
SAUVIGNON … 6x jinak 
Vážení přátelé,  

dovolte nám opět nabídnout degustační case, tentokrát jsme se zaměřili na svěží, až dalo by se říci 
letní odrůdu Sauvignon! V Bordeaux Sauvignony milujeme pro jejich minerální a exotickou 
strukturu, na Loiře zase vynikají šťavnatými ovocnými tóny a mineralitou o které místí říkají 
s oblibou, že křupe a  celou sestavu jsme ucelili naším prvotřídním Sauvignonem z Moravy, kde si 
naopak ceníme smyslné palety zahradního ovoce a nazrálých meruněk! 

 

Les Arums de Lagrange 2014, Ch. Lagrange, Bordeaux 
… vyniká svou citrusovou chutí i vůní, je plné grepů, verbeny, limetky 
ale také exotických nuancí, ananasu… vše je zde zastoupeno 
v rovnováze a víno je tak velmi harmonické. Je to příkladné bílé 
Bordeaux, které nám připomíná, že v minulosti byl tento kraj vyhlášený 
i na bílá vína, ne pouze červená jak tomu bývá dnes.  

Sancerre blanc 2014, Domaine Tinel Blondelet 
… pokud se o vínech ze Sancerre říká, že jsou minerální a svěží, tak u 
tohoto to platí dvojnásob. Nejlépe jej asi vystihne spojení: „suchý až se 
práší od úst“. Víno živou kyselinu a příjemnou ovocnou finesu.  

Pouilly Fumé L’Arrêt Buffatte 2014, Domaine Tinel Blondelet 
… skladba půdy mu dává do vínku minerálnost i křehkost a ideální 
klima doplňuje chuť o ovocnost černého a bílého rybízu, angreštu 
doplněné jemným závěrem rostlinných tónů.  

Neipperg Collection 2014, Ch. Canon la Gaffelière, Bordeaux  
… produkce vinařské hraběcí rodiny Neipperg. Mezi jejich skvosty 
patří například La Mondotte, Canon La Gaffelière. V chuti je 
lahodné a dynamické s jemnými tóny grapefruitu a bílých květů.  

Touraine Sauvignon 2016, Domaine des Corbillières  
… výrazné aroma květin, přezrálého angreštu, zahradního ovoce, 
hrušek a nektarinek. Víno zraje na nerezových tancích, což mu 
zachovává kyselinku a svěžest. 

Sauvignon 2015 pozdní sběr, Gala vinařství, Hermes 
… tóny broskví, manga a nektarinek. V dochuti najdeme stopy vyzrálého exotického ovoce s jemným 
nádechem přezrálých červených citrusů.  
 

2014 Pouilly Fumé L´Arret Buffatte 670 Kč 469 Kč 
2014 Sancerre blanc 610 Kč 427 Kč 
2016 Touraine Sauvignon Les 32 Rangs 340 Kč 238 Kč 

2014 Neipperg Collection blanc 420 Kč 294 Kč 
2014 Les Arums de Lagrange 990 Kč 693 Kč 
2014 Sauvignon 345 Kč 242 Kč 

 

Původní cena kolekce 3 375 Kč   sleva 30%   2 360 Kč (ušetříte 1 010 Kč) 

 
Uvedené ceny jsou včetně DPH a platí do konce června 2017, nebo do vyprodání zásob. 

Objednávky: alena@merlot.cz nebo telefonicky na čísle 377 533 789. 
www.merlot.cz 

 
 

http://www.merlot.cz/

