
Zažijte pestrost chutí, která se skrývá 

ve skutečném umění vína. Vybíráme 

to nejlepší od malých vinařů, kteří 

dělají své řemeslo poctivě  

a s láskou.

umenivina.cz



Udělat někomu radost. To je umění. Najít ten správný 
dárek. To je umění. Potěšte sebe, kolegy, zaměstnance, 
klienty či obchodní partnery. Na Vánoce, na Nový rok, 
po celý rok. Celoročně u nás najdete skladem výběr 
vín pro každou příležitost. V ideálních sklepních 

podmínkách pro vás máme připraveno více jak  
300 druhů vín. Vámi vybraná vína na přání 

opatříme firemním logem a nejpozději 
do druhého dne doručíme. Spojte 

svou značku s výjimečným 
zážitkem.



3 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Mikrosvín Mikulov

Ryzlink vlašský,
výběr z hroznů,
Liščí Vrch 2019

349 Kč

Rulandské modré 
barrique TRADIČNÍ, 
výběr z hroznů 2018

385 Kč

Veltlínské zelené
TRADIČNÍ, výběr
z hroznů 2018

295 Kč

Rulandské modré
rosé FLOWER LINE,
pozdní sběr 2020

225 Kč

Tramín červený 
FLOWER LINE, 
výběr z hroznů 2019 

239 Kč

„Víno dělají lidé“, je filosofie, kterou se řídí věhlasné mikulovské 
vinařství. A právě tady, v samotném srdci Pálavy, se v 90tých letech 
zrodila první přívlastková a ledová vína v České republice. Dnes tu na 
více než 400ha šetrně obhospodařovaných vinic každoročně vzniká 
na 300tis. láhví, které získávají prestižní ocenění u nás i v zahraničí.

Oceněné  
víno

Oceněné  
víno

Oceněné  
víno

Oceněné  
víno

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/mikrosvin-mikulov


4 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Gala
Esence rodinného vinařství bytostně svázaného s pálavským 
regionem a s víny, která ho dalece přesahují a hrdě konkurují vínům 
z celé Evropy. „Půda je základ, přináší vitální keř, dokonalý hrozen 
a z něj pak kvalitní víno jako přírodní produkt“, říká Jaromír Gala. 
Zhmotněné umění vína, říkáme my.

Chardonnay  
brut 2016

435 Kč

SAUVIGNON 
VESNICE BAVORY – 
PERNÁ

305 Kč

CHARDONNAY 
Hermes 2019

430 Kč

RYZLINK VLAŠSKÝ 
Hermes 2019

430 Kč

Cuvée Pálava
Vesnice Bavory –
Perná 2020

305 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-gala


5 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Ilias
Rodinné vinařství, které je bytostně spojeno s Pálavou, ale s víny 
světových kvalit. Certifikovaná bio produkce na necelých 7ha půdy, 
ročně 30tis. láhví. 50tiletý vinohrad na Staré hoře, viniční tratě U třech 
panen, Slunný vrch, U božích muk – terroir v láhvi, bez kompromisů – 
to jsou vína Ilias.

Ryzlink rýnský I., 
pozdní sběr, 2020 

Veltlínské zelené I.,
kabinet, 2020

Merlot Family Reserve,
pozdní sběr, 2019

298 Kč 219 Kč 530 Kč

Pinot Gris, pozdní 
sběr, 2020

289 Kč

Ryzlink vlašský II., 
pozdní sběr, 2020 

270 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-ilias


6 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Reisten
Další z pálavských patriotů v portfoliu Umění vína. Hrdá vína, 
charakteristická svou mineralitou a kořenitostí. Do chuti se promítají 
nejen specifické podmínky regionu, ale také šetrné zacházení  
s vinicemi a respekt k přírodě. 

