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Vítejte nejen ve světě koňaků

Milí přátelé, milovníci dobrého pití a krásného stylového prostředí,
rádi bychom Vám nabídli prostřednictvím nového katalogu

Vítejte nejen ve světě koňaků
několik zastavení nejdříve ve sladké Francii s pozváním na degustaci výjimečných produktů jako je
Cognac, Armagnac, Pineau des Charentes, Calvados, Calvados Domfrontais, či Champagne
připravovaných po několik generací v tajuplných sklepeních romantických zámků a panství.
Přiblížíme Vám delikatesy, které proslavily jak Francii, tak Francouze a jejich
přirozený a vytříbený vkus opravdových gourmetů.
Koňaky a další zmíněné francouzské delikatesy dokreslují i nezapomenutelná setkávání
v pohádkovém zámku Jablonná nad Vltavou a navozují půvab starých zámeckých časů.

Pojďte s námi, ponořte se do neopakovatelné atmosféry
minulých století…
a zapomeňte, že jste možná spěchali.
Věříme, že Vás prezentace zaujme a přijmete naše pozvání.
S přáním dobré chuti se těšíme na setkání a další spolupráci.

Dear Friends, Fanciers of Fine Drinks and Enchanting Stylish Settings!
By way of our new catalogue

Welcome to the World of not just Cognac.
we would like to propose, first of all, a little stop-by where Sweet France is home and sample products
as exquisite as Cognac, Armagnac, Pineau des Charentes, Calvados, Calvados Domfrontais or Champagne can be.
It is in the mysterious vaults of romanesque castles and manors they are produced for generations.
We prepare to help you meet with products that made France, the French and their distinguished taste of true
gourmets so famous.
Cognacs and French delicacies named herein illustrate the unforgettable encounters held at the fairy-tale Château of
Jablonná nad Vltavou and evoke the charm of the estate´s old times.

Join us in submerging in the unforgettable atmosphere of centuries
gone by...
to possibly forget about the bustling routine you were being pulled into.
We are firm in our belief that our presentation will be arresting enough for you to accept our invitation.
Wishing you enjoyable moments with our products, we look forward to see you and have a good cooperation with you.

Liebe Freunde – Liebhaber köstlicher Getränke und stilvoller Gemütlichkeit!
Mittels neuester Ausgabe unseres Katalogs

Willkommen nicht nur in der Welt des Cognac
möchten wir Ihnen anbieten, dass Sie vorerst mit uns dort vorbeischauen wo das Süsse Frankreich zu Hause ist
und dabei an Verkostung von Produkten teilnehmen welche so erlesen sind wie es nur Cognac, Armagnac, Pineau
des Charentes, Calvados, Calvados Domfrontais oder Champagne in sich haben.
In den mysteriösen Kellern dortiger romantischer Schlösser und Gehöfte werden diese Juwele über ganze
Generationen hinweg mit Vorliebe für die Geniesser aufgehätschelt.
Es ist unser Wunsch Sie mit Produkten bekanntzumachen welche Frankreich und den Franzosen mit dem
vornehmen Geschmack echter Gourmets zum Weltruf verholfen haben.
Der Cognac und die hier genannten Frankreichs Köstlichkeiten deuten auf die Einzigartigkeit unvergesslicher
Begegnungen auf dem märchenhaften Schloss Jablonná nad Vltavou und beleben den Zauber gesamter
Schlossgeschichte wieder.

Wir möchten Sie gerne auf eine Reise in die Atmosphäre lang
vergangener Zeiten mitnehmen.......
in welcher Sie es sogar schaffen den Trubel Ihrer täglichen Routine
für eine Weile zu vergessen.
Wir würden es als Entlohnung unserer Bestrebungen verstehen wenn Sie sich durch diese Presentation angeredet
fühlen um unsere Einladung zu akzeptieren.
Wir wünschen Ihnen einen richtigen Genuss und sehen einer guten Zusammenarbeit entgegen.

1999

Cognac is a Matter of Image
Made on Respect for Quality
V západní Francii na pobřeží Atlantiku, kolem města
Cognac, v údolí řeky Charente se rozkládá území
dvou Charente.
Označení koňak se smí užívat dle Bureau National
Interprofessionnel du Cognac (BNIC) pouze pro
brandy (vinný destilát) vyráběné právě na tomto
přesně vymezeném území. Kraj Cognac je rozdělen
do šesti oblastí – crus: La Grande Champagne, La
Petite Champagne, Les Borderies, Les Fins Bois, Les
Bons Bois, Les Bois Ordinaires a v tomto pořadí je
určena i jejich bonita. Tato zeměpisná oblast byla
vymezena dekretem 1. května 1909.
Pro výrobu koňaku musí být použity z 90 % odrůdy
vinné révy s bílými hrozny Ugni Blanc, Folle Blanche,
Colombard, Montils. Musí zrát v dubových sudech
nejméně dva roky od konce destilační sezóny, tj. od
1. dubna následujícího roku po sklizni.
Výroba koňaku podléhá kontrole AOC (Appellation
d'Origine Controlée), jak co se týká používaných
odrůd hroznů, tak přesného dodržení destilačních
postupů a zrání. Srdce oblasti leží v křídové krajině

zvané Grande Champagne a většina znalců se
domnívá, že právě proto se zde rodí vinná réva vhodná
pro výrobu nejlepších koňaků. Champagne je slovo
latinského původu a znamená TERRE CALCAIRE –
křídovitou půdu.
Koňak jako nápoj králů a král nápojů si stále uchovává
svoji jedinečnost a výjimečnost, což dokládá i fakt, že se
na celkové světové spotřebě lihovin podílí pouze 3 %.
Při rozumné konzumaci koňaku se projevují jak jeho
účinky antioxidační, tak protirakovinné díky dlouhému zrání v dubu a je též účinný proti kornatění cév.
Největší spotřeba koňaku je v Asii, na druhém místě
jsou USA a Evropa se řadí až na místo třetí.
Koňak se vyváží do více než 150 zemí.
Dodávky jsou zajišťovány od cca 200 výrobců
s podílem:
Hennessy 45 %
Rémy Martin 15 %
Martell 15 %
Courvoisier 10 %
Ostatní 15 %

Historie

První vinice zde vznikly již ve 3. století n. l. za římské nadvlády, ale větší rozmach nastal až na přelomu 12. a 13.
století, kdy Vilém X. vévoda z Guyenne a hrabě z Poitiers zakládá velký vinohrad známý jako Vignoble de Poitou.
Oblast Charente a město Cognac zaznamenává již od středověku velký rozmach obchodu s vínem. Víno se vyváželo
holandskými loděmi hlavně do severských zemí a nazpět se přivážela sůl. Dlouhá cesta po moři snižovala kvalitu
vína, proto holandští obchodníci začali od 16. století vína destilovat v tzv. brandwijn – pálené víno, z kterého
pochází pozdější název brandy. Holanďané pili tento nápoj po opětovném zředění vodou.
Destilaci Alambic používali Číňané 3000 let př. n. l. a Egypťané 2000 let př. n. l. Vzniklou tekutinu nazývali Arabové
al-cohol a používala se k léčení a na výrobu parfémů. Cca 600 let n. l. Arabové při invazi do Evropy vyvezli i
techniku destilace. Alchymisté a mniši ji vylepšili a od roku 1250 nazvali tekutinu eau-de-vie = vodou života,
protože prodlužovala život. Alambic je slovo řeckého původu (ambix – nádoba tvaru vázy s malým otvorem),
kterému Arabové dali předponu al (al-ambic). Okolo roku 1600 Chevalier du Croix Marron zavedl dvojitou
destilaci.
Díky náhodě při zdržení přepravy se zjistilo, že destilát
získá jemnější a plnější chuť zráním v dubových sudech.
Po roce 1830 se koňak začal plnit do lahví.
Kolem roku 1875 je oblast Charente postižena nákazou
mšičky révokazu a většina z 280 000 ha vinohradů byla
zničena. Obnova byla pomalá a k roubování se používaly
americké podnože vinné révy odolné proti révokazu.
Nyní po 150 letech je v obou Charente 79 700 ha vinic
ve členění Grande Champagne 13 000 ha, Petite
Champagne 16 000 ha, Borderies 4 000 ha, Fins Bois
33 000 ha Bon bois 12 000 a Bois Ordinaires 1 700 ha.

Pro výrobu koňaku jsou používány z 96 % odrůdy vinné révy Ugni Blanc s dlouhou dobou zrání
a velkou odolností proti šedé plísni. Odrůda Ugni
Blanc dává bílé víno s vysokou kyselostí a nízkým obsahem alkoholu. Z jednoho ha se získá cca
80–100 hl vína a na jeden litr koňaku je potřeba
9,3 litrů vína. Jeden litr koňaku = 11,5 kg vinné
révy.
Sklizeň hroznů obvykle začíná ve 3. – 4. týdnu
v září. Následuje lisování, fermentace a výsledkem je bílé víno (suché, kyselé, jemně alkoholické), které projde dvojí destilací.
Nefiltrované víno, často ponechané na kvasinkách se zahřívá a destilace je založena na předpokladu, že bod varu vody je vyšší než u alkoholu. Uvolněné páry následovně kondenzují
a znovu se zkapalňují.

Výroba

Destilace probíhá v měděných kotlích Alambic
Charentais o max. obsahu 25 hl ve dvou fázích.
Proto se nazývá double destillation repasse.
V první destilaci se získá jemně zakalená tekutina
tzv. brouillis obsahující 29 až 32 % alkoholu.
Brouillis vchází do druhé destilace známé jako
bonne chauffe. Většina palíren zastavuje destilaci
při 68 %. Proces destilace probíhá od listopadu
a musí skončit 31. března. Sklepmistr potom
postupným a odborným přidáváním destilované
vody sníží obsah alkoholu na 40 až 43 %. To je
dlouhodobý proces, neboť prudkým přidáním
destilované vody by se narušila harmonie koňaku.

