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O GRUZÍNSKEJ TRADÍCII VÍNA

...jediná krajina na svete, kde bola metóda výroby vína rozvíjaná
už takmer pred 8000 rokmi a nebola zabudnutá, práve naopak,

ostala používaná dodnes a rovnako kvalitná.
~

ANDREW JEFFORD, WINE WRITER, FINANCIAL TIMES

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

vinna_karta-SK.pdf   2   19/12/2019   16:33



HISTÓRIA

Gruzínska tradícia vína začala pred 8000 rokmi – o celých 3000 rokov skôr ako vynájdenie
písma a o 5000 rokov skôr ako začala doba železná. Staroveké civilizácie ako Egypt a Grécko
rozvíjali svoje vlastné vinárske kultúry, ale vďačiť mohli za to práve gruzínskemu vinárstvu.

Zmienky o starovekých tradíciach pestovania hrozna a výroby kvalitného vína v Gruzínsku
boli nájdené v prácach od Homéra a Apolloniusa z Rodosu. Tiež unikátna Gruzínska abeceda bola 
modelovaná podľa tvaru kučeravých hroznových výhonkov. Veľa hrozien, ktoré sú teraz nasadené

v Ázii a Európe, majú pôvod v Gruzínsku, tiež slová používané na západe wine – vin, vino
s najväčšiou pravdepodobnosťou pochádzajú z Gruzínskeho slova gvino.

KAKHURI GVINIS MARANI
(Kakhetian Wine Cellar)

Rodinné vinárstvo v Gruzínsku. Vinárstvo pokračuje v 8000 rokov tradičnej výrobe vína,
a tým vytvára najkvalitnejšie vína pre potešenie všetkých. Vinárstvo je odhodlané pestovať,

vyrábať a predávať výnimočné víno zlúčením gruzínskych tradícií s modernými technológiami
výroby vína. Spoločnosť produkuje dvadsať charakteristických vín, ktoré vyhrali množstvo

medailí na medzinárodných výstavách. Vinice sú situované v mikroregiónoch
Tsinandali, Teliani, Akhasheni, Mukuzani, Manavi a Gurjaani.
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     TSINANDALI 2015

   Typ vína:          biele suché
   Odroda hrozna:      Rkatsiteli a Kakhuri Mtsvane
   Región:          Tsinandali PDO
   Charakteristika:     víno má bledo-slamovú farbu, krásny   
                  ovocný buket a lahodnú chuť
   Podávanie:           hovädzie, jahňacie, bravčové mäso, ryby
   Alkohol:          12,5 %

Pohár 0,15 l        Fľaša 0,75 l
    3,50 €              12,00 €

     MANAVI 2015

   Typ vína:          biele suché
   Odroda hrozna:      Kakhuri Mtsvane
   Región:          Manavi PDO
   Charakteristika:     rozsah farby tohto vína je od svetlo-slamovej až po
         slamovo-zelenú, vyznačuje sa silnými arómami citrusov
         a čerstvých kvetov, chuťovo je harmonicky vyvážené
   Podávanie:          šaláty, ryby, studené jedlá
   Alkohol:          12,5 %

Pohár 0,15 l        Fľaša 0,75 l
    3,50 €              12,00 €

     MUKUZANI 2011

   Typ vína:          červené suché
   Odroda hrozna:      Saperavi
   Región:          Mukuzani PDO
   Charakteristika:     víno má výraznú arómu s čerešňovým
          a vanilkovým nádychom, je príjemne priehľadné
          a má pevnú konzistenciu
   Podávanie:           rôzne druhy mäsa, syry
   Alkohol:          12,5 %

Pohár 0,15 l       Fľaša 0,75 l
   3,00 €            10,00 €
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     SAPERAVI ROSÉ 2017
   

   Typ vína:          ružové suché
   Odroda hrozna:      Saperavi
   Región:          Kakheti
   Charakteristika:     víno má svetloružovú farbu a jemnú harmonickú chuť
          s jemným buketom jarných kvietkov a nádychom ruží
   Podávanie:           syry, morské plody
   Alkohol:          12,5 %

Pohár 0,15 l        Fľaša 0,75 l
   3,00 €             10,00 €

     KHVANCHKARA 2017

   Typ vína:          červené polosladké
   Odroda hrozna:      Aleksandrouli a Mujuretuli
   Región:          Khvanchkara PDO
   Charakteristika:     víno má výrazný charakteristický buket
         a vôňu, harmonicky zamatovú chuť s malinovou 
         príchuťou, má tmavo rubínovú farbu s výrazným
         odtieňom bobúľ a čerešní
   Podávanie:          čerešňový koláč, vlašské orechy, medové sladkosti, ovocie
   Alkohol:          12,0 %

Pohár 0,15 l       Fľaša 0,75 l
    4,50 €            20,00 €

     ICE WINE 2017

   Typ vína:         biele sladké
   Odroda hrozna:      Cabernet Sauvignon
   Región:          Teliani
   Charakteristika:     víno má lesklú zlatú farbu s vôňou ovocia,
           zrelých žltých citrusových ovocí a medu,
           má hustú štruktúru a sladkú vyváženú chuť 
   Podávanie:           ovocie, syry
   Alkohol:          12,5 %

