www.toroblanco.cz
Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino Bilé- white- blanco

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Masia Oliveda Blanc de blancs 2013
Vinarství Oliveda
Macabeo Chardonnay Muscat

Novou edici vín MO vinařství Oliveda výborně reprezentuje výběr těch nejlepších odrůd bílého
vína. Harmonicky vyvážená kombinace odrůd Chardonnay, muškátu a Macabea propůjčuje
MO lehkou a svěží vůni i chuť exotického ovoce s tóny medu a květin.
The new edition of Mo wines of Oliveda vinery is represented by the selection of the best white
vine varieties. Harmoniously balanced combination of Chardonnay, Muscatel and Macabeo gives
MO wine light and fresh aroma and taste of exotic fruit with notes of honey and flowers.

D.O. Emporda
Cena v obchodě

Alk.
125,- kč

12,5°
Velkoobchod

115,- kč

Don Jose 2012
0,75 cl

Vinarství Oliveda

Stolní vino

Velmi ovocné, svěží, suché bílé víno, harmonická kombinace odrůd Chardonnay a Macabeo
s velice intenzivní vůní.
Very fruity, fresh dry white wine, harmonious combination of Chardonnay and Macabeo
with a highly intensive aroma.

D. O. Catalunya
Cena v obchodě

Alk.

12,5°

85,- kč
Velkobchod

0,75 cl

70, kč

Masia Oliveda Chardonnay 2012
Vinarství Oliveda
Chardonnay

Toto bílé víno má intenzivní vůni a barvu. Tóny citrusových plodu,
banánu a ananasu jsou harmonické. Víno je na patře objemné a vyvážené.
White wine of intensive aroma and colour. The notes of citrus
fruit, banana and pineapple are in harmony. Grand and balanced on the palate.

D.O. Emporda
Cena v obchodě

Alk.
163- kč

13
Velkobchod

140,- kč

Furot 2012
0,75 cl

Vinarství Oliveda

Sauvignon blanc

Víno je jasné a světlé se zelenkavo - žlutými odlesky. Ve vůní se promítají rozmanité tropické
plody. Subtilní víno, na patře hladké, široké a s mastným dotekem. Svěží kyselost.
Radiant and light, with greenish-yellow highlights. The aroma features
a variety of tropical fruit. It is subtle, smooth, broad on the palate with a touch of oiliness.
Fresh acidity.

D. O. Emporda

Kolinská 19/1666,
130 00 PRAHA 3

Alk.

12,5°

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315
Cena v obchodě

232- kč

0,75 cl

Bodegas Perica

Vino Bilé- white- blanco
Velkobchod

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

208,- kč

Mi Villa 2012
Viura

Víno zlatožluté barvy. Intenzivní ovocné aroma s tóny bílých květin.
Na patře je suché, kyselost je harmonizována sladkými ovocnými tóny a lehkostí.
Závěr je jemně doznívající, elegantní.
Wine of a golden yellow colour. Intense fruit aroma and white blossom tones.
Dry on the palate, sour taste is balanced by sweet fruity notes and lightness.
A slightly diminishing finish, elegant.

D.O. Rioja
Cena v obchodě

Kolinská 19/1666,
130 00 PRAHA 3

Alk.
128,- kč

12,5°
Velkobchod

gp@toroblanco.cz

100,- kč

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino Bilé- white- blanco

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Monopole 2013
Viura

CVNE

Barva je světle žlutá se zelenkavými tóny. Toto víno má vůni svůdného jara, bílých květů a čerstvého
tropické ovoce. Na patře je mírně kyselé, s dlouhým závěrem.
Light yellow with greenish highlights. Aroma of enticing spring, white blossom
and fresh tropical fruit. On the palate it is slightly acid with a long finish.

D.O. Rioja
Rioja Alta
Cena v obchodě

0,75 cl

Alk.
186,- kč

13,21°
Velkobchod
Olagosa 2012
Viura

Bodegas Perica

167,- kč

Malvasia

Víno velmi jasné, atraktivní slámově žluté barvy. Aroma je ovocné s tóny ananasu a jablek. Na patře
je široké a bohaté s příjemným tóny dubu a zralého ovoce.
The colour is greatly radiant, attractive straw yellow. The aroma is fruity with pineapple
and apple notes. The mouthfeel is wide and rich with pleasant notes of oak and ripe fruit.

D.O. Rioja

Alk.

Cena v obchodě

205,- kč

0,75 cl

Protos

13°
Velkobchod

184,- kč

Protos 2012
Verdejo

Víno slámově žluté barvy se zelenkavými odstíny. Vůní připomíná
jablka a tropické ovoce. Chuť je výrazná, kulatá, ovocná a má příjemnou kyselost.
Straw yellow colour with greenish highlights. The aroma reminds of
apples and tropical fruit. Intensive taste round, fruity with fine acidity.