Se ztrátou obsahu a množství alkoholu přichází jemnější
chuť a koncentrovanější vůně. Vrchol přichází mezi
40–50 lety stárnutí. Během zrání se ztratí každý rok cca
2 % objemu vypařováním, tzv. andělská daň – la part des
anges. Zráním alkohol ztrácí na síle a zakulacuje se.
Pomalá oxidace umožní odeznění ostrých tónů a rozvinutí jemných rysů.
Tajemství lahodnosti koňaků spočívá v dlouhém zrání
a sklepmistr pozná, která várka je vhodná pro zrání, aby
se po letech stala lahodným koňakem. Vzájemné působení vzduchu, alkoholu a taninu je jedním z tajemství
koňaku.
Míchání – nejdelikátnější operace – sjednocování různých
koňaků v různých fázích procesu zrání a ponechání
dalšímu procesu zrání, aby se ukázaly nejlepší vlastnosti
jednotlivých komponentů. Pravý koňak je směsí několika
ročníků a je dílem vždy jen jediného člověka. Sklepmistr
musí mít představu, jaký koňak chce získat, zda VSOP
nebo XO a dle toho musí zvolit a určit míchané objemy
a čas zrání. Věk koňaku se měří časem zrání v sudu.
Po naplnění do lahví je proces zrání zastaven.
Důležitý je výběr dřeva pro sudy a to jak druhu, tak
i stáří. Dubové dřevo vydává aroma stejně jako jantarově
zlatou barvu.
Smí se používat pouze dřevo z francouzského dubu
(troncaiského nebo limousinského) o stáří min. 40 let, ale
obvykle 80 a více let. Např. z dubu pedunculate (dub

letní) o výšce 12 m, stáří 125 let a průměru 50 cm je
možno zhotovit dva sudy. Duby sessile (dub zimní) mají
výšku 25 m, půměr 50 cm a stáří 200 let.
Limousinské duby jsou pórovité a obsahují více taninu,
ale méně ligninu (zpevňující materiál poskytující
vanilkové aroma). Troncaiské duby mají těsnější
letokruhy a uvolňují tanin rychleji, proto jsou oblíbeny
při výrobě koňaku určeného pro brzký prodej. Je
samozřejmé, že koňak může zůstat v nových sudech jen
určitou dobu, jinak by získal příliš silnou pachuť dřeva
a ztratila by se i jantarově zlatá barva. Po sedmi letech je
sud nazýván barrique rousse a používá se dál k zrání
staršího koňaku.
Zásady pro získání vynikajícího koňaku:
1) perfektně situované vinice zahrnující oblast champagne, borderies a bois, aby koňaku mohla být dána
vůně (bouquet), plnost, zakulacenost a jemnost
2) absolutní zvládnutí obou stupňů destilace
3) nezbytné zázemí – sudy, sklepy
4) každý výrobce má tajnou a jedinečnou recepturu pro
míchání koňaků a proces zrání
Minimální čas zrání pro jednotlivé kategorie označený
zkratkou na lahvi:
VS (Very Special): nejméně dva roky
VSOP (Very Superior Old Pale): nejméně čtyři roky
Napoleon, X.O. /Extra Old): nejméně šest let

Je důležité vybrat správnou sklenku, v níž se koňak podává. Sklenka na vyšší nožce
z tenkého skla, tulipánkového tvaru, aby zachytila vůni a nasměrovala ji k nosu, by se
měla pohodlně vejít do dlaně. Říká se, že pití koňaku je 70 % čichání a 30 % pití. Plní se
z jedné čtvrtiny až třetiny, aby vyniklo příjemné aroma.
Gourmeti na dobrém koňaku oceňují barvu, chuť, vůni a viskozitu.
Podržte sklenku v dlani a pomalu s ní otáčejte, abyste uvolnili jemné aroma. Teprve když je
koňak zahřátý na správnou teplotu, jeho příjemná vůně se plně rozvine a projevuje se jedinečné
„rancio”,, složené z kořeněných a vanilkově dřevitých tónů.
Sklenku
Sklenku držíme
držíme za
za nožičku
nožičku aa lehkým
lehkým nakloněním
nakloněním a zatočením vidíme, jak koňak pomalu stéká
po
po stěně
stěně sklenky.
sklenky. Jednolitá
Jednolitá masa
masa kapaliny
kapaliny se
se začíná na okrajích postupně rozpadat na
drobné
drobné kapičky…
kapičky… Barva
Barva by
by měla
měla být
být zlatavá,
zlatavá, jantarová až měděná. Záleží i na stáří
koňaku.
doušcích, aby
aby se prodloužil příjemný požitek. Koňak
koňaku. Pijeme
Pijeme po
po malých
malých doušcích,
necháme
necháme rozvinout
rozvinout vv zadní
zadní části
části úst,
úst, kde se nacházejí citlivé chuťové buňky.
Chuť
Chuť by
by se
se měla
měla rozprostřít
rozprostřít po
po celé
celé zadní
zadní části patra. Čím déle chuť zůstává,
tím
tím má
má lepší
lepší „závěr".
„závěr". Mladý
Mladý koňak
koňak bude
bude chutnat jako ohnivý a ostrý. Čím
je
je jemnější
jemnější a má vyváženější komplexní chuť.
je koňak
koňak starší,
starší, tím
tím je

Jak si koňak
vychutnat

The Proud Heritor - Fier Heritier - pyšný, hrdý dědic koňaku.
Historie Pineau des Charentes sahá až do 16. století, kdy ve
Francii vládl Jindřich IV. Navarrský.
Dle legendy je vznik Pineau des Charentes spojován s nešťastnou náhodou z roku 1589, kdy vinař omylem do sudu
s koňakovou pálenkou nalil čerstvou hroznovou šťávu, kterou
považoval tímto za znehodnocenou a nechal ji několik let
v odloženém sudu. Po ochutnání příjemně vonící tekutiny
poznal lahodnost a delikátnost vzniklého nápoje.
Pineau des Charentes je noblesní jemný nápoj, který se vyrábí
v oblasti Charente – v šesti crus vymezených pro výrobu
koňaku smícháním čerstvě vylisované hroznové šťávy
s kvalitní eau-de-vie (minim. 60 % vol.) a následovně zráním.
Máme dva druhy Pineau des Charentes.
Bílé z odrůd bílého vína Ugni Blanc, Colombard, Folle
blanche, Semillon, Sauvignon nebo Montils, které dávají
bohaté květinové vůně a červené či rosé z odrůd Merlot,
Cabernet Sauvignon a Malbec, které dávají mimořádnou
ovocnou chuť. Pineau des Charentes zraje v dubovém
limousinském sudu – bílé minim. 14 měsíců a červené/rosé
minim. 18 měsíců, staré (Vieux) minim. pět let a velmi staré
(Très Vieux) minim. 10 let.
Pineau má obsah alkoholu 16 %–22 % a servíruje se vychlazené na 5 – 8 °C v tulipánkové skleničce.

Louis Bouron
Château de la Grange – zámek
pocházející ze 14. století, kde v roce
1621 často pobýval král Ludvík VIII.
Roku 1832 zámek koupila rodina
Louis Bouron.
Od té doby zde v hlubokých sklepích
pomalu a v nerušeném klidu zrají
delikátní koňaky a Pineau des Charentes. Zrání probíhá
v limousinských sudech obvykle o obsahu 400 litrů,
kterých se ve sklepeních nachází více než 1 500 kusů.
Rodina Louis Bouron z Château de la Grange má mezi
vinaři a výrobci koňaků velmi významné postavení. Jsou
to jediní vinaři dvou Charente v tomto regionu (Charente
a Charente - Maritime) a patří mezi nejstarší domaine
pěstování vinné révy a výrobce koňaku, které nezměnily
za 180 let svého majitele.
K zámku patří 250 ha pozemků, z nichž vinice představují 90 ha, které se rozkládají ve třech hlavních „crus"
– v oblastech La Richonnerie a La Motte (Les Borderies
- 40 ha), La Péraudrie (La Petite Champagne - 40 ha) a La
Grange (Les Fins Bois - 10 ha). Díky této specifičnosti jsou
jejich koňaky a Pineau des Charentes výsledkem
harmonické kombinace jemnosti a zakulacenosti cru Fins
Bois, fialkové vůně a chuti cru Borderies a květinové

Château de la Grange
a ovocné příchuti cru Petite Champagne a to dovoluje
rodině Louis Bouron dělat kompozice a míchat koňaky
jedinečné bohatosti a výjimečnosti. Kultivací vinic
a výrobou koňaku či Pineau des Charentes probíhající
na základě vlastních receptů a know-how se zabývá
aristokratický rod Bouronů již po šest generací a jejich
zaměstnanci jsou stále ze stejné rodiny nyní reprezentované panem André Paquet. Na dvacet vysoce kvalifikovaných vinařů denně obdělává vinice, aby připravili
révu ke sklizni a získali vynikající kvalitu vína. Používají
pouze vlastní hrozny – odolnou odrůdu vinné révy Ugni
blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes určenou pro
výrobu nejlepších koňaků.
Vše je kontrolováno panem Bernard Parias nar. 1925
(destilace, proces stárnutí a míchání, plnění do lahví)
a jeho chotí paní Monique Parias (nar. 1926) - vnučkou
Louis Bouron, která se speciálně stará o kulturu vinné
révy a má na starosti vinice a přípravu hroznů. Nejstarším
produktem je unikátní, 150 let starý koňak nazvaný
SUBLIME, který přenechal Alexander Bouron svému
synovi Louis Bouron v 19. století jako dědictví a odkaz
koňaků z roku 1855 tj. destilovaných před nákazou
mšičkou révokazu. Rodina stále uchovává s velkou péčí
a starostlivostí část eau-de-vie destilované prvními
generacemi. To jim dovoluje prezentovat i v současné
době velice jedinečný a vzácný Cognac SUBLIME (přeloženo: ušlechtilý, vznešený).

Château de la Grange

Cognac V.S.O.P.

