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Vínovníci
Cejl 480/12, 602 00 Brno
IČ: 04062019, Sommelierský Servis s.r.o.

www.vinovnici.cz
vino@vinovnici.cz
+420 775 588 977

FIREMNÍ VÍNO

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Sháníte upomínku, které si bude váš firemní partner opravdu vážit? Potřebujete luxusní dar pro 
významné zákazníky, nebo desítky či stovky milých vánočních dárků pro váš tým? Rádi vám 
pomůžeme.

Naše služby zahrnují:
• konzultace výběru vína a jeho zajištění v požadovaném množství
• nabídka delikates a dalších doplňků do firemních balíčků
• potisk balení vaším logem či dalšími prvky brandu
• doprava až k vám

Vyberte si z těch nejlepších vín. Vybírat můžete dle odrůd, stylů i cenových 
kategorií. S výběrem toho nejvhodnějšího vám samozřejmě rádi pomůžeme. 
Všechna vína předem ochutnáváme a nabízíme jen ta, za která dáme ruku do 
ohně.

Doplňte do balíčku nejrůznější delikátní paštiky, luxusní speciality, belgické 
čokolády nebo dárkové předměty.
Pokud je víno málo, rádi vám pomůžeme vybrat správnou chuťově 
vyladěnou kombinaci.

Obal je na firemním dárku jednou z nejdůležitějších věcí. Vyberte si ten, 
který perfektně vystihne vaši firmu. Každý obal opatříme vaším logem či 
dalšími prvky brandu, a z vašeho balíčku tak učiníme jenom váš dárek.

* Navíc lze firemní víno odečíst od základu daně z příjmu dle zákona č. 586/1992 Sb. 
o daních z příjmů paragrafu 25 odst. 1 písm. t).

Nejlepší ceny na trhu
Perfektní servis a přátelský přístup
Bezkonkurenční výběr vín a delikates
Množstevní slevy již od 300 ks
Osvědčené připravené balíčky i realizace na přání
Doprava zdarma od zakázky v hodnotě 20 000 Kč



3

Vínovníci
Cejl 480/12, 602 00 Brno
IČ: 04062019, Sommelierský Servis s.r.o.

www.vinovnici.cz
vino@vinovnici.cz
+420 775 588 977

REFERENCE

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

A MNOHÉ DALŠÍ...
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UKÁZKY REALIZACÍ

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Máte specifický požadavek na dárek? Vše sladěné do firemní barevné kombinace, zajistit 
konkrétní víno, vyrobit unikátní dárkový předmět... Se vším pomůžeme a po konzultaci vše 
zařídíme za vás.
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HITY LETOŠNÍ SEZÓNY

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

VLASTNÍ ETIKETY VÝROBKY Z MEDU VÝROBKY Z LEVANDULE
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PRO INSPIRACI

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Abychom šetřili váš čas, připravili jsme několik vzorových variant balíčků, ze kterých si můžete 
vybrat. Každý samozřejmě maximálně přizpůsobíme vašim přáním a požadavkům.

Lahev vína v dárkové odnosce   148 Kč
Odnoska na 1 lahev bílá      9 Kč
Víno s přívlastkem dle výběru   149 Kč*

Lahev vína s degustační sadou paštik v dárkové tašce  363 Kč
Dárková taška s potiskem      35 Kč
Víno s přívlastkem dle výběru   169 Kč*
Trio de terrines - Farmářské trio terin - 3x 90g   159 Kč

Lahev vína a sladké mlsání  475 Kč
Krabička s průhledným víkem     64 Kč
Víno s přívlastkem dle výběru   169 Kč*
Tmavá belgická čokoláda s karamelizovanými mandlemi, 100 g 84 Kč
Čaj & Džem MALINA 119 Kč
Pečeňák - Rybíz malina s levandulí 39 Kč

Balíček pro relaxaci a odpočinek 665 Kč
Dárková taška s potiskem       35 Kč 
Víno s přívlastkem dle výběru   169 Kč*
Víno s přívlastkem dle výběru   169 Kč*
Vonná svíce Levandule, ve skle, 170 g, hoření 24 hodin 109 Kč
Pleva pleťový krém s propolisem, 50 g 139 Kč
Vonný pytlíček, 10x5 cm 44 Kč

Balíček pro pravé znalce vín 597 Kč
Dřevěná kazeta na 2 lahve s gravírovaným logem 159 Kč 
Víno s přívlastkem dle výběru   199 Kč*
Víno s přívlastkem dle výběru   239 Kč*

* Cena vín je orientační a záleží na konkrétní vybrané lahvi.
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PEČLIVĚ VYBRANÁ VÍNA

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Vyberte si z těch nejlepších vín, které pro vás vybírají naši sommelieři. Volit můžete dle odrůd, 
stylů i cenových kategorií.
S výběrem toho nejvhodnějšího vám samozřejmě rádi pomůžeme. Všechna vína předem 
ochutnáváme a nabízíme jen ta, za která dáme ruku do ohně.

