
Doporučujeme podávat k masu, dezertům a ovoci.

Víno je charakteristické bohatou chutí a vůní čajové růže, 
vyniká svou plností a jemností.

skladování 5°C – 20°C mimo přímé sluneční záření.
Doporučená teplota podávání 12°C – 16°C,

Víno je svěží a vyvážené.

Jedinečné polosladké víno z čajové růže rostoucí v 
severovýchodní části Arménie se vyrábí pomocí speciální 
technologie v regionu Tavush, v městě Ijevan.

Alkohol 13,5%  Objem 0,75L 

Objem 0,75L   Alkohol 12%

Granátové jablko zabraňuje vzniku rakovinotvorných buněk 
a snižuje vysoký krevní tlak.

Doporučujeme podávat k dezertům a ovoci.

GRENADE je polosladké červené víno vyrobené z 
vybraných odrůd granátového jablka pěstovaných v regionu 
Syunik v Arménii.

skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

Víno je charakteristické sametovou chutí, barvou a vůní 
granátového jablka.

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C, 

Doporučená teplota skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé 
sluneční záření

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C

Objem 0,75L    Alkohol 12%

CORNEL je ovocné polosladké červené víno vyrobené z 
plodů dřínu pěstovaných v Arménii.
Víno temně červené barvy je charakteristické výjimečnou 
bohatou sladkokyselou chutí a vůní lesního dřínu.
Víno vyniká svou plností a jemností.

Doporučujeme podávat k červeným masům a sýrům.

Víno je charakteristické slámově žlutou barvou, harmonickou 
chutí a vůní kdoule.

Doporučená teplota skladování 5°C – 20°C. Mimo přímé 
sluneční záření

Doporučujeme podávat k dezertům a ovoci.

Objem 0,75L     Alkohol 12%

QUINCE je polosladké bíle víno vyrobené z vybraných plodů 
kdoule pěstovaných v regionech Meghri a Tavush v Arménii.

Doporučená teplota podávání 16°C – 19°C.

Doporučujeme podávat jako aperitiv, k červenému a bílému 
masu, kořeněnému jídlu, dezertům, sýrům a ovoci.

Koncentrace zbytkového přírodního cukru: 30-45g/l.

Vinný nápoj je charakteristický tmavě červenou rubínovou 
barvou, výraznou chutí a vůní granátového jablka a třešně.

Pomegranate je polosladké červené víno, které je vyrobeno 
z granátového jablka, rostoucí v jihovýchodní části Arménie.

Je svěží a vyvážený s příjemnou kyselinkou a dobře 
rozpuštěnými taniny.

Objem: 0,75L   Alkohol: 11,5%

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C
skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

Víno je charakteristické sametovou chutí, vůní a barvou 
granátového jablka.

GRENADE je dezertní ovocné červené víno vyrobené z 
vybraných odrůd granátového jablka pěstovaných v regionu 
Syunik v Arménii.

skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.
Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C, 

Objem 0,75L    Alkohol 16%

Doporučujeme podávat k dezertům a ovoci.

Granátové jablko zabraňuje vzniku rakovinotvorných buněk 
a snižuje vysoký krevní tlak.

Doporučujeme podávat k dezertům a ovoci.

BLACKBERRY je dezertní ovocné červené víno vyrobené z 
vybraných ostružin pěstovaných v regionu Tavush v 
Arménii.

Objem 0,75L    Alkohol 16%

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C,
skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

Víno je charakteristické červenofialovou barvou, 
harmonickou chutí, vůní ostružin a lesního ovoce.

barvu a vůni granátového jablka. Víno je charakteristické 
tmavě červenou rubínovou barvou, výraznou chutí a

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C,             
skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

Objem 0,75L     Alkohol 11%

Doporučujeme podávat jako aperitiv, k červenému a bílému 
masu, dezertům, sýrům a ovoci.

Pomegranate je sladké červené víno, které je vyrobeno z 
granátového jablka, rostoucí v jihovýchodní části Arménie.
Víno je vyrobeno pomocí speciální technologie, která 
umožňuje, aby si víno zachovalo výjimečnou chuť,

s příjemnou kyselinkou a dobře rozpuštěnými taniny.
vůní granátového jablka a třešně. Víno je svěží a vyvážené

Koncentrace zbytkového přírodního cukru: 80-150g/l.

skladování 5°C - 22°C. Mimo přímé sluneční záření.

rostoucí v severovýchodní části Arménie. Víno temně 
červené barvy vyniká příjemnou chutí a vůní ostružiny.

Blackberry je polosladké červené víno, vyrobené pomocí 
speciální technologie na zpracování lahodné ostružiny

Víno je svěží a vyvážené.

Koncentrace zbytkového přírodního cukru: 30-45g/l.

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C, 

Doporučujeme podávat k masu, dezertům a ovoci.

Objem: 0,75L   Alkohol: 11,5%

Doporučená teplota podávání 7°C - 15°C,

Objem: 0,75L     Alkohol: 12%
skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

v zemi původu meruňky (lat. Prunus armeniaca,
Armeniaca vulgaris).

Koncentrace zbytkového přírodního cukru: 30-45g/l.

vyniká svou plností, jemností a dlouhotrvající chutí.

Apricot je polosladké bílé víno, které se vyrábí z 
nejkvalitnějších meruněk pěstovaných v Arménii,

Vynikající vyvážený vinný nápoj jantarové barvy má 
výraznou chuť meruňky,

Doporučujeme podávat jako aperitiv, k drůbeži, k mořským 
plodům, dezertům, sýrům a ovoci.

