
 

 

 
 

                                             
 

11. NOVEMBER, MEDZINÁRODNÝ DEŇ  

TEMPRANILLO 
 
Tempranillo: 
Názov španielskej odrody hrozna, ktorý je odvodený od slova ´temprano´ znamená v preklade ´skorý ´. 
Toto pomenovanie vystihuje práve jeho skoré dozrievanie vo vinohradoch. V španielskej oblasti La Rioja a 
Ribera del Duero sa produkujú jedny z najvýraznejších červených vín na svete. 
Chuťový profil a štýl: 
Vyznačuje sa plnou chuťou, ovocnými tónmi, má dobrú tanínovú štruktúru a miernu aciditu. Tempranillo 
je vo všeobecnosti živé a svieže. Mladé vína majú predovšetkým arómy lesných plodov, čerešní, sliviek 
a sladkého drievka. Dobré ročníky môžu po nákupe ešte dlho dozrievať. Vyzreté vína nadobúdajú 
balzamické tóny a ich taníny (triesloviny) sa stávajú zamatovými a okrúhlymi. Okrem toho sú obohatené o 
terciárne arómy ako tabak, koža, čokoláda či korenie. Vína z odrody Tempranillo sú najlepšie 
sprevádzané divinou, hovädzím a bravčovým mäsom. 
 

Prinášame Vám degustáciu 3 výnimočných vín odrody Tempranillo. Aj keď 
sú všetky vína vyrobené z rovnakej odrody, každé z nich je iné a jedinečné svojím 
charakterom, ktorý odráža nielen jeho terroir, ale aj spôsob vyzrievania v pivnici.   
 
                    pohár 125ml 

BAI GORRI 2020 NEGU | La Rioja, ESP             3,5€  
Mladé vino bez vyzrievania v sudoch. Vyniká jeho ovocná vôňa ríbezlí a černíc. spolu s tónmi sladkého 
drievka. Takmer nulová prítomnosť trieslovín vyzdvihuje jeho príjemnú a dlhotrvajúcu ovocnú dochuť 
v ústach.  
 

TRITIUM 2016 Tempranillo | La Rioja, ESP                  6€ 
Víno, ktoré vyzrievalo 14 mesiacov v 500-litrových francúzskych dubových sudoch. Má krásnu vôňu 
tmavej čerešne, červenej slivky, fíg a praženého karamelu. Výrazné v chuti, s elegantnými tanínmi 
s chuťou po malinách, čokoláde, čiernych olivách a černice, s dlhým príjemným záverom.  
 

BODEGAS IZADI 2014 Selección | La Rioja, ESP                4,5€ 
Víno zreje až 16 mesiacov v dubových sudoch, vďaka čomu získava veľkú aromatickú komplexnosť s 
tónmi červeného ovocia, ktoré sa harmonicky dopĺňajú s nádychom jemného dreva a toastovými 
arómami získaných práve z dlhého kontaktu s dreveným sudom. V ústach je zamatové, plné, s dlhou 
pretrvávajúcou dochuťou. Víno s veľkým potenciálom v štýle ´Reserva´. 
 

+ Ku každému poháru vína si vychutnajte typické španielske TAPAS, malé 
chuťovky, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou každého nápoja v Španielsku.  

 Zelenina v cestíčku s paradajkovou salsou                                        2€ 
 Španielska paprika plnená kozím syrom  
 Toast s ančovičkami z Kantábrie a olivami z juhu 

 

Degustácia 3 vín TEMPRANILLO + 3 x španielske TAPAS          19 € 

Zažite s nami pravé chute Španielska! 

 



 

ŠPANIELSKE VÍNA Z ODRODY TEMPRANILLO 

Spoznajte s nami túto prestížnu španielsku odrodu, z ktorej sa vyrábajú vína svetového rozmeru. 

 

 

ŠPANIELSKO |  ČERVENÉ VÍNA 

 
RIOJA           750ml 

BAI GORRI    2010 RISERVA | Tempranillo | D.O.Ca     38 € 

BAI GORRI    2014 DE GARAGE | Tempranillo | D.O.Ca    51 € 

BAI GORRI   2018 CRIANZA | Tempranillo | D.O.Ca     22 € 

BAI GORRI   2020 NEGU | Tempranillo | D.O.Ca      20 € 

BODEGAS TRITIUM   2014 EL LARGO PREMIUM | Tempranillo, Garnacha | D.O.Ca  63 € 

BODEGAS TRITIUM  2016 TEMPRANILLO | Tempranillo | D.O.Ca    35 € 

BODEGAS IZADI   2014 IZADI SELECCIÓN | Tempranillo, Graciano | D.O.Ca  22 € 

BODEGAS IZADI   2015 EL REGALO | Tempranillo, Graciano | D.O.Ca   28 € 

BODEGAS ORBEN   2016 ORBEN | Tempranillo | D.O.Ca     34 € 

BODEGAS ORBEN   2016 MALPUESTO | Tempranillo  | D.O.Ca | starý vinič   45 € 

                           

NAVARRA           750ml 

BODEGAS CAUDALÍA  2015 XI´ IPAL TEMPRANILLO | Limitovaná edícia   38 € 

       

RIBERA DEL DUERO         750ml        

BODEGAS VILLACRECES    2015 FINCA VILLACRECES | Tempranillo, Cab. sauvignon, Merlot | D.O. 34 € 

PAGO DE CARRAOVEJAS    2016 PAGO DE CARRAOVEJAS | Tempranillo, Cab. sauv., Merlot | D.O.  56 € 

 

TORO           750ml 

BODEGAS VETUS    2014 CELSUS | Tinta de Toro (Tempranillo) | D.O.   46 € 

 

Využite -20% zľavu na nákup španielskych vín z odrody Tempranillo. 

Platí pri nákupe mimo reštauráciu.  

NA ZDRAVIE ! 
 

   Naskenujte QR kód pre zobrazenie kompletnej vínnej karty: 