Cognac V.S.O.P.
Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Barva
Bouquet & chuť

Balení

Cognac(Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Ugni blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange“
40 % vol.
10 let
tento mladý koňak v sobě skrývá budoucí
potenciál, ovocné a květinové aroma dráždí čich
a zanechává radostnou stopu na patře
zlatistě žlutá
velmi aromatický, připomínající větev čerstvě
svlečenou z kůry, závan nektarinky, vanilky
a hořké čokolády, aroma jemně nasládlé,
s tóny broskví a lískových oříšků
lahev 70 cl v ozdobné papírové kazetě
šest lahví v kartonu

Cognac Napoléon

Barva
Bouquet & chuť

Balení

Cognac (Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Ugni blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange“
40 % vol.
20 let
velmi zdařilý koňak,vyhledávaný znalci,
zakulacený, vyvážený a patřící mezi
nejprodávanější produkty
sytá topasová barva
jemné aroma čerstvého dřeva,
s delikátní chutí lékořice, vanilkového lusku
a kandovaného pomeranče
lahev 70 cl zdobená zlatou kroucenou šňůrkou
v ozdobné papírové kazetě
šest lahví v kartonu

Cognac Napoléon

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Cognac Grande Réserve

Cognac Grande Réserve

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Barva
Bouquet & chuť

Balení

Cognac
(Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Ugni blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange“
40 % vol.
30 let
je oblíbeným dárkem třicátníkům
jantarová a topasová s oranžovými záblesky
nese stopy obsahu minerálů a znalci
rozeznávají i zvláštní vůni květů kopřiv,
vyvážené aroma s intenzívní chutí sušeného
banánu a kandovaného pomeranče
lahev 70 cl v ozdobné papírové kazetě
šest lahví v kartonu

Cognac Très Vieille Réserve

Barva
Bouquet & chuť

Balení

Cognac(Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Ugni blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange“
40 % vol.
40 let
je označován jako velmi stará rezerva, jeden
z nejlepších produktů Château de la Grange,
vyvážený a zakulacený s dlouhou stopou na patře
a ocení ho jak znalci, tak příjemně překvapí i ty,
kdo poprvé pronikají do světa koňaků
topasová s oranžovými záblesky
voní po pečeném jablku, vanilce, dřevu, tmavých
třešních a suché slámě, s vynikající dlouhotrvající
sladkou chutí na patře, ve které lze rozeznat
podtóny dřeva, karamelu a třešně
lahev 70 cl v ozdobné papírové kazetě
šest lahví v kartonu

Cognac Très Vieille Réserve

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Cognac XO

Cognac X O

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Barva
Bouquet & chuť

Balení

Cognac (hlavně Petite Champagne, méně
Borderies a Fin Bois)
Ugni blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange"
40 % vol.
50 let
vyzrálý, velmi dobře vyvážený koňak doporučovaný znalcům se zkušenostmi se staršími
ročníky koňaků – vynikajícím doplňkem je
kvalitní doutník
tmavě jantarová
voní silně po santálovém dřevě, oříšcích a drceném koření, s podtóny vanilky a skořice, chuť
delikátní, zakulacená
lahev 70 cl v ozdobné papírové kazetě
šest lahví v kartonu

Cognac XO Décanter
Oblasti

Barva
Bouquet & chuť

LUXUSNÍ DÁRKOVÉ BALENÍ KOŇAKU XO LOUIS BOURON
karafa 70 cl, v červené dárkové kazetě zdobené
zlatým saténem

Cognac X O Décanter

Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Cognac(hlavně Petite Champagne, méně
Borderies a Fin Bois)
Ugni blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange“
40 % vol.
50 let
vyzrálý, velmi dobře vyvážený koňak
doporučovaný znalcům se zkušenostmi se
staršími ročníky koňaků – vynikajícím
doplňkem je kvalitní doutník
tmavě jantarová
voní silně po santálovém dřevě, oříšcích
a drceném koření s podtóny vanilky a skořice,
chuť delikátní, zakulacená

Cognac Heritage

Cognac Heritage
Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Cognac (Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Ugni blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange“
40 % vol.
více než 100 let (1906)
Je to koňak pocházející z rodinných rezerv. Všechny příměsi
jsou z roku 1906, a proto se stává stále vzácnějším.
Velmi starý koňak, pozoruhodná jemnost, bohatost vůní si
podmanila chuťové pohárky opravdových znalců koňaků.
Nezaměnitelné Charente rancio, tak charakteristické pro
koňakovou pálenku starší 50 let. Jedná se o jedinečný koňak
prezentující nejlepší vlastnosti komponentů z Fins Bois,
Borderies a Petite Champagne vše z roku 1906, což je velmi
mimořádné a nenaleznete na trhu produkt se stejnými
atributy. Louis Bouron je jediným dodavatelem takto
unikátního koňaku. Láhve jsou ručně plněny a číslovány.
K lahvi je přiložen certifikát ručně podepsaný rodinou Louis
Bouron. Konzumace tohoto koňaku je nezapomenutelným
zážitkem.
bledě topasová barva se záblesky jantaru a pomeranče
Barva
Bouquet & chuť jemná vůně drceného černého pepře, lilie, bílé růže a kůry
hořkého pomeranče, chuť velmi vyvážená a zakulacená,
v chuti tohoto unikátního koňaku můžeme rozeznat stopy
exotického ovoce (kiwi, kaki), kůže a bonbonů marshmallow
tradiční starobylá koňaková lahev 50 cl v ozdobné dřevěné
Balení
kazetě, šest lahví v kartonu

Cognac SUBLIME

Barva
Bouquet & chuť

Balení

Cognac (Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Ugni blanc a.k.a. Saint Emilion des Charentes
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange“
40 % vol.
koňak z roku 1855
Nejstarší produkt - unikátní 150 let starý koňak,
který přenechal Alexander Bouron svému synovi
Louis Bouron v 19. století jako dědictví a odkaz
koňaků z roku 1855 tj. destilovaných před
nákazou mšičkou révokazu. Výjimečná koncentrace vůní a komplexnost mimořádného zážitku, teplý, lichotivě smyslný koňak pro jemné
usrkávání a jedinečnou, nezapomenutelnou
zkušenost a nevšední zážitek.
jantarová s mahagonovými záblesky
stopy kandovaného ovoce a vlašských ořechů,
delikátní dotek koření a kandovaných mandarinek, mimořádně dlouhý vjem na patře, nezaměnitelné Charente rancio, tak charakteristické pro koňakovou pálenku starší 50 let
dárkové balení v ozdobné dřevěné kazetě,
obsah lahve 75 cl

Cognac Sublime

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Pineau des Charentes Blanc

Pineau des Charentes Blanc
Oblasti
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Barva
Chuť

Vůně
Gastronomie

Balení

Cognac (Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange"
17 % vol.
šest let
Pineau vzniká okamžitým smícháním čerstvé
hroznové šťávy s mladým koňakem, aby se
zabránilo fermentaci a zráním na dubovém
sudu
slámově žlutá, světle jantarová
medově jemná kořenitá chuť s tóny fíků, vanilky, kdoulí, exotického a sušeného ovoce, medu,
vlašských ořechů, hořkých mandlí a švestek
medu, oříšků, drceného koření a rozkvetlých
lučních květin
vhodné od aperitivu po digestiv, pro jemné
květinové tóny se velmi dobře hodí k drůbežím
a rybím pokrmům. Servíruje se rovněž jako
dezertní víno k ovocným zákuskům nebo je
vynikající součástí koktejlů. Podáváme při
teplotě 5–8 °C.
lahev 75 cl v ozdobné papírové kazetě
šest lahví v kartonu

Pineau des Charentes Rosé

Barva
Chuť
Vůně
Gastronomie

Balení

Cognac (Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange"
17 % vol.
šest let
Pineau vzniká okamžitým smícháním čerstvé
hroznové šťávy s mladým koňakem, aby se zabránilo fermentaci a zráním na dubovém sudu
od středně sytě růžové až po karmínově červenou
zralých lesních plodů a koření, plnější než je tomu
u bílého pineau
smíšená vůně zralých ostružin, černého rybízu,
tabáku, lékořice, medu, dubu, třešní a skořice
vhodné od aperitivu po digestiv, silné bobulovité
vůně přímo vybízejí ke konzumaci se zvěřinou
nebo měkkými kozími a ovčími sýry. Servíruje se
rovněž jako dezertní víno k čokoládovým zákuskům a zmrzlině nebo je vynikající součástí koktejlů
Podáváme při teplotě 5–8 °C.
lahev 75 cl v ozdobné papírové kazetě
šest lahví v kartonu

Pineau des Charentes Rosé

Oblasti
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Pineau des Charentes Très Vieux

Pineau des Charentes Très Vieux
Oblasti
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Barva
Chuť

Vůně
Gastronomie

Balení

Cognac (Petite Champagne, Borderies, Fin Bois)
Cognac Louis Bouron „Château de la Grange"
17 % vol.
20 let
Pineau vzniká okamžitým smícháním čerstvé
hroznové šťávy s mladým koňakem, aby se
zabránilo fermentaci a zráním na dubovém sudu
tmavá topasová se záblesky do měděna
díky dlouhému zrání – velmi vyvážená chuť
po sušeném ovoci (švestkách), medu, hořkých
mandlích, vlašských ořeších a karamelu
medově-karamelová s tóny drceného koření
vhodné od aperitivu po digestiv, díky vyváženosti sladkých a kyselých tónů je velmi vhodné
např. k delikátním husím játrům a modrým
plísňovým sýrům. Servíruje se rovněž jako
dezertní víno k ovocným zákuskům nebo je
vynikající součástí koktejlů. Podáváme při
teplotě 5–8 °C.
lahev 75 cl v ozdobné papírové kazetě
šest lahví v kartonu

Jedná se o jednu
z nejstarších rodin –
vinice 10 km jižně
od města Cognac
vlastní od roku 1851
a koňak vyrábí od
roku 1946 již ve
čtvrté generaci.
Specifické postavení rodiny je dáno položením jejich
vinic (27 ha) kolem vesnice Salle d´Angles v oblasti
nazývané Grande Champagne, která je nejlepší z šesti
uvedených oblastí (crus). Koňaky rodiny Méry et Fils
vyráběné ze sta procent z hroznů cru La Grande
Champagne se nazývají Grande Fine Champagne.
Pro výrobu koňaků a Pineau des Charentes blanc
používají odrůdy Ugni blanc, Colombard, Folle
blanche a Montils. Pro Pineau des Charentes rosé
odrůdy Merlot a Cabernet Sauvignon. Jejich vynikající šumivá vína Cuvée Prestige Méthode
Traditionnelle jsou vyráběna ze 100 % Chardonnay.
Vinné hrozny pěstují a ošetřují metodami respektujícími životní prostředí, které se dědí po generace. Vynikající kvalita vinohradů a speciálně vy-

šlechtěné druhy vinné révy byly v roce 1967 impulsem
pro exkluzivní partnerství a dlouhodobou spolupráci
rodiny Méry et Fils s Maison RÉMY MARTIN, která trvá dodnes (viz přiložený kontrakt podepsaný

Alambic Charentais - Janis Méry, Miloš Janů, Francois Méry

současnou presidentkou Maison Rémy Martin paní
Dominique Heriard Dubreil) v pravidelném ročním
objemu převyšujícím 60 000 lahví eau-de-vie dodávaném ve 400 l sudech.
V roce 1965, kdy byl pan André Heriard Dubreil
jmenován presidentem Rémy Martin, inicioval a dohodnul s vybranými pěstiteli vinné révy jedinečné
partnerství a podepsal první kontrakty za účelem velmi
úzké spolupráce při dodávkách eau-de-vie.