D.O. Rueda
Cena v obchodě

0,75 cl

Alk.
225,- kč

Torres

13°
Velkobchod

202,- kč

Viña Esmeralda 2012
Moscatel de Alejandria

Gewürztraminer

Aroma tohoto vína se vyznačuje tóny smyslného exotického ovoce a vůní květin jako jsou růže a lilie.
V chuti je harmonické, nazlátle žluté barvy, dlouhá polosladká dochuť.
Sensual exotic fruit aromas and tones of flowers such as roses and lilies.
Gold yellow colour. Harmonious taste with a long semi-sweet finish.

D.O. Catalunya

Kolinská 19/1666,
130 00 PRAHA 3

Alk.

11,5°

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315
Cena v obchodě

314,- kč

0,75 cl

Torres

Vino Bilé- white- blanco
Velkobchod

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

282,- kč

Viña Sol 2013
Parellada

Bílé víno s vůní zralých jablek a ananasu a nádechem koření (fenykl).
Chuť je hladká, ovocná s jemnou strukturou kyseliny, vyvážená.
White wine of ripe apple and pineapple aromas and spice notes (fennel).
Smooth taste with a mild acid structure, balanced.

D.O. Catalunya
Cena v obchodě

Kolinská 19/1666,
130 00 PRAHA 3

Alk.
221,- kč

11,5°
Velkobchod

198,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

Vino Bilé- white- blanco

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Conde de Iznar 2013
0,75 cl

Conde Iznar

Verdejo

Bílé víno zelenkavé barvy. Chuť je svěží a ovocná. Svou jemnou kyselostí v závěru je toto víno
typickým zástupcem odrůdy Verdejo.
White wine, greenish in colour. Fresh and fruity aroma. Thanks to its fine acid finish
this wine well represents Verdejo variaty.

D. O. Rueda

Alk.

Cena v obchodě

0,75 cl

150,- kč

Galicia

13°
Velkobchod

145,- kč

Turbio joven - mladé - xoven
stolní vino

Ovocné bílé mladé víno. Hravé, plné chuti. Vyráběné tradiční metodou s ponecháním vinné sedliny,
nefiltrované.
Fruity young white wine. Cheerful and full taste. Produced using the traditional method
retaining wine lees without filtration.

Galicia
Cena v obchodě

0,75 cl

Alk.
85,- kč

11°
Velkobchod

80,- kč

Albariño de Fefiñanes 2012
Bodegas del Palacio de Fefiñanes
Albariño

Bílé víno jasné barvy, expresivní, živé a vyvážené víno. Minerální podtóny v chuti a vůně květin
atlantického pobřeží společně vytváří skvělou klasiku.
White wine of a radiant colour, expressive, vivid and consistent. Mineral tones on the palate
combined with the aroma of Atlantic flowers create a superb classic.

D.O. Rias Baixas
Cena v obchodě

0,75 cl

Alk.
446,- kč

12,5°
Velkobchod

Viña Costeira

401,- kč

Pazo 2012
Bagazo

Světle slámově žluté, čisté a světlé víno. Aroma je střední intenzity, s lehkými tóny bílého rybízu,
angreštu , fenyklu a čerstvých bylin.
Chuť je vyvážená, svěží a radostná.
Light straw yellow colour, pure and light. The aroma is of a medium intensity, thin with notes of
white fruit, fennel and fresh herbs.
The taste is balanced, delicious, fresh and joyful.

D.O. Ribeiro

Kolinská 19/1666,
130 00 PRAHA 3

Alk.

11°

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315
Cena v obchodě

Kolinská 19/1666,
130 00 PRAHA 3

122,- kč

Vino Bilé- white- blanco
Velkobchod

gp@toroblanco.cz

Ceník včetně DPH: 28.03.2014
110,- kč

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

Vino červené-red-tinto

Condado de Haza
Condado de Haza

0,75 cl

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Tempranillo

Víno intenzivní třešňově červené barvy s fialovými odlesky. Intenzivní vůně ostružin
a vanilky společně utváří harmonický celek. Chuť je plná, vyvážená s tóny černého ovoce.

Intensive cherry red colour with purple highlights. Intense aromas of blackberries
and vanilla create a harmonious unity. The taste is robust and well-composed
with its notes of black fruit.

Ribera del Duero
Crianza 2008
Cena v obchodě

Alk.
564,- kč

13°
Velkobchod

507,- kč

Protos 2011 roble
0,75 cl

Protos

Tempranillo

Vino krásné višňové barvy s purpurovými odlesky. Vůně je plná a intenzivní s tóny zralého
červeného ovoce a lehkou vůní dubových sudů, ve kterých zrálo. Chuť je bohatá, sametová
s vyzrálými taniny a přetrvávajícím závěrem.
Attractive deep cherry colour with purple glints. Full and concentrated on the nose, with ripe
red berries and a touch of oak aromas. On the palate, it is rich and velvety with ripe tanins and
a lingering finish.

