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+420 775 588 977

firemní víno

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Sháníte upomínku, které si bude váš firemní partner opravdu vážit? Potřebujete jeden luxusní 
dar pro významného zákazníka, nebo desítky či stovky milých vánočních dárků pro váš tým? 
Pokud to bude víno, moc rádi vám pomůžeme.

Naše služby v oblasti firemního vína zahrnují:
• konzultace výběru vína a jeho zajištění v požadovaném množství
• nabídka delikates a dalších doplňků do firemních balíčků
• potisk balení vaším logem či dalšími prvky brandu
• doprava až k vám

Vyberte si z těch nejlepších vín z Moravy i ze zahraničí. Vybírat můžete 
dle odrůd, stylů i cenových kategorií. S výběrem toho nejvhodnějšího vám 
samozřejmě rádi pomůžeme. Všechna vína předem ochutnáváme a nabízíme 
jen ta, za která dáme ruku do ohně.

Doplňte do balíčku nejrůznější delikátní paštiky, luxusní speciality, belgické 
čokolády nebo dárkové předměty.
Pokud je víno málo, rádi vám pomůžeme vybrat správnou chuťově 
vyladěnou kombinaci.

Obal je na firemním dárku jednou z nejdůležitějších věcí. Vyberte si ten, 
který perfektně vystihne vaši firmu. Každý obal opatříme vaším logem či 
dalšími prvky brandu, a z vašeho balíčku tak učiníme jenom váš dárek.

* Navíc lze firemní víno odečíst od základu daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. 
o daních z příjmů paragrafu 25 odst. 1 písm. t).
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PřiPravené balíčky

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Abychom šetřili váš čas, připravili jsme několik vzorových variant balíčků, ze kterých si můžete 
vybrat. Každý samozřejmě maximálně přizpůsobíme vašim přáním a požadavkům.

Lahev vína v dárkové odnosce   139 Kč
Odnoska na 1 lahev bílá      9 Kč
Víno s přívlastkem dle výběru   130 Kč*

Lahev vína s degustační sadou paštik v dárkové tašce  344 Kč
Dárková taška s potiskem      35 Kč
Víno s přívlastkem dle výběru   160 Kč*
Trio de terrines - Farmářské trio terin - 3x 90g   149 Kč

Lahev vína a sladké mlsání  441 Kč
Krabička s průhledným víkem     59 Kč
Víno s přívlastkem dle výběru   160 Kč*
Chocolate loves wine Mandle v mléčné čokoládě se skořicí, 100 g 59 Kč
Chocolate loves wine Venezuela 43 - mléčná čokoláda, 100 g  84 Kč
BIO Hroznové želé s levandulí, 200 g 79 Kč

Balíček pro milovníky sýrů 492 Kč
Dárková taška s potiskem       35 Kč 
Víno s přívlastkem dle výběru   160 Kč*
Víno s přívlastkem dle výběru   160 Kč*
Omáčka z kdoulí a hořčičných semínek, sklo, 125ml 79 Kč
Snack z italského sýru ze 3-5 měsíců zralého italského sýru, 24g 29 Kč
Snack ze zralého italského sýru s rozmarýnem, 24g 29 Kč

Balíček pro pravé znalce vín 539 Kč
Dřevěná kazeta na 2 lahve      139 Kč 
Víno s přívlastkem dle výběru   200 Kč*
Víno s přívlastkem dle výběru   200 Kč*

* Cena vín je orientační a záleží na konkrétní vybrané lahvi.
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Pečlivě vybraná vína

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Vyberte si z těch nejlepších vín z Moravy i ze zahraničí. Vybírat můžete dle odrůd, stylů i 
cenových kategorií.
S výběrem toho nejvhodnějšího vám samozřejmě rádi pomůžeme. Všechna vína předem 
ochutnáváme a nabízíme jen ta, za která dáme ruku do ohně.