Solange Méry,
Jean-Paul Méry, Miloš Janů

Cognac VSOP

Cognac VSOP

Oblasti
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Barva
Bouquet & chuť

Balení

Cognac – 100% Grande Champagne
Grande Fine Champagne
Cognac Méry
40 % vol.
10 let
harmonický mladý koňak
zlatistě jantarová s tmavě měděnými a topasovými tóny
vyzrálá, nasládlá, delikátně ostrá vůně zralého
obilí s nezaměnitelným ovocným bouquetem
Grande Fine Champagne se stopami koření
s chutí čerstvých fíků, datlí, karamelu
balení lahev 70 cl
šest lahví v kartonu

Cognac VSOP PREMIUM
Oblasti

Bouquet & chuť

Balení

VSOP Premium

Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Barva

Cognac – 100 % Grande Champagne
Grande Fine Champagne
Cognac Méry
40 % vol.
10 let
harmonický mladý koňak
zlatistě jantarová s tmavě měděnými
a topasovými tóny
vyzrálá, delikátní, jemná chuť zralého
obilí s nezaměnitelným ovocným bouquetem Grande Fine Champagne se stopami
koření s chutí čerstvých fíků, datlí a karamelu
lahev 35/50/70 cl
šest lahví v kartonu

Cognac Vieille Réserve

Cognac Vieille Réserve

Oblasti
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Barva
Bouquet & chuť

Balení

Cognac – 100 % Grande Champagne
Grande Fine Champagne
Cognac Méry
40 % vol.
20 let
krásu tohoto výjimečného koňaku podtrhují
jemné křivky skleněných karaf o různém objemu
topasová s jantarovými záblesky
aroma čerstvého dřeva se mísí s nezaměnitelnou vůní jemné vanilky s vzrušujícími tóny
jarních květin, chuť jemně nasládlá, vyvážená
elegantní karafy o různém objemu (35, 50 a 70 cl)
šest lahví v kartonu

Cognac XO
Oblasti
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Balení

Cognac X O

Barva
Bouquet & chuť

Cognac – 100 % Grande Champagne
Grande Fine Champagne
Cognac Méry
40 % vol.
40 let
výjimečný koňak Grande Fine Champagne je
určený znalcům, kteří v něm ucítí svěží
aroma rozkvetlých květin a drceného koření
tmavě zlatá
plná, květinová – kořenitá, se stopami lékořice, vanilky, silná, avšak velmi vyvážená
a zakulacená, zanechávající dlouhou stopu
na patře
luxusní karafa typická svým tvarem pro
velmi staré koňaky Grande Fine Champagne
v červené kazetě lahev 70 cl
šest lahví v kartonu

Cognac Réserve d´Alexander Hors d´Age

Cognac Réserve d´Alexander Hors d´Age
Cognac - 100 % Grande Champagne = Grande Fine
Champagne
Výrobce
Cognac Méry
Obsah alkoholu 40 % vol.
Doba zrání
80 let
Charakteristika Harmonický koňak „čtyř generací“, vyrobený v limitované sérii 500 kusů. Výjimečný produkt Grande
Fine Champagne směs ročníků reprezentujících čtyři
generace rodu Méry a sice 80 let Alexander (viz
přiložené foto), 56 let Eduard, 36 let Jean-Paul a 16 let
Francois. Láhve jsou číslovány.
Barva
tmavě jantarová barva se záblesky rosé
Bouquet & chuť Vůně a chutě jsou delikátně květinové s tóny fialky,
následují ovocné příchutě (rozinky a víno). Ucítíme
dubové podtóny, příchuť vlašských ořechů, hřebíčku
a skořice. Konzistence koňaku je sametová. Na samotný závěr ucítíme sladkou vůni tmavého tabáku
a čokolády.
Balení
luxusní těžká karafa 75 cl v dárkové kazetě
Oblasti

Koňak Rémy Martin Louis XIII z roku
1874. Je výsledkem směsi 1 200 eauxde-vie, výhradně z Grande Champagne,
z nichž některé jsou starší více než 100 let.

Pineau des Charentes Blanc

Pineau des Charentes Blanc
Oblasti
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Barva
Chuť

Vůně
Gastronomie

Balení

Cognac – 100 % Grande Champagne
Grande Fine Champagne
Cognac Méry
18 % vol.
pět let
Pineau vzniká okamžitým smícháním čerstvé hroznové šťávy s mladým koňakem, aby se zabránilo
fermentaci a zráním na dubovém sudu.
slámově žlutá, světle jantarová
medově jemná, kořenitá chuť, s tóny fíků, vanilky,
kdoulí, exotického a sušeného ovoce, medu, vlašských ořechů, hořkých mandlí a švestek
medu, oříšků, drceného koření a rozkvetlých lučních
květin
vhodné od aperitivu po digestiv, pro jemné květinové
tóny se velmi dobře hodí k drůbežím a rybím pokrmům. Servíruje se rovněž jako dezertní víno
k ovocným zákuskům nebo je vynikající součástí
koktejlů.
podáváme při teplotě 5–8 °C.
lahev 50 cl / 75 cl, šest lahví v kartonu

Pineau des Charentes Rosé
Cognac – 100 % Grande Champagne
Grande Fine Champagne

Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Cognac Méry

Barva
Chuť
Vůně
Gastronomie

Balení

18 % vol.
pět let
Pineau vzniká okamžitým smícháním čerstvé hroznové
šťávy s mladým koňakem, aby se zabránilo fermentaci
a zráním na dubovém sudu.
od středně sytě růžové až po karmínově červenou
zralých lesních plodů a koření, plnější než je tomu u bílého
pineau
smíšená vůně zralých ostružin, černého rybízu, tabáku,
lékořice, medu, dubu, třešní a skořice
vhodné od aperitivu po digestiv, silné bobulovité vůně
přímo vybízejí ke konzumaci se zvěřinou nebo měkkými
kozími a ovčími sýry. Servíruje se rovněž jako dezertní víno
k čokoládovým zákuskům a zmrzlině. nebo je vynikající
součástí koktejlů. Podáváme při teplotě 5–8 °C.
lahev 50 cl / 75 cl, šest lahví v kartonu

Pineau des Charentes Rosé

Oblasti

Pineau des Charentes Vieux

Pineau des Charentes Vieux

Oblasti
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika

Barva
Chuť

Vůně
Gastronomie

Balení

Cognac 100 % Grande Champagne,
Grande Fine Champagne
Cognac Méry
18 % vol.
15 let
Pineau vzniká okamžitým smícháním čerstvé hroznové šťávy
s mladým koňakem, aby se zabránilo fermentaci a zráním
na dubovém sudu.
sytě zlatá
díky dlouhému zrání – velmi vyvážená chuť po sušeném
ovoci (švestkách), medu, hořkých mandlích, vlašských ořeších a karamelu
medově – oříšková s tóny drceného koření
vhodné od aperitivu po digestiv, díky vyváženosti sladkých
a kyselých tónů je velmi vhodné např. k delikátním husím
játrům a modrým plísňovým sýrům. Servíruje se rovněž jako
dezertní víno k ovocným zákuskům nebo je vynikající součástí koktejlů. Podáváme při teplotě 5–8 °C.
lahev 75 cl, šest lahví v kartonu

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Šumivost:
Barva
Chuť
Aroma
Balení

Francois Méry

Grande Champagne
100 % Chardonnay
Cognac Méry
12 % vol.
18 měsíců
Brut a Demi-Sec
jemné, pravidelné perlení
průzračná, zlatistě žlutá
vyzrálá, vyvážená, jemně máslová
po čerstvých fících a sušených meruňkách
lahev 75 cl, šest lahví v kartonu

Cuvée Prestige Méthode Traditionnelle

Cuvée Prestige Méthode Traditionnelle

Méry et Fils de L´Ébaupin

Škol
ka ood
vy
Školka
drůd
růd vinné
vinné ré
révy

L ´ Ébaupin

Armagnac

Vítejte v Gaskoňsku, na naší nejjižnější zastávce v malebném kraji obklopeném z jedné strany
Pyrenejemi a omývaném z druhé strany Atlantickým oceánem. V kraji proslaveném, vedle
nejstaršího francouzského brandy - lahodného armagnacu, v 17. století také hlavní postavou Tří
mušketýrů d´Artagnanem a jeho nesmrtelným zvoláním: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“
a nezapomenutelnými slovy Cyrana de Bergerac „Svůj širák odhazuji v dál…“ či „Já nosím
v nitru svém své elegance květ…“.

