
VÁNOČNÍ BALÍČKY
Vánoční dárkové balíčky nabízíme v designovém balení s fi remní logotypem, slouží 

především pro fi rmy jako prezentační dar. Minimální odběr vánočních balíčků je 15 kusů.

OBSAHUJÍ HOVĚZÍ MASO ABERDEEN ANGUS NEJVYŠŠÍ 

KVALITY A VÁMI VYBRANÉ VALTICKÉ VÍNO.

KONTAKT:

Marek Novotný
tel.: +420 734 386 065
e-mail: marek-novotny@centrum.cz

Dovoz až k Vám ZDARMA

FRANKOVKA | Červené odrůdové jakostní suché víno nabízí červenou až 
ohnivou barvu, ovocnou vůni po višních a jemně tříselnou chuť. Vhodně 
doplňuje guláše a všechny druhy pečení ze zvěřiny (12-15 °C). Objem 0,75 l

MODRÝ PORTUGAL | Odrůdové červené jakostní suché víno se vyzna-
čuje světle rubínovou barvou, jemnou vůní a lahodnou sametovou chutí s 
nižším obsahem tříslovin. Vhodné k sýrům a vepřové pečeni (13-16 °C). 
Objem 0,75 l

CABERNET SAUVIGNON | Odrůdové červené jakostní víno  nabízí tma-
vě granátovou barvu s modravým zábleskem a typickou vůni po černém 
rybízu. V chuti se projevuje mohutnost tělas kořenitými tóny a výrazným 
tříslem. Vhodně doplňuje různé úpravy tmavých mas nebo k jídlům s koře-
nitou omáčkou (16-18 °C). Objem 0,75 l

MERLOT | Červené odrůdové jakostní suché víno  se vyznačuje červenou 
rubínovou barvou a čerstvou bohatou vůní lesního ovoce. Chutí je harmo-
nické, jemné  a plné. Výtečné k předkrmům, obloženým mísám, těstovi-
nám, rizotům s masovou omáčkou a středně vyzrálým sýrům (12-14 °C). 
Objem 0,75 l

500 Kč víno Valtické ( červené)                      

 maso hovězí zadní               

650 Kč víno Valtické (červené)          

 maso hovězí zadní            

1000 Kč víno Valtické (červené)               

 maso hovězí zadní                        

1200 Kč víno Valtické (červené)               

 maso hovězí zadní                        

1500 Kč víno Valtické (červené)               

 maso hovězí zadní                         

0,75 l           

1,5 kg      

0,75 l 

2 kg

0,75 l

3 kg

0,75 l

4 kg

0,75 l

5 kg

HOVĚZÍ MASO ABERDEEN ANGUS je maso nejvyšší kulinářské kvality. 
Maso se vyznačuje vysokým mramorováním (ukládání tuku do svaloviny), 
křehkostí, šťavnatostí a specifi ckou chutí.



REKLAMNÍ BALÍČKY
Vánoční dárkové balíčky nabízíme v designovém balení s fi remní logotypem, slouží 

především pro fi rmy jako prezentační dar. Minimální odběr vánočních balíčků je 15 kusů.

OBSAHUJÍ HOVĚZÍ MASO ABERDEEN ANGUS NEJVYŠŠÍ 

KVALITY A VÁMI VYBRANÉ VALTICKÉ VÍNO.

KONTAKT:

Marek Novotný
tel.: +420 734 386 065
e-mail: marek-novotny@centrum.cz

Dovoz až k Vám ZDARMA

FRANKOVKA | Červené odrůdové jakostní suché víno nabízí červenou až 
ohnivou barvu, ovocnou vůni po višních a jemně tříselnou chuť. Vhodně 
doplňuje guláše a všechny druhy pečení ze zvěřiny (12-15 °C). Objem 0,75 l

MODRÝ PORTUGAL | Odrůdové červené jakostní suché víno se vyzna-
čuje světle rubínovou barvou, jemnou vůní a lahodnou sametovou chutí s 
nižším obsahem tříslovin. Vhodné k sýrům a vepřové pečeni (13-16 °C). 
Objem 0,75 l

CABERNET SAUVIGNON | Odrůdové červené jakostní víno  nabízí tma-
vě granátovou barvu s modravým zábleskem a typickou vůni po černém 
rybízu. V chuti se projevuje mohutnost tělas kořenitými tóny a výrazným 
tříslem. Vhodně doplňuje různé úpravy tmavých mas nebo k jídlům s koře-
nitou omáčkou (16-18 °C). Objem 0,75 l

MERLOT | Červené odrůdové jakostní suché víno  se vyznačuje červenou 
rubínovou barvou a čerstvou bohatou vůní lesního ovoce. Chutí je harmo-
nické, jemné  a plné. Výtečné k předkrmům, obloženým mísám, těstovi-
nám, rizotům s masovou omáčkou a středně vyzrálým sýrům (12-14 °C). 
Objem 0,75 l

500 Kč víno Valtické ( červené)                      

 maso hovězí zadní               

650 Kč víno Valtické (červené)          

 maso hovězí zadní            

1000 Kč víno Valtické (červené)               

 maso hovězí zadní                        

1200 Kč víno Valtické (červené)               

 maso hovězí zadní                        

1500 Kč víno Valtické (červené)               

 maso hovězí zadní                         

0,75 l           

1,5 kg      

0,75 l 

2 kg

0,75 l

3 kg

0,75 l

4 kg

0,75 l

5 kg

HOVĚZÍ MASO ABERDEEN ANGUS je maso nejvyšší kulinářské kvality. 
Maso se vyznačuje vysokým mramorováním (ukládání tuku do svaloviny), 
křehkostí, šťavnatostí a specifi ckou chutí.