Ryzlink vlašský, 
pozdní sběr, 
CLASSIC 2019 

Riesling 2019,
pozdní sběr
Maidenburg

Riesling, pozdní sběr 
MAIDENBURG 2019 

Sauvignon Blanc, 
pozdní sběr 
CLASSIC 2019 

Chardonnay, pozdní 
sběr, CLASSIC 2018 

210 Kč 265 Kč265 Kč210 Kč210 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-reisten


7 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Sonberk
Vinařství Sonberk nabízí moderní a nadčasová vína z vinic, které  
byly vyhlášenými již ve 13.století. 50–150tis. láhví ročně – velký 
rozptyl je daný tím, že na Sonberku pracují každoročně jen s těmi 
nejklvalitnějšími hrozny. Mandloně, meruňky, levandule u vinic  
a třeba i vlastní včely vás přesvědčí, že udržitelné hospodaření  
zde nejsou jen prázdná slova.

Riesling
VOC 2019

Pálava  
VOC 2019 

Riesling  
VOC 2019 

Sauvignon 
2020 STŘÍBRNÝ 
SONBERK 

Pálava 2020 
STŘÍBRNÝ SONBERK 

320 Kč 360 Kč320 Kč240 Kč240 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-sonberk


8 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Popela
Pálavské terroir v láhvi, to jsou vína Popela. Viniční tratě Zahrady, 
Růžová, Železná, Pod Pálavou a další, které vinařství obhospodařuje, 
patří k nejlepším na Moravě. Rodinné vinařství hrdé na svou tradici, 
a zároveň uplatňující nejmodernější postupy nabízí vína, ve kterých 
najdete otisk vinaře, jeho práce, umění a také času, který mu věnoval.

Ryzlink vlašský, 
pozdní sběr 2019, 
PURMICE

Hibernal, pozdní
sběr 2020

Pálava, pozdní  
sběr 2019

Veltlínské zelené,
pozdní sběr 2019

Aurelius, výběr
z hroznů 2019

190 Kč 200 Kč 220 Kč245 Kč200 Kč

Oceněné  
víno

Oceněné  
víno

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-popela


9 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Kadrnka
Vinařství Kadrnka je rodinné vinařství hospodařící v okolí Mikulova  
v blízkosti Pavlovských a Dunajovských vrchů. Nyní již čtvrtá 
generace vinařů vytváří vína v duchu integrované produkce. Důraz na 
práci ve vinici, minimalizace zásahů, šetrný přístup ke keři, hroznu  
i vínu celkově, dává vzniknout vínům s osobitým charakterem.

Ryzlink Rýnský  
Liščí Vrch 2019

Rulandské bílé 
Valtická 2019 

Sauvignon U Božích 
muk 2020

Ryzlink vlašský 
kabinet Ořechová 
hora 2020

Müller Thurgau 
Ořechová Hora 
2020

266 Kč 254 Kč295 Kč229 Kč229 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-kadrnka


10 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Baláž
Špičková, originální vína, která neomylně ukazují na svůj původ.  
To jsou vína Vinařství Baláž. Respekt k tradici znamená, že u Balážů 
navazují na znalosti a zkušenosti předků a věnují se ověřeným 
odrůdám, kterým se v místních podmínkách nejlépe daří. Vznikají tak 
moderní autentická vína, která mají jasný, přirozený a jedinečný projev.

Merlot,
pozdní sběr, 2020

Solaris,
výběr z hroznů,
2021

Sauvignon
2021

FRESHSECCO 
Zweigeltrebe rosé 
2021

170 Kč 220 Kč175 Kč170 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-balaz


11 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Sedlák
Již čtvrtá generace vinařů, poctivý přístup k vínům i lidem, to je 
Vinařství Sedlák. Genaracemi prověřená znalost viničních tratí 
spojená se současnými technologiemi dává vzniknout vínům,  
která daleko přesahují svůj velkopavlovický původ.

Veltlínské zelené, 
pozdní sběr 2020 

Merlot, výběr  
z hroznů 2019 

Ryzlink rýnský,
pozdní sběr 2020

Sauvignon pozdní 
sběr 2020 

Tramín červený,
pozdní sběr 2020

166 Kč 230 Kč216 Kč182 Kč206 Kč

Ve Velkých Bílovicích, největší vinařské 

obci v České republice, se víno rodí od ne-

paměti. Již v roce 1918 postavil praděde-

ček František Sedlák první sklep. Tímto je 

také datován zrod samotného vinařského 

rodu.

