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Winnice czeskie leżą na obszarach granicznych moż-
liwości uprawy winnej latorośli. Fakt ten sprawia, że 

nie są ważnym – z punktu widzenia 
światowej produkcji –  obszarem 
winiarskim. I nawet jeśli wziąć pod 
uwagę historyczne tradycje uprawy 
winnej latorośli, na niektórych ob-
szarach sięgające czasów celty-
ckich i rzymskich, jest oczywistym, 
że Czechy są krajem piwa i zapew-
ne w bliższej, czy dalszej perspek-
tywie czasowej, nic tego faktu nie 
zmieni. Większość win czeskich 
trafia na rynek lokalny, choć ostat-
nie inwestycje australijskie i  au-
striackie zaczęły już owocować 
pojawieniem się jakościowych win 
czeskich, zwłaszcza morawskich, 

na zagranicznych rynkach. Nie są to jednak ilości zna-
czące, ale ciekawe uzupełnienie oferty innych państw.

C
ZE

C
H

Y
Soare Sekt to jeden z najbardziej znanych producentów 
win musujących w Republice Czeskiej. Winiarnia zało-
żona na początku lat 90. ubiegłego wieku. Jej sztan-
darowym sektem jest wino Mucha Sekt Chardonnay, 
ozdobione etykietą, inspirowaną secesyjną twórczością 
słynnego artysty – Alfonsa Muchy.

MUCHA EXCLUSIVE SEKT CHARDONNAY BRUT
Czechy

•  wino musujące
•  wyrazisty zapach melona, brzoskwini i banana
•  świeży i owocowy bukiet,
• idealnie łączący się z aromatem wanilii

SO.01 F 75 cl

8-10°C

-

owoce morza, białe mięsa, sałaty

chardonnay

Soare
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Tak bardzo kojarzą się z  tokajem i  egri bikáverem, że mówienie 
o innych winach z tego kraju jest bardzo trudne. Faktycznie – zmiany 
jakie zaszły w  latach dziewięćdziesiątych w  Tokaju, bazujące na 
zachodnich inwestycjach, są tak gigantyczne, że kupienie dziś 
butelki tego wina po cenach „okazyjnych” graniczy z cudem. Dziś 
to obszar, który spokojnie zaliczyć można do dziesiątki najbardziej 
renomowanych na świecie. Ale przecież jest jeszcze „czerwone” 
Villány – wina stąd pochodzące już obecnie kosztują często majątek. 
Szybkiego rozpędu nabiera Somló – kiedyś region swobodnie kon-
kurujący z Tokajem. Na te i inne obszary pożądliwie patrzą Francuzi, 
Austriacy, a nawet inwestorzy z Hong-Kongu. Nie ma wątpliwości, 
że winiarstwo tego kraju jest w okresie wielkich przemian i nie minie 

wiele czasu, a będziemy Węgry wymieniać 
jednym tchem z  największymi potęgami 
– jeśli chodzi o jakość – na świecie.
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Winnice i  Piwnice Tokaj – Oremus powstały w  1993 roku jako wspólne przedsięwzięcie rządu 
węgierskiego i hiszpańskiej firmy Vega Sicilia, znanej z produkcji szlachetnych czerwonych win 
w apelacji Ribera del Duero. Obu partnerom przyświecał jasny cel: kontynuując tradycję i wyko-
rzystując nowoczesne technologie produkować najlepsze tokaje. Tokaj to również najważniejszy 
region winiarski Węgier. Unikatowe warunki mikroklimatyczne sprzyjają produkcji win przy użyciu 
pleśni bortytis cinerea, która rozmnażając się na dojrzałych winogronach przyspiesza proces doj-
rzewania owoców zwiększając zawartość cukru i podnosząc jakość zbiorów. Szlachetne szczepy: 
furtmint, harslevelu i muskat, powulkaniczna gleba jak i specjalny system dojrzewania dają finezyj-
ne wina o doskonałej równowadze. Chlubą Tokaju jest Aszu, o którym Ludwik XV mawiał, że jest 
„winem królów i królem win”.

OREMUS TOKAJI ASZU 3 PUTTONYOS

OREMUS TOKAJI SZAMORODNI SWEETMandolas Vineyard

•  eleganckie, aromatyczne i świeże wino
•  w zapachu wyczuwalne odcienie: jabłek, moreli i pigwy
•  w smaku czyste i zrównoważone, z orzeźwiającą  

cytrusową kwasowością
•  finisz miękki, z akcentem migdałów

•  wino deserowe o łagodnej słodyczy
•  „botrytisowe” aromaty zintegrowane
•  zapachy miodu i skórki pomarańczowej
•  elegancka słodycz stonowana świeżą kwasowością 

o posmakach konfitur, imbiru i gorzkiej pomarańczy
•  doskonały, klasyczny Tokaj Aszu

OR.01 F 75 cl

OR.03 F 50 cl

•  barwa z odcieniem bursztynu, starego złota
•  subtelne akcenty moreli, brzoskwini, cytrusów,  

miodu i orzechów laskowych
•  harmonijne i aksamitne, rozpływa się w ustach

•  barwa złocistego bursztynu
•  bukiet o nutach brzoskwiń, miodu i orzechów
•  bardzo harmonijne i delikatne

OREMUS TOKAJI FURMINT DRY

OREMUS TOKAJI ASZU 5 PUTTONYOS

OR.05 F 50 cl

OR.06 F 50 cl

8-10°C

8-10°C

4-6 miesięcy

tak

ryby, owoce morza, drób, sałaty

crème brûlée, desery czekoladowe, 
pieczone owoce

furmint, hárslevelü, muscat lunel, zeta

furmint, hárslevelü, muscat lunel, zeta

8-10°C

8-10°C

tak

tak

crème brûlée, tarty owocowe, sernik 
na gorąco

desery, ciasta

furmint, hárslevelü, muscat lunel, zeta

furmint, hárslevelü, muscat lunel, zeta