Moravská vinařství:
Vinařství Jaroslav Drmola
Vinařství Na Soutoku
Vinařství Pergen
Vinařství Štěpán Maňák
Vinařství Válka
Vinařství Vitis Strážnice
Vinařství ZD Němčičky
Vinné sklepy Zapletal
a další...

Dále máme v sortimentu pečlivě vybraná vína z Maďarska, Itálie 
a Španělska.

Rádi vám zajistíme také speciální vína - ledová, slámová, dezertní 
nebo sekty a šumivá vína.

* Seznam vín a vinařství není konečný. Z aktuálního sortimentu vám rádi doporučíme 
to pravé podle vašich požadavků.
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Pečlivě vybraná vína
vybrali jsme pro vás ta nejoblíbenější vína z našeho sortimentu. Skladem jich 
máme stovky, doslova. Takže vám bez problémů vybereme i cokoli dalšího.

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Bílá vína suchá a polosuchá

Müller Thurgau, 2016, jakostní, polosuché, Vinařství Tetur

Chardonnay, 2016, pozdní sběr, BIO, suché, Vinařství Válka

Rulandské šedé, 2016, pozdní sběr, polosuché, Vinné sklepy Zapletal

Sauvignon, 2015, pozdní sběr, polosuché, Vitis Strážnice

Ryzlink rýnský, 2015, pozdní sběr, suché, Vitis Strážnice

Ryzlink rýnský, 2015, pozdní sběr, sur lie, suché, Vinné sklepy Zapletal

Sladší bílá vína

Chardonnay, 2015, moravské zemské víno, polosladké, Vinné sklepy Zapletal

Pálava, 2016, moravské zemské víno, polosladké, ZD Němčičky

Hibernal, 2015, výběr z hroznů, polosladké, ZD Němčičky

Tramín červený, 2016, výběr z hroznů, polosladké, BIO, Vinařství Drmola

Chardonnay, 2011, pozdní sběr, polosladké, barrique, Vinařství Tetur

Růžová a červená vína

Modrý Portugal, 2013, jakostní, suché, Vinařství Tetur

Frankovka rosé, 2016, moravské zemské víno, suché, ZD Němčičky

Frankovka, 2015, pozdní sběr, suché, ZD Němčičky

Dornfelder 2015, pozdní sběr, suché, Vinařství Drmola

Merlot, 2013, pozdní sběr, Mystery, suché, Vinné sklepy Zapletal

Cabernet Sauvignon, 2015, výběr z hroznů, suché, reserva, Vinařství Válka

Merlot, 2015, pozdní sběr, suché, barrique, Vitis Strážnice

Cuvée Tadeáš 2015, pozdní sběr, suché, Vinařství Drmola

* Seznam vín a vinařství není konečný. Z aktuálního sortimentu vám rádi doporučíme 
to pravé podle vašich požadavků.

79 Kč 

149 Kč

139 Kč

169 Kč

179 Kč

209 Kč

89 Kč

149 Kč

169 Kč

179 Kč

179 Kč

79 Kč

109 Kč

169 Kč

179 Kč

189 Kč

219 Kč

249 Kč

259 Kč
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delikaTeSy k nakouSnuTí

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Poctivé paštiky - Arnaud
Kachní pěna s Armagnacem, králičí terina se švestkami nebo kuřecí játrový krém s portským 
vínem jsou perfektní pochutiny k vínu. Vyladěná kombinace zajistí vašim chuťovým buňkám 
téměř nadpozemský zážitek a jejich delikátní chuť uspokojí i nároky zkušených gurmánů.