Ribera del Duero
Cena v obchodě

0,75 cl

Alk.
285,- kč

13,5°
Velkobchod

256,- kč

Muga 2008
Tempranillo Garnacha Mazuelo Graciano

Muga

Vůně sušených švestek, červených bobulí s tóny dušených jablek a svařeného vína.
Závěr přináší jemné tóny koření a dubu.
Aroma of dried plums and redberries with notes of apple stew and mulled wine.
Finish of fine spice and oak notes.

D.O. Rioja
Crianza 2008
Cena v obchodě

0,75 cl

Alk.
625,- kč

CVNE

13,5°
Velkobchod

562,- kč

Cune 2009 -není v skladTempranillo Garnacha tinta Mazuelo

Víno jasné granátově červené barvy s fialovými tóny. Vůně intenzivního červeného ovoce a černé
lékořice jsou po uchování v amerických dubových sudech dobře sladěny.
Chuť je na patře kulatá a vyvážená, závěr přináší tóny lékořice a chlebu.
Clear, garnet red in colour with purple highlights. Intense aromas of red fruit and black liquorice
are well integrated after proceeded in American oak barrels. Round and balanced on the palate
with liquorice and bread notes finish.

D.O. Rioja
Crianza 2009
Cena v obchodě
Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
282,- kč

13,5°
Velkobchod

272,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino červené-red-tinto

Campo Viejo

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Campo Viejo 2009
Tempranillo Garnacha Mazuelo

Víno tmavé třešňové barvy. Energické, svěží a s přetrvávající chutí.
Vůně třešní a švestek, vanilky s kouřovými tóny vypalovaného dubu.
Dark cherry red colour. Energetic, fresh with prolonged taste.
Cherry, plum and vanilla aromas with toasted notes.

D.O. Rioja
Crianza 2009
Cena v obchodě

Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
181,- kč

13,5°
Velkobchod

165,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino červené-red-tinto

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Paternina Banda Azul 2009
Paternina
Tempranillo Garnacha Mazuelo

Víno má světle rubínovou barvu. Vůně je vyzrálá s lehkým ovocným tónem.
Na patře je široké, plné chuti s poměrně dlouhou dochutí.
The colour is light ruby red. The aroma is aged with a light fruit note.
It is broad on the palate, rich in sensation and the finish is rather long.

D.O. Rioja

Alk.

13,°

Crianza 2008
Cena v obchodě

199,- kč

0,75 cl

Bodegas Perica

Velkobchod

179,- kč

Olagosa 2010
Tempranillo Garnacha Mazuelo

Čisté, intenzivní barvy s třešňovými odlesky. Intenzivní a komplexní vůně červeného
a černého ovoce rozvíjí tóny vanilky a balsamika. Na patře je silné a harmonické, ovocné
s jemnou tříslovinou formovanou dubovým sudem. Dlouhotrvající dochuť.
Clean and with intense colour with cherry reflections. Aromatic intensity and complexity,
where red and black fruits appear with notes of underlying vanilla and balsamics.
On the palate it is strong and harmonious, fruity and tannic softly shaped by the oak
wessel. A lingering finish.

D.O. Rioja

Alk.

13,5°

Crianza 2008
Cena v obchodě

227,- kč

0,75 cl

Olagosa 2006
Bodegas Perica
Tempranillo Garnacha Mazuelo

Velkobchod

204,- kč

Víno čisté, intenzivní barvy s třešňovými odlesky. Intenzivní a komplexní aroma. Vůně pražení
s tóny vyzrálých datlí a dotekem karamelek. Na patře chutné s uhlazenými tříslovinami.
Clean and with an intense colour with cherry reflections. Aromatic intensity and complexity.
Toasted bouquet, notes with mature dates and touches of toffee. Tasty mouth with polished
tannins.

D.O. Rioja

Alk.

13,5°

Reserva 2006
Cena v obchodě

346,- kč

0,75 cl

Bodegas Perica

Velkobchod

311,- kč

Olagosa 2001
Tempranillo Garnacha Mazuelo

Víno rubínové barvy s nádechem cihlové. Vůně je díky dlouhému zrání intenzivní a komplexní.
Aroma vanilky se zjemněním (tabák a jemná kůže) s lehkými tóny čokolády s likérem.
Na patře je chutné s vytříbenými tíislovinami a chutí idealní délky.
Ruby colour with a tile coloured edge. Intense and complex bouquet resulting from the long
ageing. Aromas of vanilla and fine reduction (of tobacco and fine leather) with slight notes
of liqueur chocolates. Tasty on the palate, polished tannin, and a good length.

