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TĚŠÍME SE NA VAŠÍ 

DALŠÍ NÁVŠTĚVU



Víno sudové jakostní bílé dle denní nabídky
Víno sudové jakostní růžové dle denní nabídky
Víno sudové jakostní červené dle denní nabídky

25 Kč
25 Kč
25 Kč

50 Kč
50 Kč
50 Kč

-
-
-

Ostravu a španělské městečko Tirgo, kde sídlí rodinné vinařství Taron, odděluje 
nekonečných 2300km, což je více než den a noc cesty autem. Přesto se stalo, že mezi 
námi přeskočila jiskra a zamilovali jsme se. Plesenská kafrárna a vinařství Taron 
uzavřeli spolu dohodu, že vína této značky budou na území České republiky 
zastupovány naší společností. Jsme velmi rádi, že Vám můžeme prostřednictvím 
těchto produktů, přiblížit neopakovatelnou atmosféru vinařské oblasti Rioja a vyřídit 
Vám pozdravení tamních vinařů.

Vinařství Petr Skoupil z Velkých Bílovic je moderní vinařství vycházející z dlouholeté 
vinařské tradice. Odrůdy pěstované na vlastních nebo pronajatých vinicích jsou šetrně 
obhospodařovány s ohledem na ekologické zemědělství. Naprostá většina hroznů je 
pěstována v systému integrované produkce. Moderní technologie zaručuje kvalitní 
odtřapení, jemné lisování šťáv v pneumatických lisech při nízkých tlacích a šetrnou 
filtraci vín. Použití moderní technologie nikterak nesnižuje kvalitu vín, ale naopak 
dává vyniknout jejich buketu a plnosti. Školení vín probíhá jak v nerezových tancích, 
tak v klasických dřevěných sudech, včetně sudů typu barrique.

Víno sudové 

Tramín červený, MZV bílé, polosuché
Sauvignon, MZV bílé, suché

Odrůdová vína jakostní 

160 Kč
160 Kč

Ryzlink vlašský, kabinetní víno bílé, suché
Veltlinské zelené, kabinetní víno bílé, suché
Müller Thurgau, kabinetní víno bílé, suché
Irsai Oliver Frizzanté, MZV bílé, polosuché, perlivé
Zweigeltrebe Frizzanté, MZV, polosuché, perlivé

Rulandské šedé, pozdní sběr, bílé, polosuché
Ryzlink rýnský, pozdní sběr, bílé, suché
Chardonnay, pozdní sběr, bílé, suché
Pálava, pozdní sběr, bílé, polosuché
Hibernal, výběr z hroznů, polosuché

Odrůdová vína s přívlastkem

220 Kč
220 Kč
220 Kč
240 Kč
240 Kč

290 Kč
290 Kč
290 Kč
290 Kč
310 Kč

Tak prosím ochutnejte CENA
ZA

2 dl1 dl

Láska na dálku

Tarón 4m
Červené víno odrůdy Tempranillo (95%) vhodně doplňuje odrůda Mazuelo (5%), která nechává 
vínu více prostoru ke zrání v amerických dubových sudech, ve kterých setrvává 4 měsíce 
a následně 9 měsíců dozrává v lahvích.

180
Kč

Tarón Crianza
Červené víno odrůdy Tempranillo (95%) vhodně doplňuje odrůda Mazuelo (5%), která nechává 
vínu více prostoru ke zrání v amerických dubových sudech, ve kterých setrvává přibližně            
12 měsíců. Následně pak dozrává stejně dlouhou dobu v lahvích. Toto víno je nejtypičtějším 
produktem vinařství Tarón jakož i celé oblasti.

210
Kč

Tarón Reserva
Toto víno prestižní řady se snoubí z vín odrůdy Tempranillo (90%) a Mazuelo 10%), což dává vínu 
ještě více prostoru k akcentaci výjimečnosti tohoto nápoje. Jeho zrání v amerických dubových 
sudech, ve kterých setrvává 14 měsíců, ještě umocňuje dozrávání v lahvi po minimálně stejně 
dlouhou dobu. Běžně však odpočívá a zušlechťuje i několik let. Dlouhá doba zrání umožňuje vínu 
zanechat v konzumentovi přechodný pocit štěstí a rovnováhy světa.

290
Kč

Tarón Cepas Centenarias
K výrobě této limitované edice tohoto špičkového vína odrůdy Tempranillo se používá ručně 
sbíraných hroznů z keřů starých více jak 100 let v  nadmořské výšce  550 m a více. Poloha těchto 
vinic dodává vínu zcela nezaměnitelnou chuť a výjimečnost. Víno zraje 7 měsíců v sudech z fran-
couzského dubu a následně dozrává dalších 10 měsíců v lahvi.
Upozorňujeme konzumenty, že chuť tohoto vína způsobuje silnou touhu objednat si další láhev.

440
Kč

Tarón Blanco
Bílé víno odrůdy Viura nebo-li Macabeo, které je mezi bílými odrůdami typické pro oblast Rioja

180
Kč

Tarón Blanco Fermentado en Barrica
Bílé víno odrůdy Viura nebo-li Macabeo, které je však zušlechtěno v dubových sudech
po dobu 3 měsíců.

210
Kč

Tarón Rosado
Jde o růžové cuveé odrůdy Viura (50%) a Garmacha (50%) a jeho chuť akcentuje svěžest a vůni 
ovoce a květin.

180
Kč

Tarón Tempranillo
Jde o červené víno odrůdy 100% Tempranillo, která je nejtypičtější odrůdou v oblasti Rioja.

180
Kč

může být i věčná…
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