Moravská vinařství:
Vinařství Jaroslav Drmola
Vinařství Mikrosvín Mikulov
Vinařství Pergen
Vinařství Štěpán Maňák
Vinařství Válka
Vinařství Vitis Strážnice
Vinařství ZD Němčičky
Vinné sklepy Zapletal
a mnohá další...

Dále máme v sortimentu pečlivě vybraná vína  
z Maďarska, která si sami dovážíme.

Rádi vám zajistíme také speciální vína - ledová, 
slámová, dezertní nebo sekty a šumivá vína.

* Seznam vín a vinařství není konečný. Z aktuálního sortimentu vám rádi doporučíme 
to pravé podle vašich požadavků.
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NEJLEPŠÍ VÍNA 2019/2020
Vybrali jsme pro vás ta nejoblíbenější vína z našeho sortimentu. Skladem jich 
máme stovky, doslova. Takže vám bez problémů vybereme i cokoli dalšího.

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Bílá vína suchá a polosuchá
Veltlínské zelené, 2018, pozdní sběr, suché, Vinné sklepy Zapletal

Rulandské šedé, 2018, pozdní sběr, polosuché, Vinné sklepy Zapletal

Pálava, 2018, pozdní sběr, polosuché, Vinné sklepy Zapletal

Ryzlink vlašský, 2018, pozdní sběr, suché, Purmice, Vinařství Pergen

Ryzlink vlašský, 2018, výběr z hroznů, suché, Goldhamer, Vinařství Pergen

Ryzlink vlašský, 2018, pozdní sběr, suché, Železná, Vinařství Pergen

Ryzlink vlašský, 2018, pozdní sběr, suché, Levá klentnická, Vinařství Pergen

Sylvánské zelené, 2017, kabinetní víno, suché, Vinařství Štěpán Maňák

Sauvignon, 2017, pozdní sběr, suché, Vinařství Štěpán Maňák

Neuburské, 2017, pozdní sběr, suché, Vinařství Štěpán Maňák

Bíla vína polosladká
Rulandské bílé, 2016, pozdní sběr, polosladké, Vinařství Lahofer

Ryzlink vlašský, 2017, výběr z hroznů, polosladké, Vinařství Lahofer

Pálava, 2018, pozdní sběr, polosladké, Vinařství Pergen

Muškát žlutý, 2017, výběr z bobulí, sladké, 0.5 l, Vinné sklepy Zapletal

Červená a růžová vína
Merlot rosé&oak, 2018, výběr z hroznů, polosuché, Vinařství Štěpán Maňák

Modrý Portugal, 2018, moravské zemské víno, suché, Vinařství Štěpán Maňák

Merlot, 2017, výběr z hroznů, suché, Vinařství Štěpán Maňák

Zweigeltrebe rosé, 2018, kabinetní, polosuché , Vinné sklepy Zapletal

Frankovka, 2018, pozdní sběr, suché, Vinné sklepy Zapletal

Rulandské modré, 2016, výběr z hroznů, suché, Vinné sklepy Zapletal

Zahraniční vína
Cabernet Sauvignon, 2015, suché, Eger, Maďarsko

Syrah, 2015, suché, Eger, Maďarsko

Cabernet Franc, 2012, suché, Eger, Maďarsko

Pinot Noir, 2015, suché, Eger, Maďarsko

December (hárslevelű late harvest + rizling icewine), 2014, sladké, Eger, Maďarsko

* Seznam vín a vinařství není konečný. Z aktuálního sortimentu vám rádi doporučíme 
to pravé podle vašich požadavků. A Prosecco nebo speciální vína máme také!