                           Fľaša 0,375 l
                           20,00 €
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     RKATSITELI 2015

   Typ vína:          biele suché
   Odroda hrozna:      Rkatsiteli
   Región:          Kakheti
   Charakteristika:      víno je charakteristické lesným ovocím s dominantnou
          arómou broskyne a harmonickou príjemnou chuťou
   Podávanie:           ryby, kuracie, morčacie mäso, zeleninové šaláty
   Alkohol:          13,0 %

Pohár 0,15 l       Fľaša 0,75 l
    4,00 €            16,50 €

     CABERNET-SAPERAVI
       2017
   Typ vína:          červené suché
   Odroda hrozna:       Cabernet Sauvignon a Saperavi
   Región:          Kakheti
   Charakteristika:     víno má tmavo rubínovú farbu a bohatú arómu
          červenej čerešne, čiernych ríbezlí, sliviek a vanilky
   Podávanie:           rôzne druhy mäsa, syry
   Alkohol:          12,5 %

 Pohár 0,15 l       Fľaša 0,75 l
    4,00 €             16,50 €

KOLEKCIA VÍN QVEVRI

Čo je Qvevri? Víno vyrábané dodnes tradičnou Gruzínskou metódou, rovnakým proscesom 
dozrievania, ktorý bol používaný pri výrobe vína viac ako pred 8000 rokmi. Ide o tradíciu zrenia vína

v ílových sudoch alebo qvevri spätú s gruzínskou kultúrou - UNESCO túto metódu považuje
za neodmysliteľnú súčasť národného kultúrneho dedičstva.

     SAPERAVI 2017

   Typ vína:          červené suché
   Odroda hrozna:       Saperavi
   Región:          Kakheti
   Charakteristika:     víno má tmavo rubínovú farbu a bohatú arómu
          červenej čerešne, čiernych ríbezlí, sliviek a vanilky
   Podávanie:           rôzne druhy mäsa, syry
   Alkohol:          12,5 %

Pohár 0,15 l        Fľaša 0,75 l
   3,00 €             10,00 €
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KERAMICKÁ KOLEKCIA

Výroba Keramických fliaš z ílu je tradičné gruzínske umenie. Fľašujeme naše víno v odlišných
dizajnoch keramických fliaš. Každá fľaša je ručne vyrobená a plnená tradičnou metódou.

Okrem nádherných tvarov majú tieto fľaše aj inú výhodu: keramická fľaša dodáva alkoholickému 
nápoju charakteristickú chuť. Je to originálny a zároveň ideálny nápad na darček.

     KINDZMARAULI 2018

   Typ vína:          červené polosladké
   Odroda hrozna:       Saperavi
   Región:          Kakheti
   Charakteristika:      víno je charakteristické lesným ovocím s pôvodnou 
          triedenou arómou a harmonickou príjemnou chuťou
   Podávanie:           s čokoládou, jahodami, koláčmi s čerstvým ovocím
   Alkohol:          12,0 %

                            Fľaša 0,75 l
                            20,00 €

     SAPERAVI 2018

   Typ vína:          červené suché
   Odroda hrozna:       Saperavi
   Región:          Kakheti
   Charakteristika:      víno má rubínový nádych a intenzívny charakter   
          bobuľového ovocia, chuť na konci pretrváva dlho
   Podávanie:           rôzne druhy mäsa, morské plody
   Alkohol:          12,5 %

                            Fľaša 0,75 l
                            20,00 €

     MUKUZANI 2011
   Typ vína:          červené suché
   Odroda hrozna:       Saperavi
   Región:          Kakheti
   Charakteristika:      víno má výraznú arómu s čerešňovým a vanilkovým   
          nádychom, je príjemne priehľadné a má pevnú konzistenciu
   Podávanie:           rôzne druhy mäsa, syry
   Alkohol:          13,0 %

                            Fľaša 0,75 l
                            20,00 €

     

   Typ vína
   Odroda hrozna:   
   Región:          
   Charakteristika:
          bobuľového ovocia, chuť na konci pretrváva dlho
   Podávanie: 
   Alkohol:          

     
   Typ vína
   Odroda hrozna:
   Región:          
   Charakteristika:
          
   Podávanie: 
   Alkohol:          

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

vinna_karta-SK.pdf   7   19/12/2019   16:33



Adresa
 Hotel Gino Park Palace, 

Orlové 116, 01701 Považská Bystrica,
Slovenská Republika

Telefón
Tel: 042 44 59 600
Mob: 0917 99 88 77

E-mail
info@parkpalace.sk

www.parkpalace.sk

EUROCOM & Co, s.r.o.
Pribinova 18

Bratislava 811 09
IČO: 35761172

PREVÁDZKA
GINO PARK PALACE****

Orlové 116
Považská Bystrica 017 01

Zodpovedný vedúci: Mgr. Tatiana Rybárová, Hotel manager

Všetky ceny v € sú uvedené s 20 % DPH, platné od 01.10.2019
All prices are in €, including 20 % VAT, valid from 01.10.2019
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