D.O. Rioja
Gran Reserva 2001
Cena v obchodě
Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
448,- kč

13,5°
Velkobchod

403,-kč
gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

Vino červené-red-tinto

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

6 cepas 6
0,75 cl

Bodegas Perica

Tempranillo

Červené víno intenzivní rubínové barvy. Aroma je harmonickou
kombinací červených bobulí s tóny koření a kouřovými tóny dubu. Chuť, která je zpočátku silná
a svou strukturou v kombinaci s jemnými tříslovinami dopřává dlouhý a příjemný buket.
Intense ruby red colour. On the nose there is a harmonious
combination of red berries notes with those of a spicy and toasty nature. On the palate has a
strong beginning characterized by its structures that combined with a soft tannic expression,
yields a long and pleasant bouquet.

D.O. Rioja
2011
Cena v obchodě

Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
370,- kč

13,5°
Velkobchod

333,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino červené-red-tinto

Bodegas Perica

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

PERICA ORO
Tempranillo Graciano

Intenzivní barva ptačí třešně, jasná a zářivá. Variace vytříbená vývojem.
Vůni, která je intenzivní a komplexní dominuje černé ovoce, které rozvíjí tóny pražení
a tabáku s tóny balzamika. Chuť je robustní a kulatá, dobře strukturovaná a harmonická
s tříslovinami a přetrvávajícím závěrem. Mimořádné víno s jedinečnou osobitostí.
Intense bigerrau cherry colour, clean and vivid from the high level. Variation with evolution.
Aromatic intensity and complexity, where mainly black fruits appear which develop high
roasts and tobaccos, with balsamic notes. In the mouth its fleshy and round, well structured,
balanced, tannic and with a persistent aftertaste. Very special wine a singular character.

D.O. Rioja

Alk.
13°
Reserva Especial 2004
16.257 lahvy/bot.
Cena v obchodě
1011,- kč Velkobchod

0,75 cl

900,- kč

Mi Villa
Tempranillo Garnacha tinta

Bodegas Perica

Intenzivně zbarvené červené víno s fialovými odlesky, které charakterizují jeho mládí. Vůně je
čistá a přímá, intenzivně ovocná s nádechem červených bobulí a ostružin. Na patře je živé s
vyrovnanou kyselostí, chutné a příjemné se svěžím ovocným zakončením, které
příjemně a dlouze přetrvává.
Intensely coloured red wine, with purple elements that characterize its youth. Clean
and free aroma, with intense fruit and hints of redberries and blackberries. On the palate
it is lively, pleasant and tasty with balanced acidity and a fresh, fruity finish that
leaves a lenghty and pleasant aftertaste.

D.O. Rioja
Mladé / Joven 2011
Cena v obchodě

Alk.
135,-kč

13,5°
121,- kč

Velkobchod

Albali
0,75 cl

Félix Solis

Tempranillo

Víno světle rubínové barvy. Vůně kombinuje svěží dřevo a koření s ovocnými tóny.
Na patře je překvapivě lehké s výraznou tříslovinou a masitostí a také dlouhým závěrem.
Light ruby red colour. Fresh wood and spice aroma with fruity notes.
Suprisingly light on the palate with significant tannins and meatiness and long finish.

D.O. Valdepeñas

Alk.

13°

Crianza 2010
Cena v obchodě

140,- kč

0,75 cl

Pagos del Rey

Velkobchod

130,- kč

Conde de Iznar
Tinta de Toro

Víno tmavě třešňové barvy s fialovými odlesky. Ovocné a intenzivní vůně s tóny lékořice.
Elegantní, příjemná a dynamická chuť s dlouhým zakončením. Je dobře vyvážené sladkými
taniny.
Deep cherry red colour with violet tones. Fruity and intense on the nose with hints of liquorice.
Elegant, pleasant and lively on the palete with a long finish. It is well balanced with sweet
tanins.

D.O. Toro
Cena v obchodě
Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
150,- kč

13°
Velkobchod

140,- kč
gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Vino červené-red-tinto

gp@toroblanco.cz

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino červené-red-tinto

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

CIUTAT VELLA
Garnacha, Mazuelo, Cabernet Sauvignon,
Merlot, Tempranillo

Cellers Unió

Víno tmavě rubínové barvy s fialovými odstíny. Vůně červeného ovoce s nádechem rozinek.
Chuť je plná, intenzivní a koncentrovaná. Na patře se dostaví nádech chuti džemu a kakaa.
Dlouhý a výjimečně harmonický závěr.
A dark ruby -red wine with purple hues. Aromas of red fruit with toasty and raisin hints.
Full-bodied, powerful, concentrated flavour. Hints of jam an cocoa in the mouth.
Long extremely well balanced aftertaste.

D.O. Priorat

Alk.

