taste is noble  

and balanced, beautifully enclosed  
in a warm and sweet alcoholic note.

Poggiosecco Kersos 12
(100% Cabernet Sauvignon), Toscana

Biodynamické víno / Biodynamic wine
Víno rubínově červené barva s purpurovými  

odstíny. Ve vůni jsou velmi výrazné  
ostružiny s tóny černého pepře a čokolády,  

které nalezneme i v chuti tohoto vína. 
Ruby red color with purple almost blue  
shades. Very intense and fine, elegant
herbaceous and vegetal with notes of  

black berries and black pepper with  
a menthol and chocolate gradient.  

In the mouth it is elegant, soft and round  
with final balsamic notes.

Poggiosecco  
Chianti DOCG, 12

(100% Sangiovese), Toscana
Organické víno / Organic wine

Víno světle rubínové barvy s intenzivní  
ovocnou vůní se stopami  červeného rybízu   

a hřebíčku. V chuti zaujme výraznou vůní  
tmavého ovoce  s  vyváženým poměrem  

kyselin a tříslovin. Výborně se hodí  
k pokrmům toskánské kuchyně  

a také k masu a sýrům.
Bright ruby red color, aromas are  

intense and have fruity notes with  
hints of redfruits and a hint of spicy  
clove. It is an harmonious wine with  

great balance between tannins  
and acidity. It is clean and elegant  

with a good persistence. It goes  
well with dishes of Tuscan cuisine  

and with meats and cheeses.

Corte Vigna Pinot Grigio 12

799,-

799,-

649,-

549,-

ARGENTINA

Graffigna 
Chardonnay 
12

Graffigna 
Chardonnay 

Reservé 
12

Graffigna 
Malbec 
12

Graffigna Malbec  
Grand Reservé 

12

Graffigna 
Malbec  
Reservé 
12

649,-

699,-

649,-

1390,-

1200,-



849,-

899,-

899,-

AuSTRáLIE / australIa

Jacob ś Creek 
Reservé 

Cabernet Sauvignon
12

Jacob ś Creek 
Reservé 
Chardonnay
12

Jacob ś Creek 
Reservé 

Shiraz
12
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K.V.P. Gastro a.s.
Staroměstské nám. 479/25, 110 00  Praha 1

E-mail: rezervace@uorloje.cz