Cyrano de Bergerac

Armagnac je nejstarším vinným destilátem vyráběným ve Francii od počátku 14. století. Je znám
léčivými účinky. Ze 40 ctností této „aqua vitae" - elixíru zdraví a dlouhověkosti, které uvádějí
písemné prameny ve Vatikánském archívu z roku 1310, bychom rádi zmínili: „Pijeme-li jej
s mírou tříbí ducha, vyvolává staré vzpomínky, činí člověka nade vše šťastným a pomáhá
uchovat si mládí a oddaluje stáří.“

Nejstarší dochovaná destilační zařízení jsou na místě starých klášterů a opatství. V 17. století „l´aqua ardente" zvanou
v gaskonštině Armanhac začali Holanďané vyvážet do světa z přístavů Bayonne a Bordeaux. Podobně jako v jiných
částech Francie po roce 1878 phylloxera zničila téměř 10 000 hektarů, tedy v podstatě veškeré zdejší vinohrady.
K částečné obnově došlo po roce 1909 hlavně výsadbou odolné odrůdy vinné révy Ugni Blanc.

Léčivé účinky Armagnacu

I když Gaskoňci mají ve svém jídelníčku velmi tučnou, těžkou stravu jako husí a kachní
maso, či zvěřinu, tak tím, že si dopřávají kapku armagnacu po ránu, po jídle i na noc patří
k nejzdravější, nejspokojenější a nejdéle žijící populaci nejen ve Francii, ale v celé Evropě!
Poslední studie prokázaly pozitivní účinky armagnacu v boji proti škodlivým volným
radikálům a za povšimnutí stojí i nejmenší výskyt kardiovaskulárních onemocnění na světě.
Roku 1936 došlo zavedením A.O.C k rozdělení celé oblasti Armagnacu do tří apelací BasArmagnac, Ténaréze a Haut-Armagnac s převažujícími písčitými půdami s vyšším
obsahem železa, které dávají „eau-de-vie" velkou měkkost, hebkost, komplexnost a plnost
již po krátkém zrání. Z vinných odrůd zde převažují Ugni Blanc a Baco. Dále se zde
pěstuje Colombard, Folle Blance a Montil. Ugni Blanc se používá pro nejušlechtilejší
armagnacy. Baco je typické pro dlouhé zrání.

D´Artagnan

Château & Collections
Po ochutnání armagnacu ze zámku Château de
Bordeneuve vidíme, že armagnac je neprávem ve
stínu svého bratra koňaku, který historicky sklízí
větší slávu…
Armagnac ze zámku Château de Bordeneuve si
našel cestu a uznání nejen v Elysejském paláci, jak
o tom svědčí přiložený dopis francouzského presidenta Nicolase Sarkozyho, tak i do knížecího
paláce rodu Grimaldiů v nedalekém Monaku
a k Princi Albertovi II.
Od roku 1974 patří zámek Château de Bordeneuve pocházející ze 17. a částečně i ze 14. století
společně s 18 hektary vinic rodině Thomase
Guasche (viticulteur-distillateur), která zde ve
druhé generaci pěstuje ze 70 % odrůdu Ugni blanc
a z 30 % Baco (autorizovaný hybrid typický pro
Gaskoňsko). Je jedním z nejstarších panství, kde se
vyrábí armagnac. Rodina Guasch respektuje starou
technologii a šetrný přístup k přírodě. Po sklizni
koncem září následuje lisování a fermentace.
Nefiltrované víno s 9 % alkoholu vstupuje do
destilace, která probíhá ve speciálních měděných
destilačních přístrojíchAlambic Armagnacais z roku 1921
a to jednostupňově, kontinuálně a při nižších teplotách než
u koňaku.

Výroba
Armagnac tradičně zraje v sudech z černého dubu
o objemu 400 - 420 litrů. Gaskoňských černých dubů je
však již velký nedostatek a tak se používají stále více
sudy z limousinských dubů. Rozdíl mezi dřevy těchto
dvou dubů je zásadní: Gaskoňský černý dub dává
mnohem více hořkosti a taninu (tříslovin), Limousinský více sladkosti a vanilky. Dubové dřevo zbarvuje
armagnac postupně přes slámově žlutou, zlatě
jantarovou až do světle rubínové barvy. Současně
dochází i ke zjemňování chuti a poklesu alkoholu na
41 %. Nejsou používány esence dřeva, či karamel. Tak
jako koňak ztrácí i armagnac každý rok 3 % objemu tzv. andělskou daň. Nejstarší ročníky jsou stáčeny
a uchovávány v demižonech. Kategorie armagnacu je
určována podle stáří nejmladší použité eau-de-vie.
Etikety vybraných ročníků jsou podepsány majitelem
firmy a opatřeny tradiční rodinnou pečetí.

Guasch
maass Guasch
Tho
om
Th

Gaskoňci tvrdí, že díky jednoduché destilaci má eaude-vie plnější a výraznější aroma i chuť. Je živější, je
možno lépe rozpoznat vůni a chuť květů a výraznou
vůni čerstvého ovoce, obsahuje 56 % alkoholu.

Armagnac versus Cognac
Armagnac
tři apelace
pískové podloží
na výrobu se používá několik odrůd vína
tradiční pouze 1x destilován
sudy vyrobené z gaskoňských dubů
tradiční má svůj ročník
více výraznějších a těžších vůní a chutí

X
X
X
X
X
X
X
X

Cognac
šest apelací
křídové podloží
96
98 % Ugni Blanc
vždy 2x destilován
duby z oblasti Limousine
většinou směs ročníků
zakulacené jemné vůně a chutě

Jak pijeme Armagnac
Armagnac pijeme z tenkostěnné skleničky hlavně jako
digestiv. Výborně se hodí k mnohým desertům, kávě
i doutníkům. Armagnac nechladíme ani neohříváme.
K dostatečnému otevření vůně a chuti plně postačí
zahřátí v ruce. Musí se dobře vydýchat, aby se plně
rozvinuly ovocné vůně. Posuzujeme barvu, čirost a vůni.

Produkty z kolekce BORDENEUVE
Château & Collections pravidelně získávají významná ocenění.
Dovolujeme si Vám nabídnout čtyři druhy, které nás
opravdu zaujaly a věříme, že si získají i Vaši přízeň.

Armagnac Tři hvězdy

Armagnac Tři hvězdy
Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Barva
Bouquet a chuť
Balení

Bas-Armagnac
80 % Ugni blanc, 20 % Baco
Bordeneuve Château & Collections
41 % vol.
čtyři roky
tento druh armagnacu má dlouhou tradici
bledě žlutá
Má jemné a přitom silné aroma. Chutná po
zralých kdoulích, švestkách a sladké vanilce.
lahve 70 cl, dárková kazeta, šest lahví v kartonu

Armagnac VSOP

Balení

Bas-Armagnac
80 % Ugni Blanc, 20 % Baco
Bordeneuve Château & Collections
41% vol.
pět let
zlatistě jantarová
vůně čerstvých květin a švestek, chuť po
sladké vanilce a pečeném ovoci
lahev 70 cl, dárková kazeta
šest lahví v kartonu

Armagnac VSOP

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Barva
Bouquet a chuť

Armagnac Hors d´Age

Armagnac Hors d' Age
Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Barva
Buquet a chuť
Chuť
Balení

Bas-Armagnac
80 % Ugni blanc, 20 % Baco
Bordeneuve Château & Collections
41 % vol.
10 let
zlatě jantarová
aroma exotického ovoce a kandovaného
pomeranče,
velmi jemná, vyvážená po rozinkách
a lískových oříšcích
lahve 70 cl, dárková dřevěná kazeta
šest lahví v kartonu

Armagnac Vintage 1999

Balení

Bas-Armagnac
70 % Ugni Blanc, 30 % Baco
Bordeneuve Château & Collections
49 % vol.
12 let
zářivě zlatá
Vzrušující vůně švestek, čerstvě oloupaných
sicilských mandarinek a závan jemného
vanilkového perníku. Chutná po švestkách,
čerstvých fících a sladkém koření. Na závěr
ucítíme vůni vanilky a pražených vlašských
ořechů.
70 cl, exkluzivní dřevěná kazeta
šest lahví v kartonu

Armagnac Vintage 1999

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Barva
Bouquet a chuť

1999

Le Royer Domaine de la Duretière
Jsme rádi, že naše čtvrté zastavení nás zavedlo do
jednoho z nejmalebnějších koutů Francie, do
blízkosti nádherné dominanty - monumentálního
Mont St. Michel.
Vítejte v Normandii, kraji Camembertu, Calvadosu, Cidru… Ano, Calvados i Camembert mají
svoji AOC (Appelation d´Origine Controlée)
v romantické Normandii.
Pálenka Calvados dostala svůj název podle
španělské lodi El Salvador, která ztroskotala
v Dolní Normandii u Arromanches-les-Bains (viz.
místo se siluetou lodi na mapce) v roce 1588.
Jablečné sady zde již byly v 8. století za vlády
Karla Velikého, ale první destilaci uskutečnil
Gilles de Gouberville 28. března 1553.
Dominanta
Dominanta Mont
Mont St-Michel
St-Michel

Calvados

Calvados sice získal svoji apelaci až v roce 1942,
ale zlatý věk zaznamenal již v letech po roce
1855, kdy mšička révokazu zničila prakticky
všechny významné vinohrady ve Francii
a produkce koňaku a armagnacu byla téměř
zastavena.
Calvados má vymezeny tři apelace:
AOC Calvados, AOC Pays d´Auge – zde je
nutná dvojitá destilace a AOC Calvados
Domfrontais od 1997, který respektuje dlouhou
tradici v pěstování hrušní.

