JEDINEČNÁ AKČNÍ NABÍDKA
LÉTO 2013

Vážná paní / Vážený pane,
děkujeme Vám za pozornost a přízeň s kolekcí našich vín ze
Zámeckých sklepů Strážnice, které jste již měly možnost ochutnat a
tak poznat obraz jejich harmonie vůní a chutí.
Dovolujeme si Vás tímto oslovit se speciální nabídkou vybraných vín,
o kterých jsme přesvědčeni, že budou vhodným společníkem pro Vaše
slunné dny letošního léta.
Všechna vybraná vína Vám nabídnou svůj svěží charakter podtržený
odrůdovou výrazností.
Právě pro Vás jsme vybrali
vybrali 6 vín z kolekce Zámeckých sklepů
Strážnice, které jsou ideální k letnímu osvěžení, posezení s přáteli či
grilování.
Během léta

od 25.
25. května do 1. září 2013

zakoupíte těchto 6 vín se

slevou 20 %

Touto jedinečnou akcí bychom Vás rádi začali pravidelně informovat o
dalších podobných slevách, akcích, koncertech, které připravujeme.

www.zameckesklepy.cz

VÍNA V AKČNÍ NABÍDCE

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
140 Kč
pozdní sběr
2012
suché
Víno světlé žlutozelené barvy, krásné mandarinkové vůně i
chuti. Velmi pitelné, harmonické s příjemnými kyselinkami.
Ideální společník v horkém létě.
Hodí se především ke studeným masům, obloženým
mísám a k neutrálním omáčkám.

112 Kč

140 Kč

RYZLINK RÝNSKÝ
pozdní sběr
2012
polosladké
Ryzlink je známou evropskou odrůdou, ze které se vyrábí
vína vysoké kvality. Vínko je světložluté barvy s vůní kvetoucí
lípy, bylinek a mateřídoušky. V chuti vyniká med.
Pikantní kyselinka je vyvážena plným tělem a
příjemným zbytkovým cukrem.
Skvělé ke společenským událostem.

112 Kč

140 Kč
ANDRÉ
pozdní sběr
2009
polosuché
Moravská odrůda, která vznikal křížením odrůd Frankovka a
Svatovavřinecké. Intenzivní červená barva společně s vůní
připomínající jižní typy vín a bohatou tříslovitou chutí
vytvářejí harmonický celek. Víno zrálo 1 rok v dubovém sudě.
Výborně se hodí k úpravám tmavého a uzeného masa.

112 Kč

www.zameckesklepy.cz

205 Kč
TRAMÍN ČERVENÝ
výběr z hroznů
2012
polosuché
Víno s krásnou zlatožlutou barvou, výrazným buketem
bílé růže a koření. Vysoký extrakt a medová dochuť
dotvářejí plný a dlouhý vjem tohoto vína.
Krásný dárek, který potěší každého vínomilce.
Doporučujeme jako aperitiv či digestiv.

164 Kč

RULANDSKÉ BÍLÉ
výběr z hroznů
2012
polosuché
Zlatožluté víno, s bohatým květinovo-medovým buketem a
mohutným tělem. Vínko velmi vhodné na archivace.
Skvěle chutná a tvrdými sýry či dezerty.
205 Kč

164 Kč

CHARME SEKT RYZLINK VLAŠSKÝ
290 Kč
kabinet
2006
demi
Sekt vyrobený klasickou metodou kvašení v lahvi. Zráním na
kvasničních kalech přes 20 měsíců získal žádaný kvasný buket,
jemné a intenzivní perlení se svěží chutí.
Vítěz stříbné medaile na AWC Vienna, vítěz tří korunek na Krále
vín.
Nesmí chybět na Vaší oslavě.

232 Kč

Vámi vybraná vína objednávejte prostřednictvím objednávkového
listu, který je v příloze tohoto emailu.
Léto plné slunce a dobrého vínka přejí

Zámecké sklepy Strážnice
www.zameckesklepy.cz