Mousse de Canard au poivre vert - Kachní pěna se zeleným pepřem, 90g

Mousse de foie de Volaille au Porto- Kuřecí játrový krém s portským vínem, 

90g

Mousse de Canard a l`Armagnac- Kachní pěna s Armagnacem, 90g

Terrine de Campagne au Piment d`Espelette- Farmářská terina s pálivou 

paprikou Espelette, 90g

Terrine de Lapin aux Pruneaux - Králičí terina se švestkami, 90g

Terrine de Canard a l`Armagnac- Kachní terina s Armagnacem, 90g

Trio de mousses - Pochoutkové trio jemných paštik (pěn) - 3x 90g

Trio de terrines - Farmářské trio terin - 3x 90g

* Veškeré delikatesy vám vhodně doporučíme k vybranému vínu a celý zážitek ještě 
znásobíme dokonalým snoubením.

54 Kč

59 Kč

59 Kč

54 Kč

59 Kč

54 Kč

149 Kč

149 Kč
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delikaTeSy k nakouSnuTí

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Husí játra - F. Töpfer
Paštiky v kombinaci s vínem jsou pro gurmány vynikající delikatesou. Spojení vína a jemné 
chuti masa rozplývajícího se na jazyku - je znamenitý zážitek. Naše paštiky z husích jater jsou 
dobrotou pro náročné.

50% Paštika „Lotti“ z husích jater Foie Gras, 50g

40% Paštika „Lotti“ z kachních jater Foie Gras, 50g

50% Paštika „Lotti“ z husích jater Foie Gras, 90g

40% Paštika „Lotti“ z kachních jater Foie Gras, 90g

37% Husí játra Foie Gras v sádle Foie Gras, 270g

75% Husí játra Foie Gras s koňakem, 145g

75% Kachní játra Foie Gras s koňakem, 145g

97% Husí játra Foie Gras – patentní sklenice, 80g

99% Husí játra Foie Gras, 100g

* Veškeré delikatesy vám vhodně doporučíme k vybranému vínu a celý zážitek ještě 
znásobíme dokonalým snoubením.

49 Kč

49 Kč

69 Kč

69 Kč

199 Kč

309 Kč

309 Kč

299 Kč

299 Kč
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delikaTeSy k nakouSnuTí

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Lahodná nakládaná křepelčí vejce - MV křepelky
Křepelčí vejce jsou známy jako opravdový elixír života. Luxusní pochoutka pro náročné potěší 
každého gurmána a je základem pro každý pořádný gastronomický zážitek.

Křepelčí vajíčka uzené rajče

Křepelčí vajíčka gurmán 1

Křepelčí vajíčka gurmán 2

Křepelčí vajíčka kopr a křen

Křepelčí vajíčka chilli gurmán amfora

* Veškeré delikatesy vám vhodně doporučíme k vybranému vínu a celý zážitek ještě 
znásobíme dokonalým snoubením.

89 Kč

89 Kč

89 Kč

89 Kč

89 Kč
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delikaTeSy k nakouSnuTí

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Originální sušené sýry - GROKsi
K vínu neodmyslitelně patří chutné sýry. Křupavá sýrová pochoutka GROKSI z toho nejlepšího 
italského sýra skvěle násobí prožitek z lahodné chuti vín. Unikátní chuťovka je vyráběna sušením 
sýra v troubě. Tuhle lahůdku si jednoduše zamilujete.

GROKsi Classico křupavý snack ze zralého italského sýru se sýrem Grana 

Padano (9 měsíců zralý), 24g

GROKsi Deciso křupavý snack z extra zralého italského sýru 100% ze sýru 

Grana Padano (9 měsíců zralý), 24g

GROKsi Novello snack z italského sýru ze 3-5 měsíců zralého italského sýru, 

24g

GROKsi Rosmarino křupavý snack ze zralého italského sýru s rozmarýnem, 

24g

* Veškeré delikatesy vám vhodně doporučíme k vybranému vínu a celý zážitek ještě 
znásobíme dokonalým snoubením.

29 Kč

34 Kč

29 Kč

29 Kč
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delikaTeSy k nakouSnuTí

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Stylové hroznové želé a omáčky k sýrům
Specifická chuť námi vybraných omáček k sýrům vytvoří spolu s vínem a neodolatelnou 
kombinaci. Ochutnejte exotickou omáčku ze zelených fíků a lisovaných hořčičných semínek a 
nechte se unášet vytříbenou chutí prvotřídní lahůdky. Poznávejte další příchutě!