Současní pokračovatelé Rodinného vinař-

ství Sedlák, bratranci Milan a Jaroslav, na-

vazují v předávání zkušeností svých otců 

již čtvrtou generací. 

S úctou k tradici 
a terroir

V I N A Ř S T V Í  S E D L Á K 

Velké Bílovice

Praha

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-sedlak


12 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Sing Wine
Rodinné vinařství, jehož příběh je radost sledovat. Filozofií vinařství 
je vyrábět vína, která se budou „pít s láskou“. Špičková kvalita, mnohá 
ocenění a hudba nejen ve sklepě a na etiketách, z Velkých Bílovic  
až do vašich srdcí.

Ryzlink vlašský
EXCLUSIVE,
pozdní sběr 2019

Sauvignon EXCLUSIVE, 
pozdní sběr 2020 

Irsai Oliver EXCLUSIVE, 
jakostní 2020 

Rulandské modré
EXCLUSIVE, výběr
z hroznů 2018

Modrý Portugal 
EXCLUSIVE,  
jakostní 2018 

160 Kč 180 Kč150 Kč190 Kč140 Kč

Oceněné  
víno

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-sing-wine


13 umenivina.cz

Prohlédnout

Víno  
J. Stávek
Vinařství navazuje na rodinnou tradici, která sahá až do roku 1898. 
Frankovka a fortifikovaná vína jsou vlajkovými loděmi vinařství.  
Jan Stávek byl v roce 2020 vyhlášen Enologem roku ČR a jeho 
odbornosti si cení v mnoha dalších vinařstvích. Jsme rádi,  
že u nás najdete plnou šíři jeho sortimentu.

ROSÉ BOČKY 
(Svatovavřinec) 2019

Sauvignon, pozdní 
sběr 2019 

Frankovka VOC 2018Bodro, výběr
z hroznů 2018

300 Kč 260 Kč300 Kč260 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/vino-j-stavek/


14 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Mádl – malý vinař
„Poctivá vína, která podporují dobrou náladu a veselý pohled na svět“, 
tak svoji nabídku popisují ve vinařství Mádl. Terroir Hustopečské 
pahorkatiny, šetrný přístup a individuální péče věnovaná každému 
hroznu, vína ze sudu i betonové nádoby, tvrdá práce i hravost – 
spousta důvodů, proč ochutnat.

Rulandské šedé,
pozdní sběr 2018

Pálava, pozdní sběr 
2020

Veltlínské zelené 
BETON 2019

Frankovka  
BETON 2018

Cuvée BETON
Sauvignon & Pálava
2019

229 Kč 259 Kč189 Kč189 Kč259 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-madl-maly-vinar


15 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Kamil Prokeš
Na stejné rovnoběžce jako vznikají vína v Champagne a Alsasku, 
dozrávají i vína malého českého vinařství Prokeš z Velkých Němčic. 
Hrozny z vyhlášené viniční trati Punty se pod rukama rodiny Prokešů 
proměnují v čistá odrůdová tichá vína i ve vína šumivá, vyráběná 
tradiční metodou kvašením v láhvi. 

Ryzlink vlašský, 
pozdní sběr 2019 

Rosé Simeon  
(Pinot Noir) brut 

Blanc de Noirs 
Dominique  
(Pinot Noir) brut natur

Blanc de Blancs
Nicolas (Chardonnay)
brut

Tramín červený, 
výběr z hroznů 2019 

290 Kč 399 Kč399 Kč399 Kč290 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-kamil-prokes


16 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
sv. Václav
Vlastní vinice, bio režim, šetrná ruční práce, redukovaná sklizeň  
a mistrovství ve sklepě, to jsou charakteristiky Vinařství sv.Václav. 
Tomáš Teplý vsadil na Kurdějov, jeho vinařskou tradici a potenciál, 
nikdy nekončící práci celé rodiny i spolupracovníků a naplnil tak heslo 
vinařství „tady je víno doma“.

