Výběrové rybízové víno ze 100 % černého rybízu. Toto výjimečné
víno vysoké kvality bylo vyrobeno tradiční metodou, bez přidaných
umělých aromatických látek, barviv a sladidel. Ochutnejte
nádhernou vůni, lahodnou a jemnou chuť, kterou si jednoduše
zamilujete.

Objem

Cena

0,5 l
1l
1,5 l

74 Kč
96 Kč
124 Kč

0,75 l (sklo)

109 Kč

Obsah alk.: 12 %, cukr: 72 g/l
Uvedené ceny jsou vč. DPH

Černý rybíz je zdraví velmi
prospěšné ovoce s vysokým obsahem důležitých vitamínů,
antioxidantů a stopových prvků, které působí příznivě na
organizmus člověka a přispívají k jeho zdraví. Díky šetrnému
zpracování je naše rybízové víno velmi kvalitní a je vhodné
pro každodenní sklenku… Na zdraví!
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EXCELENT WINE

EXCELENT WINE

ČERNÝ RYBÍZ

ČERNÝ RYBÍZ & MED

Velvet & Wild černý rybíz je výjimečné víno vysoké kvality, které bylo
vyrobeno tradiční metodou, výlučně z čerstvých bobulí těch nejlepších
kultivarů černého rybízu. Podmanivé přírodní aroma černého rybízu,
lahodná, jemná a intenzivní chuť Vás okouzlí každým douškem.

175 Kč

VIŠEŇ

Další excelentní víno značky Velvet & Wild Vás kouzlí nádhernou
ovocně-medovou vůní a plnou nasládlou chutí. Vyvážená chuť
černého rybízu a medu zanechává nezapomenutelný smyslový
požitek.

199 Kč

ČERNÝ RYBÍZ & ARÓNIE

Velvet & Wild z višní. Tmavě červená barva i výrazná vůně zralých višní
doplňují harmonicky sladěnou plnou a bohatou chuť. Chuť přezrálých višní
zůstává ještě dlouho v ústech a zanechává příjemný zážitek.

169 Kč

Tradiční výborná chuť VELVET & Wild – černý rybíz se snoubí
s jemnou trpkostí arónie. Kombinací těchto dvou druhů ovoce vzniká
luxusní sametová a bohatá chuť s výraznou rubínovou barvou a
přenádhernou rybízovo - kořenitou vůní. Chuť tohoto vína je cítit
v ústech ještě nádherně dlouhý čas.

199 Kč

ČERNÝ RYBÍZ & VIŠEŇ

Uvedené ceny jsou vč. DPH. Ceník platný od 1.6.2017.

Na počátku této jedinečné kombinace byla odvážná myšlenka, potom
hodně práce a na konci něco úžasně dobrého. Ve vůni mírně dominuje
podmanivá vůně černého rybízu, v chuti je však toto excelentní cuvée
sametově jemné, s dochutí přezrálé višně.

169 Kč

Dovozce si vyhrazuje právo provádět změny cen bez předchozího oznámení.
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