14,5°

2010
Cena v obchodě

239,- kč

0,75 cl

FUROT
Viñedos de Vilamaniscle

Velkobchod

215,- kč

Garnacha, Cabernet S., Merlot

Barva je třešňově rudá s nádechem cihlově červené. Vůně kandovaného ovoce a balzamika
s minerálním základem, dobře ucelená. Na patře je výrazné, plné chuti s ovocnými
tříslovinami.
Cherry-red colour with a brick-red tint. Candied and balsamic aromas against a mineral
background, well integrated. Expressive on the palate, full with fruity tannins.

D.O. Empordà

Alk.

13°

Reserva 2008
Cena v obchodě

469,- kč

0,75 cl

RIGAU ROS GRAN RESERVA
Rigau Ros
Cabernet Sauvignon

Velkobchod

422,- kč

Víno tmavě rubínové barvy. Představuje intenzivní vůni kůže a divokého ovoce společně s
tóny dřeva. Na patře je hřejivě hutné a vysoce strukturované.

Wine of a deep ruby colour. It displays intense aromas, leather and
wild fruits along with a wood notes. It is warm meaty and highly structured on the palate.

D.O. Empordà

Alk.

13,5°

Gran reserva 2007
Cena v obchodě

289,-kč

Velkobchod

0,75 cl

Rigau Ros

RIGAU ROS RESERVA
Cabernet Sauvignon Merlot Garnacha

260,- kč

Víno rubínově červené barvy s intenzivní vytříbenou vůní, kde se zralé černé ovoce skvěle
potkává s kouřovými tóny vypalovaného dubu.
This is a ruby red colour wine with a intense and fine aromas and ripe black fruits
successfully combined with toasted notes.

D.O. Empordà
Reserva 2006
Cena v obchodě
Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
241,- kč

13°
Velkobchod

216,- kč
gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino červené-red-tinto

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

RIGAU ROS CRIANZA
Rigau Ros
Cabernet Sauvignon, Garnacha, Samso

Červené víno rubínové barvy s vytříbenou a intenzivní vůní. Zralé černé
ovoce a kouřové tóny vypalovaného dřeva jsou v dokonalém souladu.
Ruby red colour wine with fine and intense aromas. Ripe black fruit and wood toast are
in perfect harmony.

D.O. Empordà
Crianza 2010
Cena v obchodě

Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
170,- kč

13°
Velkobchod

153,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

Vino červené-red-tinto

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

DON JOSE CRIANZA
Tempranillo, Mazuelo, Cabernet Sauvignon

0,75 cl

Barva je rubínově červená. Aroma vytříbené a intenzivní. Spojení zralého černého ovoce a dřeva
je skvěle harmonické.
Ruby red colour, fine and intense aromas. Ripe black fruit and wood toast,
in perfect harmony.

D.O. Catalunya

Alk.

Crianza 2008
Cena v obchodě

137,- kč

0,75 cl

Oliveda

13°
Velkobchod

123,- kč

DON JOSE JOVEN
Víno třešňově červené barvy, svěží a aromatické.
Kvalitní víno, které skvěle doplní každodenní stolování.

Cherry-red colour, fresh and aromatic.
Quality wine, ideal to enjoy with everyday meals .

D.O. Catalunya
Stolní vino
Cena v obchodě

0,75 cl

Alk.
85,- kč

13°
Velkobchod

Masia Oliveda

75,- kč

M.O. JOVEN
Garnacha, Cabernet Sauvignon

Víno velmi syté barvy s vůní čerstvého červeného ovoce (brusinky a červený rybíz) na
elegantním pozadí minerálů, kouře a koření.

Wine of a very intense colour. Bouquet of fresh red fruit (cranberries and redcurrant)
set on an elegant backdrop of mineral, smoke and spice.

D.O. Empordà

Alk.

13°

Mladé vino 2013
Cena v obchodě

125,- kč

0,75 cl

M.O. CRIANZA 2010
Masia Oliveda
Merlot, Garnacha , Syrah

Velkobchod

115,- kč

Víno tmavé višňové barvy s rubínovými nádechy. Svěží vůně divokého ovoce (rybízu a ostružin),
koření (pepře) a vanilky.
Black cherry colour with ruby tints. Fresh aromas of wild fruit (currants, blackberries)
spice (pepper) and vanilla.

D.O. Empordà
Cena v obchodě
Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
155,- kč

13°
Velkobchod

139,- kč
gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino červené-red-tinto

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

M.O. MERLOT 2010
Masia Oliveda
Merlot

Víno tmavé barvy s modravým zabarvením. Vůně je ovocná a komplexní (černé ovoce).
Charakter je tvořen především sladkými a příjemnými tříslovinami, který dává vzniknout
elegantnímu tělnatému vínu.
Dark bluish in colour, it develops complex, fruity aromas (black fruit). Characterised
above all by its sweet and flavourful tannins, giving rise to elegant wine with body.