Vinařtví Válka

Hroznové želé Veltlínské zelené, 200 g

Hroznové želé s mátou, 200 g

Hroznové želé Frankovka, 200 g

BIO Hroznové želé Muškát moravský, 200 g

BIO Hroznové želé Chardonnay, 200 g

BIO Hroznové želé s levandulí, 200 g

Grashoff

Omáčka ze zelených fíků a hořčičných semínek, sklo, 125ml

Omáčka z červených fíků a hořčičných semínek, sklo, 125ml

Omáčka z kdoulí a hořčičných semínek, sklo, 125ml

Omáčka z meruňkovo-hořčičných semínek s mandli, sklo, 125ml

Omáčka z hrušky a hořčičných semínek, sklo, 125ml

* Veškeré delikatesy vám vhodně doporučíme k vybranému vínu a celý zážitek ještě 
znásobíme dokonalým snoubením.

69 Kč

69 Kč

69 Kč

79 Kč

79 Kč

79 Kč

79 Kč

79 Kč

79 Kč

84 Kč

84 Kč
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delikaTeSy k nakouSnuTí

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Výběrové oleje, octy, olivy a další
Při snoubení vína s jídlem můžete vyzkoušet i další ingredience jako je olivový olej, ocet, krém 
Balsamico nebo tapenády z oliv. Balzamikový ocet se hodí ke kuřecímu masu, rybám nebo 
salátům. Neměli bychom opomenout ani kvalitní uzenou mořskou sůl ve vločkách nebo luxusní 
himalájskou růžovou sůl.

Olivy plněné mandlemi, 212ml
Olivy plněné krémem Peccorino, 212ml
Olivy Leccino bez pecky s piniovými oříšky a bazalkou, 212ml
Olivy plněné Parmigiano krémem , 212ml
Zelené olivy bez pecky ve slaném nálevu, 212ml sklo

Extra panenský olivový olej, sklo, 0,75 l láhev
Extra panenský olivový olej & aroma ČESNEK, sklo, 0,125 l
Extra panenský olivový olej & aroma OREGANO, sklo, 0,125 l

Vinagre de Jerez RESERVA, sklo, 250 ml
Krém “Balsamico di Modena” Fíky, 150 ml
Krém “Balsamico di Modena” Lanýž, 150 ml

Tapenáda z černých oliv s bazalkou, sklo, 90g
Tapenáda ze zelených oliv s bazalkou, sklo, 90g
Pochoutka s kozím sýrem a sušenými rajčaty, sklo, 90g

Himalájská růžová sůl, 300g
Mořská sůl ve vločkách “Uzená” 120g

* Veškeré delikatesy vám vhodně doporučíme k vybranému vínu a celý zážitek ještě 
znásobíme dokonalým snoubením.

84 Kč
84 Kč
79 Kč
79 Kč
59 Kč

199 Kč
59 Kč
59 Kč

109 Kč
79 Kč
79 Kč

59 Kč
59 Kč
59 Kč

159 Kč
189 Kč
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delikaTeSy k nakouSnuTí

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Zdravé slané pečivo a ořechy - Čát čapát
Lahodná senzace – kořeněné chipsy z luštěnin s indickým kořením a mořskou solí. Vynikající 
mlsání, skvěle dotváří atmosféru vína a vytvoří nezapomenutelný chuťový požitek.

Indická zdravá směs, 75g

Indická zdravá směs, 250g

Nudle z cizrnové mouky, 75g

Nudle z cizrnové mouky, 150g

Nudle se špenátem, 75g

Nudle se špenátem, 150g

Čáwal (Ořechy s kari, ryze mix), 100g

* Veškeré delikatesy vám vhodně doporučíme k vybranému vínu a celý zážitek ještě 
znásobíme dokonalým snoubením.