Cuvée Rosé 
(Merlot + Cabernet 
Sauvignon) 2019 

Frankovka 
MAGISTER 2020 

Pinot Gris 
MAGISTER 2020 

Sauvignon Blanc 
MAGISTER 2020 

Riesling MAGISTER 
2020 

240 Kč 290 Kč290 Kč290 Kč290 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-sv-vaclav


17 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Josef Valihrach
Rodinná firma, jedna z prvních, která vznikla po roce 1989. Respekt 
nejen doma, ale i mnohá ocenění ze zahraničí svědčí o tom, že 
více jak 30tiletá cesta je inspirací pro mnohé další. Vína z Krumvíře 
ochutnal při oficiální návštěvě princ Charles, japonský císař Akihita, 
Hilary Clintonová. 

Sylvánské zelené 
2017 

SEKT Vetlínské 
zelené sec 

SEKT Cuvée 
Chardonnay + 
Rulandské bílé brut

Merlot barrique 
2009 

Hibernal 2017,
pozdní sběr

280 Kč 570 Kč570 Kč330 Kč250 Kč

Oceněné  
víno

Oceněné  
víno

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-josef-valihrach


18 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
FABIG
„Mladé a inovativní“, tak své vinařství popisuje Roman Fabig.  
My souhlasíme a dodáváme „přímo, bez příkras, s nebývalou vášní“. 
Sauvignon Blanc, Hustopeče, to je Fabig. A ví se to nejen u nás,  
ale i za hranicemi.

Cuvée Auspitz
2020

Chardonnay SOUL 
2019

Veltlínské zelené,
Na výsluní 2020

Sauvignon Blanc 
Sahara 2019 

Sauvignon Blanc 
SOUL 2019 

275 Kč 294 Kč275 Kč355 Kč294 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-fabig


19 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Charvát
Malé vinařství z Klobouk, s vlastním 1,5ha vinic ve stáří 45–65let. 
Minimální zásahy, spontánní kvašení, bez filtrace – na trh se tak 
ročně dostane max 8tis láhví těchto autentických vín.  
CH.  Charvát.  Stanislav Charvát.

Ryzlink rýnský 2019 Frankovka 2019 Chardonnay 2019PLUNARY „cuvée 
pěti odrůd“ 2019 

Neuburské 2019 

380 Kč 380 Kč 380 Kč400 Kč360 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-charvat


20 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Krásná hora
Od založení ekologické, od roku 2014 biodynamické rodinné 
vinařství. Vinohrady v trati Krásná hora, kde je založil již ve 
13.stol. francouzský mnišský řád Cisterciáků, prospívají tradičním 
francouzským odrůdám. 40% produkce vinařství míří na export,  
a tak jsme rádi, že máme možnost tato vína nabídnout i vám.

PINK 2020 Blanc de Noirs Sekt 
2019  brut

CUVÉE VIKTORIA
2018

Chardonnay/Pinot 
2020

Pinot Gris 2020

215 Kč 390 Kč270 Kč240 Kč215 Kč

Oceněné  
víno

Oceněné  
víno

Oceněné  
víno

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-krasna-hora


21 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Trpělka & Oulehla
Vinařství založil v roce 1991 Václav Trpělka s Lubošem Oulehlou. 
Vztah k místu, k révě, k práci na vinici i ve sklepě, to vše se ve vínech 
odráží. Cit pro místo, půdu, odrůdu a umění ve sklepě dává vzniknout 
vínům, která sbírají ocenění i příznivce mezi milovníky vína.

Sauvignon STARÉ 
HORY, pozdní sběr 
2018 

Modrý Portugal 
2019 

Veltlínské zelené 
2020

Veltlínské červené 
rané 2019 

Svatovavřinecké 
STARÉ KEŘE, 
pozdní sběr 2018 

200 Kč 135 Kč135 Kč135 Kč190 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-trpelka-oulehla


22 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Arte vini

a r t e
v i n i

Vinařství Arte vini produkuje vína ze znojemské a velkopavlovické 
vinařské podoblasti. Trvale udržitelné hospodaření, respekt 
k jednotlivým terroir daných viničních tratí dává vzniknout 
nezaměnitelným vínům, která sbírají nejedno ocenění.  
Nomen omen. A ty etikety!