149 Kč
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199 Kč
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145 Kč

145 Kč

129 Kč
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169 Kč

159 Kč
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169 Kč
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DELIKATESY K NAKOUSNUTÍ

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Poctivé paštiky - Arnaud
Kachní pěna s Armagnacem, králičí terina se švestkami nebo kuřecí játrový krém s portským 
vínem jsou perfektní pochutiny k vínu. Vyladěná kombinace zajistí vašim chuťovým buňkám 
téměř nadpozemský zážitek a jejich delikátní chuť uspokojí i nároky zkušených gurmánů.

Mousse de Canard au poivre vert - Kachní pěna se zeleným pepřem, 90g

Mousse de foie de Volaille au Porto- Kuřecí játrový krém s portským vínem, 

90g

Mousse de Canard a l`Armagnac- Kachní pěna s Armagnacem, 90g

Terrine de Campagne au Piment d`Espelette- Farmářská terina s pálivou 

paprikou Espelette, 90g

Terrine de Lapin aux Pruneaux - Králičí terina se švestkami, 90g

Terrine de Canard a l`Armagnac- Kachní terina s Armagnacem, 90g

Trio de mousses - Pochoutkové trio jemných paštik (pěn) - 3x 90g

Trio de terrines - Farmářské trio terin - 3x 90g

* Jde o nejoblíbenější sortiment v kategorii. Rádi splníme i vaše specifické požadavky.

54 Kč

59 Kč

59 Kč

54 Kč

59 Kč

54 Kč

159 Kč

159 Kč
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DELIKATESY K NAKOUSNUTÍ

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Sladká tečka - čokolády a pralinky
Kdo by neměl rád čokoládu? Tabulkou belgické čokovády nebo balíčkem pralinek rozhodně 
zaujmete. Spolupracujeme jen s dodavateli, kteří vyrábí ty nejlepší. Ať už jde o klasiku, nebo 
moderní čokolády s tištěným motivem.

Cukrárna Jánský

Srdce z tmavé čokolády s madlemi, 150 g

Tmavá belgická čokoláda s karamelizovanými mandlemi, 100 g

Mléčná belgická čokoláda s karamelizovanými lískovými ořechy, 100 g

Bílá belgická čokoláda Mistrova Pečeť, 100 g

Čokoláda s potiskem mléčná / bílá / hořká, 80g

Karamelizované mandle, 100g

Karamelizované mandle, 50g

Karamelizované lísk. ořechy, 50g

Pralinky 5 ks v plast. krab., 38g

Malinová čokoláda, 85g

Mléčná mistrova pečeť, 100g

* Jde o nejoblíbenější sortiment v kategorii. Rádi splníme i vaše specifické požadavky.

119 Kč

84 Kč

89 Kč

84 Kč

84 Kč

79 Kč

49 Kč

54 Kč

89 Kč

89 Kč

99 Kč
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DELIKATESY K NAKOUSNUTÍ

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Čaje a koření
Se zimou přichází období, kdy je třeba se zahřát. A co zahřeje, snad kromě vína, nejlépe? 
Lahodný čaj. V sortimentu máme nepřeberné množství kvalitních čajů a koření od známé 
rodinné firmy Grešík.

Babiččina zahrádka, ovocný čaj, 100 g

Medové bonbony, 100 g

Čaj & Džem MALINA

Kolekce Ovocných čajů, 5x4 sáčky

Kolekce Bylinných čajů, 5x4 sáčky

Šípek, bylinný čaj, 20x3g

Aronie & Šípek & Černý rybíz, ovocný čaj, 30x2g

Borůvkový džbánek, ovocný čaj, 100 g

Zázvorové bonbony, 100 g

* Jde o nejoblíbenější sortiment v kategorii. Rádi splníme i vaše specifické požadavky.

64 Kč

39 Kč

119 Kč

54 Kč

54 Kč

34 Kč

44 Kč

64 Kč

34 Kč
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DELIKATESY K NAKOUSNUTÍ

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Medové a levandulové produkty
Hitem letošní sezóny jsou medové a levandulové produkty. Ať už jde o potraviny, léčivé tinktury 
nebo kosmetiku, s těmito produkty zabodujete nejen u žen.

Pleva

Pleva dárková krabička s medy 3 x 170g 

Pleva pleťový krém s propolisem, 50 g

Pleva Kakaové boby v medu 250 g

Pleva Propolis v medu 250 g

Pleva MED LESNÍ, 450 g

Pleva pleťové mléko s mateří kašičkou, 100 g

Pleva Mateří kašička v medu, 250 g

Lavandia - levandulová farma

Pečeňák - Rybíz malina s levandulí / Pomeranč s levandulí, 60 ml

Levandule - květ, 50g

Vonný pytlíček, 10x5 cm

Vonná svíce Levandule, ve skle, 170 g, hoření 24 hodin

* Jde o nejoblíbenější sortiment v kategorii. Rádi splníme i vaše specifické požadavky.