34 Kč

89 Kč

49 Kč

79 Kč

49 Kč

79 Kč

69 Kč
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delikaTeSy k nakouSnuTí

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Sladká tečka - čokolády a sušenky
Naše prémiová značka Chocolate loves wine propojuje umění Vínovníků jako sommelierů s 
dovednostmi čokoládových mistrů a dává vzniknout čokoládě, které neodolá žádný milovník 
vína a čokolády.

Chocolate loves wine

Mandle v mléčné čokoládě se skořicí, 100 g

Mandle v hořké čokoládě s kakaem, 100 g

Venezuela 43 - mléčná čokoláda, 100 g

Ecuador 71 - hořká čokoláda, 100 g

Tsanos

Sušenky sladké s madagaskarskou vanilkou, 100g

Sušenky sladké s tmavou čokoládou a mandlovými vločkami, 100g

* Veškeré delikatesy vám vhodně doporučíme k vybranému vínu a celý zážitek ještě 
znásobíme dokonalým snoubením.

59 Kč

59 Kč

84 Kč

84 Kč

49 Kč

49 Kč
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balení dělá divy

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Obal je na firemním dárku jednou z nejdůležitějších věcí. Vyberte si ten, který perfektně 
vystihne vaši firmu.
Každý obal opatříme vaším logem či dalšími prvky brandu, a z vašeho balíčku tak učiníme 
jenom váš dárek.

Papírové krabičky
Praktická a ekonomická krabička je oblíbeným obalem na víno. Nabízíme 
několik tvarů, velikostí i barev krabiček. Krabičky je možné potisknout a 
jsou vhodné i pro firemní nálepky.

Dárkové tašky
Pěkná a pohodlná taška na víno a delikatesy je elegantním způsobem balení. 
Nabízíme tašky papírové i s povrchovou úpravou lamino v mnoha barevných 
provedeních. Větší lamino taška je ideální variantou pro balíčky vín a 
delikates. Samozřejmostí je možnost potisknu tašky dle vlastního přání.

Dřevěné krabičky
Dřevěné krabice z překližky udělají z vína opravdu exkluzivní dárek. 
Dodáváme krabice mnoha rozměrů na 1-6 lahví, otevřené s čílkem i s plným 
víkem. Nabízíme povrchovou úpravu krabic gravírovacím laserem. Ta je 
ideální pro vaše logo či věnování.

* Mějte na paměti, že některá balení se musí řešit s dostatečným předstihem kvůlu 
technologickým omezením.

od 9 Kč 
za kus

od 9 Kč 
za kus

od 99 Kč 
za kus
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Vínovníci
Cejl 480/12, 602 00 Brno
IČ: 04062019, Sommelierský Servis s.r.o.

www.vinovnici.cz
vino@vinovnici.cz
+420 775 588 977

balení dělá divy

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Visačky a vlastní etikety, potisk a gravírování
Na všechny nabízené obaly umíme samozřejmě vytisknout, případně 
vygravírovat vámi vybranou grafiku. Grafický návrh můžete dodat vlastní 
nebo si ho od nás nechat vypracovat. 

Tašky a krabičky na víno lze potisknout od cca 50 ks. U menších množství 
je vhodné použití samolepek. Náklady na tisk se snižují s vyšším počtem 
balení. 

Gravírování na dřevěné krabičky je možné u libovolného množství kusů. 
Vygravírovat je také možné visačky na víno libovolných tvarů a velikostí. 

Velmi dobré působí také lahve s vlastní etiketou, kterou pro vás také rádi 
zařídíme.

Konkrétní ceny potisku vám zpracujeme na míru dle složitosti a počtu kusů.

* Mějte na paměti, že některá balení se musí řešit s dostatečným předstihem kvůlu 
technologickým omezením.
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Pojďme se sejít a probrat vaše plány. 
Společně je naplníme.

vino@vinovnici.cz

+420 775 588 977

www.vinovnici.cz