VOC Znojmo 
Veltlínské zelené 
2019 

Pinot Gris 
PREMIUM 2019 

Chardonnay 
PREMIUM 2018 

VOC Znojmo 
Sauvignon Blanc 
2019

VOC Znojmo 
Rýnský ryzlink 2019 

275 Kč 249 Kč249 Kč219 Kč219 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-arte-vini


23 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Piálek a Jäger 
Filozofií tohoto vinařství dvou kamarádů, kteří navázali na rodinnou 
tradici z 50.let minulého století, je výroba špičkových vín ze 
znojemské vinařské podoblasti. Jejich um, malé šarže a respekt  
k terroir dává vzniknout vínům, která vyhledávají ty nejlepší 
restaurace u nás. Rádi je dodáme i přímo na váš stůl.

Veltlínské zelené 
VOC 2020 

Rulandské šedé, 
pozdní sběr 2020 

REDDY grand 
cuvée – červené 
2018

Grand Veltlín
Weinperky No.7
2017

Ryzlink rýnský  
VOC 2019 

190 Kč 240 Kč260 Kč399 Kč240 Kč

Oceněné  
víno

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-pialek-jager


24 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Čapka
Vinař Martin Čapka je devátou generací vinařů v řadě. Vinařská 
historie rodiny se datuje již od 18.století. Sídlí v obci Hrušky a jsme 
rádi, že i v tomto pro ně tak náročném roce, můžeme nabízet jejich 
kvalitní a s láskou vyráběná vína.

Chardonnay, pozdní 
sběr 2020 (suché)

Cabernet Sauvignon, 
výběr z hroznů 2019 
(suché)

Pinot Noir, výběr  
z hroznů 2019 
(suché)

Ryzlink rýnský, 
pozdní sběr 2020 
(suché)

Sauvignon, pozdní 
sběr 2020 (suché)

220 Kč 220 Kč240 Kč230 Kč230 Kč

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/vinarstvi-capka


25 umenivina.cz

Prohlédnout

Vinařství  
Lobkowicz
Vinařství šlechtického roku Lobkowiczů s nepřerušenou tradicí 
od roku 1603. Víno se vyrábí v původně románských sklepích 
roudnického zámku tradičními postupy s vysokým podílem ruční 
práce. Zdejší Svatovavřinecké bylo podáváno královně Alžbětě II.  
při státnické večeři s Václavem Havlem v roce 1996.

Pinot noir,
výběr z hroznů,
Sovice 2016

Svatovavřinecké 
2016 nefiltrované

Muškát Ottonel 
2020

Sekt Cuvée Chardonnay,
Rulandské bílé,
Rulandské modré

Sekt Pinot  
noir sec

269 Kč 290 Kč160 Kč420 Kč420 Kč

Oceněné  
víno

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/cs/lobkowiczke-zamecke-vinarstvi-roudnice-nad-labem
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Najít ten správný dárek. To je umění. 

Potěšte sebe, kolegy, zaměstnance, klienty či 
obchodní partnery. Na Vánoce, na Nový rok, po celý 
rok. Celoročně u nás najdete skladem výběr vín pro 
každou příležitost. V ideálních sklepních podmínkách 
pro vás máme připraveno více jak 400 druhů vín. 
Vámi vybraná vína na přání opatříme firemním 
logem, a to nejpozději do druhého dne doručíme. 
Spojte svou značku s výjimečným zážitkem. 

Víno pro firmy jako daňový náklad 

Platná legislativa ČR umožňuje nakoupit víno jako 
reklamní předmět, a to včetně možnosti odpočtu 
DPH. Více informací naleznete ZDE.

Jaká jsou pravidla? 