Rodině Le ROYER s panstvím Domaine de la
Duretière patří v AOC Calvados a AOC Calvados
Domfrontais v údolí řeky Melleray 31 hektarů.
Poloha panství La Duretière nedaleko Lassay-LesChâteaux je klasifikována jako vynikající z hlediska
složení půd a pěstovaných odrůd jabloní a hrušní.
Více než 5000 jabloní se pěstuje na 25 hektarech a na
šesti hektarech více než 1000 hrušní. Půdy mají
žulový podklad s jílovitou vrstvou.
V roce 1924 zahájil výrobu
výtečného Calvadosu (100 % jablka), jablečného moštu a octu
pan Victor Le ROYER. Od roku
1997 vyrábí rodina také vyni kající Calvados Domfrontais 90 %
hrušek a 10 % jablek - AOC
Calvados Domfrontais stanovuje minim. 30 % hrušek). V roce
1988 otevírají v rámci osvěty
Musée de Cidre. Rodina Le
Royer vyrábí rovněž nápoje jako
je Pommeau de Normandie
(smísením jablečné šťávy s Calvadosem) a Douceur de poiré
(smísením hruškové šťávy
s Calvadosem Domfrontais). Od
roku 2008 převzal zodpovědnost za panství Josselin Le
ROYER a jeho žena Aurore.
Čtyři
Čtyři generace
generace rodiny
rodiny Le
Le ROEYR
ROEYR Domaine
Domaine de
de la
la Duretière
Duretière

Josselyn Le ROYER

Výroba
Cca 200 odrůd jabloní se dělí na odrůdy hořké a hořko-sladké,
které představují cca 80 % a kyselé cca 20 %. Jablka rostou na
zhruba patnáctiletých jabloních. Speciální odrůdy hrušek jsou
vhodné pouze pro transformaci na pálenku a zrají na stromech
často 100 let starých.
Jablka i hrušky jsou na podzim ručně sklizeny, drceny, lisovány
a fermentovaná šťáva (suchý jablečný cider a hruškový mošt) je od
března jednostupňově kontinuálně destilována. Díky jednostupňové
destilaci má produkt svěží, čistou, ovocnou příchuť. Calvados a
Calvados Domfrontais zraje minimálně 2–4 roky ve sklepích
v dubových 115 - 400
litrových sudech, zakulacuje se a ztrácí
alkohol až na 42 %.
Calvados Domfrontais
je lepší mladší, protože
stářím se ztrácí specifičnost hrušek.
Jednostupňová
Jednostupňová destilace
destilace

Z 200 tun jablek nebo hrušek získáme přibližně
700 litrů cidru z každé tuny.
Z 1 000 litrů cidru se vyrobí 90 litrů Calvadosu
s obsahem 70 % alkoholu.
Z poměrně široké kolekce rodiny Le Royer
Vám představujeme pro srovnání čtyři produkty, které nás svou originální, svěží ovocnou
chutí velice zaujaly.

Calvados VSOP

Calvados VSOP
Oblasti
Složení
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Barva
Bouquet a chuť
Gastronomie
Balení

Melleray La Vallée
100 % jablka
Le Royer Domaine de la Duretière
42 % vol.
čtyři roky
jemně měděná
silný, po jabloňových květech, chuť ovocná
s příchutí hořkého jablka
aperitiv, na ledu, do koktejlů, digestiv,
flambované palačinky, zákusky, omáčky
70 cl, dárkový tubus, šest lahví v kartonu

Calvados Domfrontais VSOP

Gastronomie
Balení

Melleray La Vallée
90 % hrušky, 10 % jablka
Le Royer Domaine de la Duretière
42 % vol.
čtyři roky
se stíny jantarové a oranžové
silný, intenzívní, ale elegantní
chuť hruškovo-mandlová, ovocná
aperitiv, na ledu, do koktejlů, digestiv,
flambované palačinky, zákusky, omáčky
láhve 70 cl, dárkový tubus
šest lahví v kartonu

Calvados Domfrontais VSOP

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Barva
Bouquet

Calvados 15 let

Calvados 15 let
Oblasti
Složení
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Barva
Bouquet a chuť
Gastronomie
Balení

Melleray La Vallée
100 % jablka
Le Royer Domaine de la Duretière
42 % vol.
15 let
jasná s tmavě hnědými odlesky
příjemná směs jablek a koření, vůně
karamelizovaného jablka
vhodný jako aperitiv i digestiv při 15 °C
70 cl, dárkový tubus, šest lahví v kartonu

Calvados Domfrontais 15 let

Chuť
Gastronomie
Balení

Melleray La Vallée
90 % hrušky, 10 % jablka
Le Royer Domaine de la Duretière
42 % vol.
15 let
jantarově zlatá s bronzovými odlesky
silný, dřevitý se závany lískového oříšku
a dubu
velice jemná ovocná, s dlouhou dochutí na
patře
od aperitivu až po digestiv při teplotě 15 °C
70 cl, dárkový tubus, šest lahví v kartonu

Calvados Domfrontais 15 let

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Barva
Bouquet

Beaugrand
Montgueux

Nechte se pozvat na dostaveníčko s jiskřivým,
perlivým nápojem, který od 17. století nesměl chybět
při žádné významné příležitosti a historicky je spojen
se jmény francouzského krále Ludvíka XIV. - Krále
Slunce a jeho nástupce krále Ludvíka XV. s milenkou Madame de Pompadour, celkem 24 francouzských
králů korunovaných v katedrále Notre - Dame v Remeši v 16. - 18. století.
Dále se jménem Napoleona Bonaparte, či římského
a rakouského císaře Františka II., ruského cara
Alexandra II., a panovníků z ostatních císařských
a královských dvorů až do blízké minulosti a současnosti, kdy mezi milovníky tohoto nápoje nemožno
opomenout jména: Charles de Gaulle, John F. Kennedy,
japonský císař Hirohito, či Její Veličenstvo Alžběta II.
královna Velké Británie a Irska.

Vinohrady
Vinohrady Beaugrand
Beaugrand Montgueux
Montgueux –– Aube
Aube

Ano, tušíte správně, pojďme si společně pochutnat na
delikátním pravém šampaňském. Vinná réva se v kraji
Champagne pěstovala již v roce 79 n. l., tedy mnohem
dříve, než bylo vůbec objeveno šampaňské. V době
římské, se v oblasti Champagne (ve starofrancouzštině
Champaign) nejen pěstovalo víno, ale těžil se zde
i vápenec. Opuštěné lomy s křídovými sklepy a chodbami hlubokými až 90 m, se později staly ideálním
místem pro dozrávání šampaňského vína.

Nejstarší zaznamenané šumivé víno je Blanquette
de Limoux, které bylo zřejmě vynalezeno mnichy
z benediktinského opatství Saint Hilaire nedaleko
pevnosti Carcassonne v roce 1531. O 100 let později
anglický doktor a vědec Christopher Merret
zdokumentoval přidávání cukru do hotového vína
pro vyvolání druhé fermentace a tento způsob,
který se dnes nazývá méthode champenoise,
detailně popsal Královské společnosti v roce 1662.
Dle legendy se však traduje, že tajemství bublinek
ve víně - čili šampaňské - objevil v roce 1668 mnich
Dom Pérignon (1638-1715). Druhá, pravděpodobnější verze však tvrdí, že se je naopak snažil
z šampaňského vína dostat, když se v něm vytvořily
přirozenou cestou druhotným kvašením (pravděpodobně při převozu „šampaňských“ vín z Francie
do Anglie). Nepochybně však přispěl k historii a
výrobě šumivého šampaňského vína.
Šampaňské vždy vzbuzovalo emoce a byla zaznamenána řada zajímavých výroků:
George Bernard Shaw:
„Šampaňské ještě nikomu neublížilo…“
Sir Winston Churchill:
„Když zvítězíte, zasloužíte si ho. Pokud prohrajete, potřebujete ho.“

Nejvýstižnější vyjádření bylo zaznamenáno od paní
Lilly Bolllinger ze Société Jacques Bollinger, jednoho
z nejvýznamnějších domů mezi Grandes Marques:
„Piju šampaňské vždy, když jsem šťastná a také,
když jsem smutná. Někdy ho piju, když jsem
sama. Když mám společnost, tak to považuji za
svou povinnost. Těším se s ním, když nemám hlad
a piji ho, když hlad mám. Jinak se ho ani
nedotknu – tedy pokud nemám žízeň."
Pojmy ve světě šampaňského jsou Veuve Clicquot
Ponsardin a Dom Perignon, o kterých se nyní
dovolíme zmínit vzhledem k více než třicetileté spolupráci s naším dodavatelem Arnaud
BEAUGRAND (viz přiložený děkovný dopis Veuve
Clicquot Ponsardin).

Veuve Clicquot Ponsardin je nejen prestižním
domem Grande Marque v Remeši, ale i značkou
prémiového šampaňského vína.
Společnost založená již v roce 1772 panem Philippe
Clicquot-Muiron hrála důležitou roli při vytváření
šampaňského jako privilegovaného nápoje vysoké
buržoazie a aristokracie a to nejen v Evropě, ale
zejména v carském Rusku. Jeho syn François
Clicquot, se oženil v roce 1798 s Nicole-Barbe
Ponsardin. Když po pouhých sedmi letech v roce
1805 Nicole-Barbe Clicquot Ponsardin ovdověla
a zdědila jeden z významných domů Grande
Marque, bylo jí pouhých 27 let. Rozhodla se však
sama řídit celou společnost a byla nazývána Veuve
„Vdova“ Clicquot.
V roce 1810 společnost převzala jméno VEUVE
CLICQUOT PONSARDIN. Madame Clicquot se
zasadila o modernizaci Méthode Champenoise přes
techniku remuage vynálezem riddling stojanu,
rozhodujícího pro proces dégorgement, což
znamenalo první a skutečně „moderní“ zavedení
efektivní masové výroby vína.
Během napoleonských válek si Madame Clicquot,
často také nazývaná „La Grande Dame de
Champagne“, získala velké renomé a výrazně

pokročila při budování pozic u královských dvorů
v celé Evropě a zejména v carském Rusku. Madame
Clicquot zasvětila budování postavení společnosti
více než 60 let a když v roce 1866 v 88 letech
zemřela, stal se Veuve Clicquot Ponsardin opravdu
významným domem Grande Marque a respektovanou značkou, která je snadno rozpoznatelná
nejen díky výrazným jasně žlutým štítkům.