D.O. Empordà
Crianza 2009
Cena v obchodě

Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
155,- kč

13°
Velkobchod

139,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

0,75 cl

Vino červené-red-tinto

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

M.O. CABERNET SAUVIGNON 2010
Masia Oliveda
Cabernet Sauvignon

Barva je velmi intenzivní. Pronikavá vůně fialek a lesního ovoce s tóny zrání v dubových sudech.
Energické třísloviny s elegantním zakončením.
Very intense colour, penetrating aroma of violets and berries, with notes from its oak
ageing. Vigorous tannins with an elegant finish.

D.O. Empordà
Crianza 2009
Cena v obchodě

Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
155,- kč

13°
Velkobchod

139,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ CZ27867315

Kolinská 19/1666
130 00 PRAHA 3

Vino červené-red-tinto

gp@toroblanco.cz

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

+420 731759512

Kurum, s.r.o. DIČ: CZ27867315

0,75 cl

Rosé - rosado - ružové

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

De Casta
Cariñena Garnacha tinta

Torres

Víno elegantní třešňové barvy. Lehká květinová vůně připomínající kosatce
je doplněna jemnými ovocnými tóny (švestka, třešeň). Na patře je vyrovnaný.
Závěr je prodloužený, příjemný a lahodný.
Elegant cherry colour. Thin floral aroma that resembles iris
is complemented by discreet fruity shades (plum, cherry).
Balanced on the palate. An extended, agreeable and delicate finish.

D.O. Catalunya

Alk.

2012
Cena v obchodě

249,- kč

0,75 cl

Oliveda

13,5°

Velkobchod
224,- kč
Marinos -nedostupneMacabeo Xarel.lo Parellada

Víno jasné třešňové barvy s jemnými purpurovými odlesky. Vůně je lehká, čistá
a skvěle vyvážená s jemným karbonickým rysem, jež vínu dodává svižné a vyrovnané
tempo.
Cherry colour wine, clear with light purple tones. Light and clean aromas in perfect
harmony with a thin carbonic feature that gives it a rapid and balanced step.

D.O. Emporda

Alk.
11°
sparkling - jemně perlivé
Cena v obchodě
189,- kč Velkobchod

0,75 cl

Don Jose
stolní vino

Oliveda

Růžové víno, suché, svěží a lehké. Komplexní vůně ovocných tónů,
lesního ovoce a příjemných lehkých tónů dřeva.
Rosé wine, dry, fresh and light. Complex aroma
of fruity tones of wild berries and pleasant light wood tones.

D.O. Catalunya

Alk.

Stolní vino
Cena v obchodě

85,- kč

0,75 cl

Oliveda

13°
Velkobchod
70,- kč
MO 2013
Samsó, Garnacha, Cabernet Sauvignon

Toto víno je ve sklenici zářivě červené barvy s teplým odleskem. Vůně má statný buket
divokého a sladkého ovoce. Na patře je mladé a svěží s vyváženou kyselostí, s bohatými
tóny květin a koření.
Bright red in the glass with a warm sheen. On the nose, it has a powerful bouquet of wild
and sweet fruit. On the palate, it is young and fresh, with balanced acidity and wealth
of flowers and spice.

D.O. Emporda
Cena v obchodě

Kolínska 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
125,- kč

12,5°
Velkobchod

115,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum, s.r.o. DIČ: CZ27867315

0,75 cl

Rosé - rosado - ružové

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Mi Villa rosado
Bodegas Perica
Garnacha tinta

Růžové víno velmi jasné barvy jahod, čisté a zářivé. Vysoce intenzivní vůně přináší příjemné
tóny červeného ovoce, jahod a malin. Na patře je chutné, svěží a ovocné
s tóny připomínající jahody a třešně.
Rosé wine with a very vivid strawberry colour, clean and bright. Highly intensive on the nose
with pleasant notes of a red fruits, strawberries, and raspberries. On the palate, it is
tasty and fresh with a good fruity expression and a reminder of strawberries and cherries.

D.O. Rioja

Alk.

13°

Cena v obchodě

128,- kč

Velkobchod

115,- kč

0,75 cl

Mi Villa clarete - klaret
Bodegas Perica
Viura, Tempranillo

Víno barvy cibulové slupky, čisté a jasné. Vůně je intenzivní s tóny červeného ovoce.
Na patře je velmi svěží a chutné.
Pink onion skin colour, clean and brilliant. Intense aroma with shades of red fruit.
Very fresh and tasty on the palate.

D.O. Rioja
Cena v obchodě

Kolínska 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
128,- kč

13°
Velkobchod

115,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o DIČ: CZ27867315

0,75 cl

Cava - Sekt - šumivé vino - sparkling

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Familia Oliveda brut jove - mladé - young
Oliveda
Macabeo, Xarel.lo, Parellada

Cava vyrobená tradiční metodou (champagne). K druhé fermentaci dochází v lahvi.
Doba zrání ve sklepích je 12 měsíců. Víno má příjemně žlutou barvu a vůni čerstvých květin.
Na patře je ovocné a chuť je přetrvávající.
Traditional (champagne) method production. Second fermentation in the bottle.
Aged in the cellar for 12 months. Attractive pale yellow colour and young floral aromas.
On the palate it is fruity and persistent.

