
Vážení klienti, milí příznivci šampaňského,

máme tady první jarní dny a naši vinaři jsou již v plné práci. V tomto období
zastřihují a navazují vinnou révu. Zkontrolovali jsme to během března na vlastní
oči a doplnili některé vyprodané druhy šampaňského. Nově jsme dovezli
ročníkové víno BRUT MILLÉSIME 2007 od vinaře André Chemin (cena 720,-
Kč).

Přinášíme Vám pár novinek, které Vás mohou zaujmout.

WINE PRAGUE 2016

Ve dnech 23.5-25.5 2016 Vás rádi přivítáme u našeho stánku na veletrhu WINE
PRAGUE 2016. Budete moci ochutnat šampaňská od všech našich vinařů a
zároveň zajít na kus řeči.

Výhodná nabídka! Objednejte si alespoň 6 lahví šampaňského a získejte
vstupenku na tento veletrh zdarma (běžná cena vstupenky je 600,- Kč). Stačí
napsat požadavek do poznámky k objednávce a následně Vám zašleme kód,
který použijete při registraci na veletrh.

Malé lahve (objem 0,375 l)

Od každého vinaře máme stále k dispozici poloviční lahve se základním
šampaňským BRUT. Využijte této mimořádné nabídky a seznamte se postupně
se všemi našimi vinaři. Cena 350,- Kč za láhev, minimální objednávka jsou dvě
láhve (lze kombinovat i s klasickými lahvemi v nabídce). Stačí napsat
požadavek do poznámky v objednávce.

Děkujeme také za Vaše podněty a názory a přejeme krásné jaro se skleničkou
šampaňského.

Na zdraví,

Michaela Barošová a Martin Tomaides

 

Z našeho blogu vybíráme:

http://www.wineprague.com


Jsme v
časopise WINE
& Degustation !
Zahájili jsme spolupráci s

časopisem WINE & Degustation a rádi bychom Vám zde v rubrice vína měsíce
postupně představili naše vinaře. Podmínkou ke zveřejnění je kvalita vína.
Prvním vinařem, který se v rubrice objevuje (číslo 03/2016) je Pascal Devilliers
a jeho BRUT TRADITION.     Časopis WINE & Degustation je první nezávislý
měsíčník v České republice pro milovníky vína, gurmány …

Přečtěte si více.

Světový atlas
vína - čtení pro
Vás
Když jsem poprvé objevil
knihu Světový Atlas Vína (to
bylo v roce 2001, vydala
Fortuna Print), byl to
nezapomenutelný zážitek.

Přehledně zpracovaný celý svět, krásné mapy a fotografie a poutavé čtení.
Ideální pro někoho, kdo s vínem pomalu začíná a chtěl by získat základní
přehled. Rád bych Vám krátce představil jeho aktuální, již sedmé vydání
z loňského roku. Na obálce knihy o …

Přečtěte si více.
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https://www.facebook.com/pages/%C5%A0ampa%C5%88sk%C3%A9-pro-ka%C5%BEd%C3%A9ho/1584864651798058
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