Champagne VCP má také oprávnění dodavatele pro
královský dvůr od Jejího Veličenstva Alžběty II.,
královny Velké Británie a Severního Irska.
Od roku 1987 je společnost Veuve Clicquot
Ponsardin součástí Louis Vuitton Moët Hennessy,
tedy skupiny luxusních značek. Prostřednictvím
Grande Marque Moët & Chandon (zal. 1743) patří
skupině LVMH i nejprestižnější ročníkové šampaňské – Dom Perignon s naprosto nepřekonatelnými ročníky 1921 a 1928 (velmi harmonické
s vůní medu a citrusů).

Léčivé účinky

Léčivé účinky šampaňského
Mírná spotřeba šampaňského může pomoci mozku
vyrovnat se s traumatem mrtvice, či Alzheimerova
a Parkinsonova onemocnění. Vysoké množství
antioxidantů polyfenolů v sektu může pomoci
předejít poškození mozkových buněk v důsledku
oxidačního stresu. Šampaňské s obsahem stopových
prvků jako je hořčík, draslík, zinek, či lithium se
chová jako přírodní regulátor nálady.

Francouzský region Champagne se s celkovou
rozlohou vinic 33 500 hektarů skládá z pěti oblastí Vallée de la Marne, Côté des Blancs, Montagne de
Reims, Aube a Côté de Sezanne, z nichž každá
produkuje svá vlastní specifická základní vína,
především Chardonnay (27 %), Pinot Noir (40 %),
a Pinot Meunier (33 %).

Pití šampaňského
Technika slavnostní otevření láhve šampaňského
šavlí se nazývá sabrage. Šampaňské se obvykle
podává ve sklence Champagne flétna na dlouhé
stopce s ideální teplotou 7 až 9 °C.
Oblast Champagne-Ardenne
Celosvětově proslavené víno s označením
Champagne se může dle podmínek AOC vyrábět
pouze v oblasti Champagne-Ardenne. O kvalitě vinic
rozhoduje celá řada faktorů, vše dohromady se
nazývá tajuplným názvem terroir. V půdě je velký
podíl křídy. Hrozny zde díky studenému počasí
nedozrávají snadno, takže jsou nakyslé a mají
koncentrovanou chuť.

Odrůda Chardonnay

Všechny vesnice jsou ohodnoceny podle 100 % systému
Eschelle des crus. Většina se pohybuje mezi 80 % a 90 %.
Ze 359 vesnic v regionu Champagne jich jen 17
dosahuje hodnocení 100 % a nese označení Grand cru.
Dalších 41 vesnic dosahuje 90 % či více a je označováno
jako Premier cru – do této exkluzivní skupiny patří
i naše rodina Arnaud BEAUGRAND.
Náš dodavatel - Rodina Arnaud Beaugrand - patří
v rámci Appelation d'Origine Controlée Champagne
do oblasti Aube. Vinohrady zde byly založeny již ve
12. stol., ale nákaza mšičky révokazu v r. 1875
zlikvidovala téměř všechny vinice, které byly
následovně pracně obnovovány. Svatbou Léona
Beaugranda s Henriette Deniset byly spojeny nejen
rodiny, ale i pozemky, které obě rodiny vlastní po více
než 600 let. Domaine Beaugrand-Deniset představuje
celkem 306 ha, z toho 21 ha nejkvalitnějších vinic
(převažuje Chardonnay), 185 ha obiloviny a 100 ha lesy.

Champagne Beaugrand

V oblasti Champagne je registrováno 5 000 pěstitelů
a zároveň výrobců šampaňského, jejichž vína přesně
vystihují charakter dané oblasti a dalších 14 000
pěstitelů, kteří vinnou révu dále jen prodávají
šampaňským domům. Nejznámější producenti jsou
označováni jako Grandes Marques. Nejstarším domem
je Gosset (zal. 1584), který v roce 1994 koupila rodina
Cointreau. Vinaři průměrně obhospodařují tři hektary.

Historie

Malebná vesnice Montgueux získala díky dědečkovi
současných majitelů Arnauda a jeho sestry Helene
panu Léonovi Beaugrandovi označení l´Appéllation
Champagne již v roce 1927, kdy zde v sídle rodiny
Beaugrand pocházejícímu z roku 1790, vyrobil první
šampaňské La Carte Blanche, Blanc de blancs 100 %
Chardonnay.

Účetní
Účetní
záznamy
záznamy
zz února
února 1910
1910
aa října
října 1916
1916

Za vynikající šampaňské získal v Troyes již
v letech 1933, 1934 a 1935 Zlaté medaile
(Médaille d´Or) a Čestný diplom (Diplôme
d´Honneur) v roce 1936 (viz přiložený historický doklad z roku 1936).

V roce 2008 získalo Beaugrand Cuvée Carte Blanche
Brut bronzovou medaili na Grand Prix Austerlitz

Hlavní účetní
účetní kniha
kniha Grand
Grand livre
livre 1910
1910
Hlavní

Ocenění

Další významná ocenění následovala a na počest
pana Léona Beaugranda byla pojmenována hlavní
ulice v Montgueux. V úspěšné tradici Domaine
Beaugrand a dalším rozvoji nyní již ve čtvrté
generaci pokračuje Arnaud Beaugrand (RM)
récoltant-manipulant, propriétaire, jak o tom svědčí
od roku 1980 významná více než 30letá rozsáhlá
spolupráce s Grandes Marques jako Veuve Clicquot
Ponsardin (zal. 1772), Moët & Chandon (zal. 1743),
Henriot (zal. 1808), Piper Heidsieck (zal.
(zal. 1785),
Charles Heidsieck (zal. 1851), atd. (viz přiloženou
korespondenci a staré účetní knihy z roku 1910).

Spolupráce s Grandes Marques

8. července 2011 proběhla významná změna, kdy
Grandes Marques Piper Heidsieck a Charles Heidsieck
patřící od roku 1985 společnosti Rémy Martin Group
a od 1991 Rémy Cointreau byly převedeny do skupiny
EPI rodiny Descours s tím, že Rémy Cointreau bude i
nadále jako jediný distributor značek Piper-Heidsieck
a Charles Heidsieck.
Produkce na jeden hektar je cca 10 000 lahví, tj.
prakticky jedna láhev na m 22 a na výrobu jedné láhve
šampaňského se spotřebují tři kilogramy hroznů. Při
rozloze vinic Domaine Beaugrand 21 hektarů je celková
produkce cca 211 000 lahví. 50 000 lahví zůstává pro
Champagne Beaugrand (produkty Millésime, Réserve,
Rosé, Tradition a Carte Blanche).
Více než 160 000 lahví je na základě více než třicetileté spolupráce s Veuve Clicquot Ponsardin/Moët
& Chandon a dalšími Grandes Marques distribuováno
následovně:
80 000 lahví
33 000 lahví
33 000 lahví
15 000 lahví

49 % Veuve Clicquot Ponsardin/
Moet & Chandon
25 % Henriot
25 % Charles Heidsieck a Piper
Heidsieck
1 % Jacquart

Spolupráce Veuve Clicquot Ponsardin

Vzhledem k tomu, že rodina BEAUGRAND po generace stále pečlivě dodržuje nejen původní technologické receptury ve výrobě šampaňského včetně
postupů, vypracovaných Veuve Clicquot
v první polovině 19. stol. v rámci modernizace Méthode Champenoise technikou
remuage a vynálezem riddling stojanu
a na druhé straně jsou velice ohleduplní
k přírodě, pracují bez insekticidů a např.
tradičním zatravňováním snižují používání herbicidů, dovolte nám, abychom tradiční výrobu šampaňského popsali dle postupů používaných rodinou
Beaugrand.

Výroba

Po ručním sběru v druhém zářijovém týdnu se vína
lisují včetně stonků. Dle pravidel regionu Champagne
se získává ze 4 000 kg hroznů 2 550 l šťávy (Cuvéehead = 2 050 l, dále 1st taille 300 l a 2nd taille 200 l).
Arnaud Beaugrand využívá pouze Cuvée pro
Millésime, Réserve, Rosé a Tradition a 1st taille pro
Carte Blanche. 2nd taille pro svou produkci nepoužívá. Šťáva z hroznů prochází ve velkých nádobách první fermentací. Výsledkem je suché, kyselé,
nešumivé víno s velmi nevýrazným charakterem. Tato
základní vína se uloží, dokud nejsou dále využívána.

Le
Le Remueur:
Remueur: 1889
1889 rytina
rytina člověka,
člověka, který
který se
se zabývá
zabývá pracným
pracným
každodenním
každodenním úkolem
úkolem otáčet
otáčet každou
každou láhev
láhev zvlášť.
zvlášť.

V procesu assemblage – scelování, který probíhá během prvních několika měsíců roku
následujícím po sklizni se vyberou vhodné
partie pro jednotlivé druhy. Několik základních vín se mísí tak, aby výsledek po druhé
fermentaci byl víc než jen kombinace jednotlivých vín. Arnaud Beaugrand, tak může
produkovat vína stálého stylu tím, že vyrovnává chuť základních vín, která má k dispozici.

Např. Pinot Menuier dává nejmladší, nejpřístupnější
vůni a chuť. Po několika letech jeho úroveň klesá a
nastupuje Pinot Noir. Jako poslední se probouzí
Chardonnay, i když Pinot Noir zůstává i nadále silný.
Obě tyto odrůdy dobře zrají.
Rychlá první fermentace a pomalá druhá fermentace
pomáhají vytvořit komplexní šampaňské. Druhá fermentace obvykle trvá až tři měsíce a vína zrají a rozvíjí se
v lahvích v hlubokých a dlouhých křídových sklepech.

Obchody vínem často využívají riddling regály pro dekorativní skladování hotových vín.
Rozsah dávky cukru po druhém kvašení a zrání mění sladkost a kvalitu Champagne.
Přírodní brut nebo brut Zéro (méně než tři gramy cukru na litr), Extra Brut (méně než šest gramů cukru na
litr), Brut (méně než 12 gramů cukru na litr).
Po zátkování dochází k mytí lahví a proces Méthode Champenoise je ukončen. Champagne zátky jsou
vyrobeny z několika částí. Korek je téměř o 50 % větší, než je otvor láhve. Druhá fermentace probíhá ve dvou
velikostech lahví, standardní láhve (75 cl) a Magnum (150 cl).