D.O. CAVA

Alk.

Cena v obchodě

168.- kč

0,75 cl

Oliveda

11,5°
Velkobchod

144,- kč

Familia Oliveda Brut Nature
Macabeo, Xarel.lo

Cava vyrobená tradiční metodou (champagne). K druhé fermentaci dochází v lahvi.
Doba zrání ve sklepích je 30 měsíců. Barva je světle žlutá. Jemné bublinky a lehká vůně
typické pro Reservu. Na patře je elegantní.
Traditional (champagne) Method. Second fermentation in the bottle. Aged in the cellar for
30 months. Attractive pale yellow colour, fine bubbles and the light aromas typical of a
Reserva, elegant on the palate.

D.O. CAVA
Cena v obchodě
0,75 cl

Alk.

11,5°

199,-kč
Velkobchod
179,- kč
Familia Oliveda Brut rosat - rosé
Oliveda
Garnacha, Trepat

Cava vyrobená tradiční metodou (champagne). K druhé fermentaci dochází v lahvích.
Doba zrání ve sklepích je 15 měsíců. Barva je atraktivní, třešňově červená. Ovocné vůně se
prolínají s květinovým základem. Na patře je intenzivní a vyvážená.
Traditional (champagne) Method. Second fermentation in the bottle. Aged in the cellar for
15 months. Attractive cherry-red colour, fruity aromas mingled with a floral background.
Intense and balanced palate.

D.O. CAVA
Cena v obchodě
0,75 cl

Alk.

11,5°

159,- kč Velkobchod
145,- kč
Gran Rigau - Brut Chardonnay
Rigau
Chardonnay

Cava vyráběná v limitované edici v počtu 10.000 lahví. K fermentaci v lahvích dochází po dobu
36 měsíců. Tato cava je vyrobena tradiční metodou (champagne).
Velmi kvalitní cava, temperamentní, energická a lehká.
Limited production of 10,000 bottles. Fermented in the in the bottle for 36months. Traditional
(champagne) method. Very fine cava,
lively and light. Versatile and vibrant.

D.O. CAVA
Cena v obchodě

Kolínska 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
298,- kč

11,5°
Velkobchod

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o DIČ: CZ27867315

0,75 cl

Cava - Sekt - šumivé vino - sparkling

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Gran Rigau - Pinot Noir - rosat-rosé
Rigau
Pinot Noir

Tato cava je kombinací nejlepších původních středozemských odrůd. Jedná se o limitovanou
produkci 25.000 lahví vína vyráběného tradiční metodou (champagne). Fermentace probíhá
v lahvích, a to po dobu 36 měsíců. Barva je intenzivní třešňově červená. Svěží, smělá ovocná
cava evokuje náladu letní noci.
Combination of the best native Mediterranean varieties. Limited production of 25.000 bottles.
Fermented in the bottle 36 months. Traditional (champagne) method. Cherry red, intense
colour. Fruity, fresh and bold, the cava evokes summer nights.

D.O. CAVA

Alk.

Cena v obchodě

298,- kč

0,75 cl

Rigau

11,5°
Velkobchod
Nature Mil.lesimé
Macabeo, Xarel.lo, Parellada

Na patře je tato cava svěží, ovocná a dobře vyvážená s intenzivním závěrem.
Bez přídavku cukru. Doba fermentace v lahvi je 36-48 měsíců.
Very fresh, fruity, well-balanced on the palate, with a powerful finish.
No sugar added. Fermented in the bottle for 36 -48 months.

D.O. CAVA

Alk.

Cena v obchodě

270,- kč

0,75 cl

Rigau

11,5°
Velkobchod

Gran Rigau - Brut de Bruts
Macabeo, Xarel.lo, Parellada

Cava vyráběná v limitované edici v počtu 25.000 lahví tradiční metodou (champagne).
K fermentaci v lahvích dochází po dobu 36 měsíců. Tradiční metoda výroby přináší v kombinaci
s výběrem nejlepších odrůd prvotřídní kvalitu. Skvěle vyvážená.
Limited production of 25,000 bottles. Fermented in the in the bottle for 36months. Traditional
(champagne) method. The finest quality, achieved through the traditional method
champagnoise and selection of the best grape varieties. Excellent balance.