2119 Kč

139 Kč

134 Kč

109 Kč

119 Kč

89 Kč

129 Kč

39 Kč

84 Kč

44 Kč

109 Kč
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DELIKATESY K NAKOUSNUTÍ

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Stylové želé a omáčky k sýrům
Specifická chuť námi vybraných omáček k sýrům vytvoří spolu s vínem a neodolatelnou 
kombinaci. Ochutnejte exotickou omáčku ze zelených fíků a lisovaných hořčičných semínek a 
nechte se unášet vytříbenou chutí prvotřídní lahůdky. Poznávejte další příchutě!

Grashoff

Omáčka ze zelených fíků a hořčičných semínek, sklo, 125ml

Omáčka z červených fíků a hořčičných semínek, sklo, 125ml

Omáčka z kdoulí a hořčičných semínek, sklo, 125ml

Omáčka z meruňkovo-hořčičných semínek s mandli, sklo, 125ml

Omáčka z hrušky a hořčičných semínek, sklo, 125ml

Zajímavou variantou dárku jsou také řemeslnné hořčice, džemy  

a marmelády.

* Jde o nejoblíbenější sortiment v kategorii. Rádi splníme i vaše specifické požadavky.

84 Kč

84 Kč

84 Kč

89 Kč

89 Kč
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BALENÍ DĚLÁ DIVY

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Obal je na firemním dárku jednou z nejdůležitějších věcí. Vyberte si ten, který perfektně 
vystihne vaši firmu.

Papírové krabičky
Praktická a ekonomická krabička je oblíbeným obalem na víno. Nabízíme 
několik tvarů, velikostí i barev krabiček. Krabičky je možné potisknout a 
jsou vhodné i pro firemní nálepky.

Dárkové tašky
Pěkná a pohodlná taška na víno a delikatesy je elegantním způsobem balení. 
Nabízíme tašky papírové i s povrchovou úpravou lamino v mnoha barevných 
provedeních. Větší lamino taška je ideální variantou pro balíčky vín a 
delikates. Samozřejmostí je možnost potisknu tašky dle vlastního přání.

Dřevěné krabičky
Dřevěné krabice z překližky udělají z vína opravdu exkluzivní dárek. 
Dodáváme krabice mnoha rozměrů na 1-6 lahví, otevřené s čílkem i s plným 
víkem. Nabízíme povrchovou úpravu krabic gravírovacím laserem. Ta je 
ideální pro vaše logo či věnování.

* Mějte na paměti, že některá balení se musí řešit s dostatečným předstihem kvůli 
technologickým omezením.

od 9 Kč 
za kus

od 9 Kč 
za kus

od 99 Kč 
za kus
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BRANDING OBALU

Ceny jsou uváděny bez DPH. Nejedná se o návrh na uzavření smlouvy.

Každý obal opatříme vaším logem či dalšími prvky brandu, a z vašeho balíčku tak učiníme 
jenom váš dárek. Zaměstnancům a obchodním partnerům tak budete stále na očích.

Visačky a vlastní etikety, potisk a gravírování
Na všechny nabízené obaly umíme samozřejmě vytisknout, případně 
vygravírovat vámi vybranou grafiku. Grafický návrh můžete dodat vlastní 
nebo si ho od nás nechat vypracovat. 

Tašky a krabičky na víno lze potisknout od cca 50 ks. U menších množství 
je vhodné použití samolepek. Náklady na tisk se snižují s vyšším počtem 
balení. 

Gravírování na dřevěné krabičky je možné u libovolného množství kusů. 
Vygravírovat je také možné visačky na víno libovolných tvarů a velikostí. 

Velmi dobré působí také lahve s vlastní etiketou nebo s medailí s logem, 
které pro vás také rádi zařídíme.

Konkrétní ceny potisku vám zpracujeme na míru dle složitosti a počtu kusů.

* Mějte na paměti, že některá balení se musí řešit s dostatečným předstihem kvůli 
technologickým omezením.
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Pojďme se sejít a probrat vaše plány. 
Společně je naplníme.

vino@vinovnici.cz

+420 775 588 977

www.vinovnici.cz