Musí se jednat o tiché víno (ne sekt či fortifikované)  
a cena vína nesmí přesáhnout 500 Kč bez DPH. 
Máme skladem i exkluzivní, medailová vína, která 
tuto podmínku splňují. Potěšíte dlouholetého 
kolegu nebo poděkujete obchodnímu partnerovi 
za spolupráci. Dále víno musí být označené vašim 
firemním logem. Stačí visačka, nálepka nebo osobní 
věnování. I s tím vám pomůžeme. Nemusíte se o nic 
starat. 

 
U nás najdete přes 400 druhů vín, ihned k odběru, 
a to i ve větším množství. Nejen od rodinných 
moravských a českých vinařství, ale i z Rakouska  
a Itálie. Dovezeme vám je i v den objednání, vše je  
v našem branickém sklepě skladem.

Potřebujete objednat 100+1 nebo 1 láhev? 
365 dní v roce? 

l   Víno jako dárek vám připravíme celoročně, nejen 
na Vánoce a do druhého dne je u vás. 

l   50 000 láhví těch nejlepších vín máme stále 
skladem! 

l   Někdo to rád velké! Magnum, Metuzalém, 
Melichar?

l   Poznáte rozdíl?  
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http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.linkedin.com/posts/janajacova_daňové-a-nedaňové-náklady-proč-je-v-nich-activity-6976478353616687104-_DME?utm_source=share&utm_medium=member_desktop
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Máme víc jak 50 druhů skladem, poděkujte 
kolegovi či VIP zákazníkovi.

Láhve velkých objemů (1,5l–18l) na firemní akce i pro 
znalce k archivaci. Zaručeně ohromíte. 

Aktuální nabídku naleznete ZDE.

Místo láhve zážitek? Teambuilding na vinici? 

Za vínem na kole, degustace, kurzy pro milovníky 
vína – zážitkové dárky i firemní akce pro vás 
připravíme na míru. Chcete si zpestřit váš strategický 
meeting? Pobavit se mimo kancelář?  

Rádi pro vás zorganizujeme zážitkové akce. 

Za vínem na kole? Sběr hroznů? Vlastní víno?  
Nebo jen menší degustace po práci? 

Pojďme najít společně to pravé pro vás. 

Wine Concierge

Individuální servis spojený s vínem Splníme vám  
i vašim obchodním partnerům vaše vinné sny. Stačí 
je jen popsat níže ve formuláři a odeslat. 

Víno na privátní akce 

Pořádáte akci, večírek, nebo jen posezení s přáteli, 
a rádi byste váš výběr jídla spárovali s vínem, které 
jej příjemně doplní? Není problém! Pomůžeme vám 
vybrat ideální kombinace.

Katalog vín pro firemní dárky. 

Představuje nabídku vhodných vín, které jsou 
dostupná ihned ve větších objemech pro potřebu 
firemních dárků.

http://umenivina.cz
http://umenivina.cz
https://www.umenivina.cz/vino-a-mosty/?dd=124
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Zajímá mě

V NAŠEM SORTIMENTU NAJDETE AKTUÁLNĚ  
I VÍNA TĚCHTO VINAŘSTVÍ:

Sortiment neustále rozšiřujeme, rádi vás budeme informovat 

https://www.umenivina.cz/#ramJetLayoutContext_newsletterInclude_partialUpdateContainer__mail


NEPŘEKONATELNÉ CENY
Ceny stejné jako ve vinařství

JEDINEČNÁ NABÍDKA
(nejen) vína, která jinde nenajdete

50 000+ LAHVÍ SKLADEM
Vlastní sklepy i rozvoz v ideálních podmínkách

DNES OBJEDNÁTE – DNES DORUČÍME
V Praze v den objednávky, v ČR druhý den

DOPRAVA ZDARMA
Při nákupu od 2 500 Kč

SPOKOJENOST OVĚŘENA
Heureka 4,9 z 5

Jozef Cerovský
+420 728 985 610 
obchod@umenivina.cz

umenivina.cz
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