D.O. CAVA
Cena v obchodě

Kolínska 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
298,- kč

11,5°
Velkobchod

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ: CZ27867315

0,75 cl

Xeres - Aperitiv - Dezert víno
Ostatní - others

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

La Ina
Emilio Lustau 1896 Manzanilla

Klasické fino pocházející z Jerezu. Pochází ze "solery" založené v roce 1919. Má barvu světlé
slámy. Vůně je pronikavá a minerální díky zrání pod tzv. vrstvou "flor", povrchovým působením
kvasinek. Na patře je plné s intenzivní příchutí mandlí.
The classic fino from Jerez. Its solera was founded in 1919. Pale straw in colour, pungent
and mineral on the nose thanks to its ageing under the layer of yeast or “flor”. Full in
the mouth, with an intense almonds flavour.

D.O. Xeres - Sherry
Jerez
Cena v obchod

0,75 cl

Alk.
15°
suché - dry
246,- kč Velkobchod

Gonzalez Byass

221,- kč

Tio Pepe
Palomino fino

Fino vyzrávající v systému "solera"po dobu 4 let. Toto fino je víno světlé, slámové barvy.
Vůně je jemná (po mandlích) a ostrá bez kyselosti. Na patře je velmi suché a lehké.
Aged in the "solera" system for over 4 years. The fino is pale, straw-coloured wine, with a
delicate (almondy) and sharp bouquet, without acidity, very dry and light on the palate.

D.O. Xeres - Sherry
Jerez
Cena v obchodě

Alk.
15°
suché - dry
260,- kč Velkobchod

0,75 cl

Bodegas Hidalgo

suché - dry
234,-kč

La Gitana
Manzanilla

Víno zářivé světlé slámové barvy. Je suché, lehké, řízné a hladké se svěžím kyselým
závěrem.
Bright pale straw colour. Flavour dry, light, crisp and smooth with a tangy fresh finish.

D.O. Xeres - Sherry
Jerez
Cena v obchodě

Alk.
15°
suché - dry
221,- kč Velkobchod

199,- kč

0,75 cl

La Guita
Domingo Perez Marin

Manzanilla

Elegantní, čisté, lahodně svěží, světlé a voňavé se speciální "flor" aroma. Je velmi suché
a proto je ideálním aperitivem a hodí se výborně k mořským plodům a většině prvních
chodů.
It is elegant, clean, deliciously fresh, pale and very fragrant, with a special "flor" aroma.
Being totally dry it is ideal as an aperitif and goes especially well with
shellfish or seafood and most first courses.

D.O. Xeres - Sherry
Jerez
Cena v obchodě

Alk.
15°
suché - dry
260,- kč Velkobchod

234,- kč

El Candado

Kolínska 19/1666
130 00 PRAHA 3

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ: CZ27867315
0,75 cl

Valdespino

Xeres - Aperitiv - Dezert víno
Ostatní - others

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Pedro Ximenez

El Candado (ze španělštiny překládáno jako "visací zámek") je unikátním sherry vyrobeným
výhradně z hroznů Pedro Ximénez vypěstovaných v oblasti Jerez ve Španělsku.
Jedná se klasické desertní víno Jerez.
El Candado (the Spanish translation for "The Padlock") is a unique Sherry produced only
with Pedro Ximénez grapes, grown in the Sherry district of Spain. It is the classic Jerez dessert
wine

D.O. Xeres - Sherry
Jerez
Cena v obchodě

Kolínska 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
18°
sladké - sweet
364,- kč Velkobchod

327,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ: CZ27867315

0,75 cl

Robles

Xeres - Aperitiv - Dezert víno
Ostatní - others

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

Robles
Pedro Ximenez

Barva tmavého mahagonu. Chuť je plná, lahodná a jemná. Vůně je teplá s tóny sluncem
vyzrálého ovoce a sušených fíků.
Dark mahogany. Taste is solid, smooth and silky and very tasty. Warm aroma with notes
of sun ripened fruits and dried figs.

D.O. Montilla
Cena v obchod

0,75 cl

Alk.
15°
sladké- sweet
249,- kč Velkobchod

Oliveda

224,- kč

Moscatel
Moscatel - muskat

Přírodně sladké dezertní víno vyrobené z odrůd Muškát.

Naturally sweet wine made from Muscat varieties.

Cena v obchodě

Alk.
15°
sladké- sweet
225,- kč Velkobchod

0,75 cl

Oliveda

200,- kč

Garnacha
Garnacha white and red

Sladké přírodní víno, vyrobené z odrůd Garnacha vinařstvím Oliveda. Rezerva.
Sweet natural wine made from Garnacha varieties by Oliveda family. Reserve.

D.O. Emporda
Cena v obchodě

Kolínska 19/1666
130 00 PRAHA 3

Alk.
15°
sladké- sweet
235,- kč Velkobchod

215,- kč

gp@toroblanco.cz

+420 731759512

Kurum s.r.o. DIČ: CZ27867315

Kolínska 19/1666
130 00 PRAHA 3

Xeres - Aperitiv - Dezert víno
Ostatní - others

gp@toroblanco.cz

Ceník včetně DPH: 28.03.2014

+420 731759512