Výroba

Tento tradiční způsob se nazývá Méthode Champenoise.
Víno vyzrává při procesu nazývanému autolýza, kdy
jsou kvasinky rozkládány enzymy. Tento proces může
Arnaud Beaugrand a Miloš Janů Junior
trvat až deset let, ale obvykle proběhne během čtyř nebo Arnaud Beaugrand a Miloš Janů Junior
pěti let. Následuje degorgement, odstranění sedliny.
Procesu předchází remuage (neboli setřásání), což je technika, kdy jsou láhve mírně setřásány a otáčeny a
veškeré sedliny se dostanou do hrdla lahve. Bez těchto procesů by šampaňské nebylo tím čirým, jiskřivým
nápojem, který známe dnes. U Prestige Cuvées je tento proces ještě prováděn ručně, jinak byl pro vysoké
náklady na pracovní sílu nahrazen mechanickým riddling zařízením.

Zrání

Obecně platí, že Magnum je kvalitnější, protože je
méně kyslíku v láhvi, a větší objem podporuje
vytváření přiměřeně velkých bublin. Jiné velikosti
lahví jsou pojmenované dle biblických postav
(Nabuchadnasar 15 l, Salomon 18 l,) či od roku 2002
Melchinsedeck 30 l nabízené výhradně rodinou
Drappier. Unikátní rozměry byly zaváděny pro
zvláštní příležitosti nejpozoruhodnější příklad je
Cuvée Pol Roger 20 fl oz (0,568 l) = Imperial
pinta, láhev vyrobená speciálně pro Sira Winstona
Churchilla.
Ani odborníci se neshodnou o vlivu stárnutí na kvalitu
šampaňského po odstranění kalů. Někteří dávají přednost svěžesti mladého šampaňského, jiní dávají přednost příchuti pečených jablek a karamelové chuti, které
se vyvíjejí po roce stárnutí. V roce 2009 byla otevřena
184 let stará láhev Perrier Jouet, a odborníci vysoce
oceňovali chuť „lanýžů a karamelu“.
Minimální doba zrání je 15 měsíců a pro Millésime tři
roky. U rodiny Arnaud Beaugrand to však je mnohem více a sice 3–5 let pro Carte Blanche, Réserve,
Tradition a Rosé a pro Millésime sedm roků! Výrobu
Millésime zahájil Arnaud Beaugrand v roce 2003.
Např. vynikající ročník 2008 (ohodnocení 10) nyní
bude zrát až do roku 2014–2015.
Neročníková šampaňská vína (Non-vintage)
Většina vyráběných Champagne jsou non-vintages

(vintage multivintages tj. směs vín z několika let) ze
směsi Chardonnay a Pinot Noir, např. 60 %/40 %
Cuvée - směs šumivého vína a vína, pro jehož výrobu
bylo použito více odrůd a ročníků vinné révy.
Blanc de Blancs - bílé z bílých; víno je vyrobeno
stoprocentně z odrůdy Chardonnay - bílé odrůdy
vinné révy s kompaktním středně velkým hroznem
a zelenými až žlutozelenými bobulemi.
Blanc de Noirs - bílé z černých, vyrobeno pouze
z Pinotu Noir a/nebo Pinotu Meunier.
Pinot Noir - odrůda Pinot Noir je králem burgundských červených vín.
Pinot Meunier - červená odrůda vinné révy s bílou
dužinou.
Cépage Meunier - ze 100 % Pinotu Meunier.
Cépages - šumivé víno, pro jehož výrobu bylo
použito 95-100 % jedné odrůdy
Rosé neboli růžové šampaňské víno - Výroba je
pracnější a časově náročnější než u bílých šampaňských. V Champagne se obvykle používá metoda,
při níž se do bílého šampaňského přidá malé
procento nešumivého červeného vína. Druhá metoda
je mnohem složitější, neboť vyžaduje velmi pečlivě
kontrolovaný kontakt slupek modrých hroznů odrůd
Pinot Noir a Pinot Meunier s moštem. Tato vína mají

jemnější aroma, zatímco rosé vyrobené přimícháním
nešumivého červeného vína má aroma robustnější, po
červeném ovoci.

Ročníkové šampaňské víno (Vintage)

Champagne
Champagne BEAUGRAND:
BEAUGRAND: Vinařství
Vinařství zaměřené
zaměřené na
na kvalitu
kvalitu

Charakteristika a hodnocení produktů společnosti
Champagne Beaugrand byla vypracována prestižní laboratoří STATION OENOTECHNIQUE DE
CHAMPAGNE v roce 2008.

Cotation des Millésimes de Champagne
10=Millésime Exceptionnel
9=Très Grand Millésime

Millésime

Může být také směsí (Cuvée) různých odrůd a vinic,
ale musí pocházet ze stejného roku. Např. ročníkové
víno Prestige Cuvée Veuve Cliquot Carte Brut Jaune je
sestaveno z 50 různých vinic mezi nimi i z vinic rodiny
Arnaud BEAUGRAND. Vintages mají velký potenciál
a lépe výpovídají o charakteristikách jednotlivých let.
Pro výrobu těchto vín se používají ročníky výjimečných kvalit. V průměru jen tři ročníky z deseti mají
dostatek tepla, aby z jejich vín mohlo být vytvořeno
ročníkové šampaňské.
Prestige Cuvée - Je považováno za nejprestižnější
produkt výrobce. Patrně nejstarší původní Prestige

cuvée je Moët & Chandon Dom Pérignon uvedené na
trh v roce 1936 z vinobraní roku 1921.

Cuvée Carte Blanche Brut

Cuvée Carte Blanche Brut a
MAGNUM Cuvée Carte Blanche Brut
Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Šumivost
Barva
Aroma
Chuť

Gastronomie
Balení

Aube-Montgueux
Blanc de blancs, 100 % Chardonnay
Champagne Beaugrand
12 % vol.
3-5 let
Brut
intenzívní, pravidelné perlení
průzračná, jasná, zlatistě žlutá
první závan výrazné vůně čerstvých fíků a sušených meruněk, dlouhá dochuť drceného koření
opět intenzívní, vyvážená, vyzrálá, příjemná chuť
sušeného ovoce, s nezaměnitelnou příchutí medu
a toustového chleba
šampaňské se podává jako aperitiv nebo
k ovocným zákuskům a ovocným salátům
obsah 75 cl: šest lahví v kartonu
obsah 150 cl: šest lahví v kartonu

Cuvée Tradition Brut a MAGNUM Cuvée Tradition Brut

Barva
Aroma
Chuť
Gastronomie

Balení

Aube-Montgueux
Blanc de Pinot Noir, 67 % Chardonnay, 33 % Pinot Noir
Champagne Beaugrand
12 % vol.
3-5 let
brut
silné a pravidelné perlení
s výraznými provazci bublinek na okrajích
bledě žlutá se světle zelenkavými odlesky
první závan nevtíravé stopy citrusů ovoce s bílou
slupkou
velmi svůdná, svěží, vyvážená s jemnými tóny mentolu.
jedná se o velmi výrazné, opojné šampaňské
toto šampaňské se doporučuje jako aperitiv nebo
k rybím pokrmům (marinovanému lososu, pstruhu
na mandlích,…)
obsah 75 cl: šest lahví v kartonu
obsah 150 cl: šest lahví v kartonu

Cuvée Tradition Brut

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Šumivost

Cuvée Rosé Brut a Magnum Cuvée Rosé Brut

Cuvée Rosé Brut

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Šumivost
Barva
Aroma
Chuť
Gastronomie
Balení

Aube-Montgueux
80 % Pinot Noir/Pinot Meunier,
20 % Chardonnay
Champagne Beaugrand
12 % vol.
3-5 let
brut
silná, pravidelná s dobře viditelným jemným
perlením
průzračná, bledě lososově růžová se záblesky
jantaru
na první přivonění ucítíme vůni jahod a malin
s podtóny grenadiny a višní
velmi zakulacená, snoubící se s příjemnými tóny
ušlechtilého dřeva, koření a sušeného ovoce
šampaňské se doporučuje jako aperitiv nebo
k měkkým zrajícím sýrům
obsah 75 cl: šest lahví v kartonu
obsah 150 cl: šest lahví v kartonu

Cuvée Réserve Brut

Chuť
Gastronomie

Balení

Aube-Montgueux
Blanc de blancs, 100 % Chardonnay
Champagne Beaugrand
12 % vol.
3-5 let
Brut
silná, jemné a pravidelné perlení
výrazně zlatistě žlutá
silné, komplexní, připomínající vůni kandovaného ovoce
a tabáku, velice příjemná vůně se stopami másla
silná, zakulacená, příchuť perníku a medu
z těchto důvodů bude Cuvée Réserve Brut dobře
přijímáno jak profesionály - znalci, tak i začátečníky jako
vynikající aperitiv nebo jako doplněk ke karamelovým
dezertům nebo crème brulée
obsah 75 cl, šest lahví v kartonu

Cuvée Réserve Brut

Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Šumivost
Barva
Aroma

Cuvée Millésime 2005 Brut

Cuvée Millésime 2005 Brut
Oblasti
Vinná réva
Výrobce
Obsah alkoholu
Doba zrání
Charakteristika
Šumivost
Barva
Aroma
Chuť
Gastronomie

Balení

Aube-Montgueux
Blanc de blancs, 100 % Chardonnay
Champagne Beaugrand
12 % vol.
sedm let
brut, šampaňské výjimečného ročníku 2005
ohodnocení 9 z 10 = Très Grand Millésime
výrazné a přitom jemné perlení
zlatistě žlutá
jemná vůně kandovaného ovoce a tabáku, stopy
másla
zakulacená, s příchutí perníku a medu
z těchto důvodů bude tato Vintage 2005 velmi
dobře přijímána jak profesionály-znalci, tak
i začátečníky jako aperitiv nebo nápoj během
jídla (nejlépe s bílým masem), případně se
zákuskem s obsahem karamelu nebo crème
brûlée
obsah 75 cl, šest lahví v kartonu

Zámek Jablonná
nad Vltavou
Přijďte se i Vy přesvědčit, že v klasice se dá žít i v 21. století!
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