Meruňky díky místnímu podnebí získávají neobyčejnou chuť 
a považují se za nejlepší na světě.
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Doporučujeme podávat jako aperitiv, k červenému a bílému 
masu, kořeněnému jídlu, dezertům, sýrům a ovoci.

Je charakteristický sladko-kyselkavou chutí a vůní zralých 
višní,

Koncentrace zbytkového přírodního cukru: 30-45g/l.
Doporučená teplota podávání 15°C - 19°C,

Cherry je polosladké červené víno, které je vyrobeno z plodů 
višně rostoucí v jihovýchodní části Arménie.

jehož jedinečná vůně se rozvine zejména v okamžiku 
otevření láhve.
Víno temně červené barvy vyniká svou jemností a plností.

skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření. 

Objem 0,75L   Alkohol 12%

Doporučená teplota podávání 15°C - 19°C,

Doporučujeme podávat jako aperitiv, k červenému a bílému 
masu, kořeněnému jídlu, dezertům, sýrům a ovoci.

Blackcurrant je polosladké červené víno, které je vyrobeno z 
černého rybízu rostoucího v Arménii.

Objem 0,75L   Alkohol 12%

skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

Vinný nápoj je charakteristický tmavě červenou rubínovou 
barvou, výraznou chutí a vůní černého rybízu a třešně. Je 
svěží a vyvážený s příjemnou kyselinkou, lehkou trpkostí a 
dobře rozpuštěnými taniny.

Koncentrace zbytkového přírodního cukru: 30-45g/l.

PLUM je polosladké bílé víno, které se vyrábí z 
nejkvalitnějších švestek pěstovaných v Arménii.
Vynikající vyvážený vinný nápoj zlatožluté barvy vyniká 
sametovým aroma a příjemnou ovocnou chutí švestek.

Doporučujeme podávat jako aperitiv, k drůbeži, mořskými 
plody, dezertům, sýrům a ovoci.

Doporučená teplota podávání 7°C - 15°C,
skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

Víno se stává svou typickou plností a příjemnou 
dlouhotrvající chutí okamžitým zážitkem.

Koncentrace zbytkového přírodního cukru: 30-45 g/l.

Objem 0,75L   Alkohol 12%

Klecandova 708/7, 613 00 Brno
+420 603 424 815, 541 246 644

IČ: 26226324  DiČ: CZ26226324OVOCNÁ  VÍNA
gradimo@gradimo.cz

Polosladké víno je vyrobeno z granátového jablka, které roste v jihovýchodní části Arménie.
Víno je vyrobeno pomocí speciální technologie, která umožňuje,
aby si víno zachovalo výjimečnou chuť, barvu a vůni granátového jablka.
Exkluzivní design láhve je navržen tak, aby se víno stalo neopakovatelným zážitkem.

Doporučujeme podávat k dezertům a ovoci.

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C

Doporučená teplota skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření

Objem 0,75L   Alkohol 12%

Polosladké víno je vyrobeno z granátového jablka, které roste v jihovýchodní části Arménie.
Víno je vyrobeno pomocí speciální technologie, která umožňuje,
aby si víno zachovalo výjimečnou chuť, barvu a vůni granátového jablka.
Výjimečnost tohoto vína potvrzuje také originální ručně vyrobená láhev.
Víno je svěží a vyvážené, vyniká svou plností a pití vína se tak stává neopakovatelným zážitkem.

Doporučujeme podávat k dezertům a ovoci.

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C, skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

Objem 0,75L   Alkohol 12%

Jedinečné ovocné polosladké červené víno vyrobené
pomocí speciální technologie na zpracování lahodné
ostružiny rostoucí v severovýchodní části Arménie.

Víno temně červené barvy vyniká příjemnou
 chutí a vůní ostružin. Výjimečnost tohoto vína
 potvrzuje také originální ručně vyrobená láhev.

Víno je svěží a vyvážené, vyniká svou plností
    a pití vína se tak stává neopakovatelným
      zážitkem.

Doporučujeme podávat k masu, dezertům a ovoci.

Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C
Skladování 5°C - 20°C. Mimo přímé sluneční záření.

Víno v exkluzivním dárkovém balení je vyrobeno
z vybraných višní rostoucích v sadech v údolí hory Ararat.
                   Víno je vyrobeno speciálně vyvinutou
                   technologii, která je výhradním vlastnictvím
                   výrobce. Víno má sytě červenou barvu,
                   příjemné višňové aroma a bohatou ovocnou
                   chuť netypickou pro révová vína. 
                   V dochutí převládá buket skořice a sušeného
                   ovoce.
                   Doporučujeme podávat k ovoci a dezertům.

                   Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C
                   Skladování 5°C - 20°C.
                   Mimo přímé sluneční záření.

Objem 0,75L   Alkohol 12%

Objem 0,75L   Alkohol 12%

Víno v exkluzivním dárkovém balení je vyrobeno z vybraných
  granátových jablek, rostoucích v oblasti Meghri v regionu
                       Syunik v Arménii. Víno je vyrobeno speciálně
                       vyvinutou technologii, vyvinutou výrobcem.
                       Víno má sytě červenohnědou barvu, 
                       příjemně trpké a lahodné aroma a bohatou
                       ovocnou chuť netypickou pro révová vína.
                       Tříslovina je citelná, ale mírná.  Dochuť
                       připomíná lesní ovoce s čokoládovou stopou.

Vynikající k měkkým sýrům, jídlům z masa
a dezertům.
Doporučená teplota podávání 16°C - 19°C
Skladování 5°C - 20°C. Mimo sluneční záření.

Objem 0,75L   Alkohol 12%
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