Společnost House of Wine, s.r.o., vznikla v roce 2008. Od
počátku bylo naším cílem vyrábět a prodávat kvalitní vína.
Naše vína vyrábíme v Jihoafrické republice v oblasti Western
Cape, kde jsou ideální podmínky pro pěstování celé řady
oblíbených odrůd.
Naše první značka Phant byla uvedena na český trh v prosinci
2008 a dnes se vyrábí pod touto značkou 6 odrůdových
vín: Phant Pinotage Reserve, Phant Shiraz, Phant Cabernet
Sauvignon, Phant Sauvignon Blanc, Phant Chardonnay
a Phant Muscat D´Alexandrie.
V roce 2012 jsme uvedli na trh druhou značku – Fangalo.
Tuto značku vyrábíme ve variantách Fangalo Bílé,
Fangalo Červené a Fangalo Rosé a je v gastro segmentu
velmi oblíbená.
Vedle vlastních značek dovážíme do České republiky také
vína od vyhlášených vinařů z regionů celého světa. Současně
velmi úzce spolupracujeme s celou řadou vynikajících
moravských a českých vinařů.
Jsme pyšní, že všechna vína, která vyrábíme a dovážíme
z Jihoafrické republiky, jsou opatřena speciální pečetí
původu, tzv. “rodným listem”. Tato pečeť garantuje původ
vína a umožňuje vysledovat víno v lahvi zpět na vinici.
Zároveň se jedná o certifikaci vinařství vyrábějící vína
způsobem, který je šetrný k přírodě. U vín z ostatních
regionů, kde se podobná certifikace neprovádí, jsme
zavedli způsob, který nám umožňuje Vás, naše zákazníky,
s původem našich vín seznámit.
Většinu našich vín je možné dnes nalézt v restauracích,
kavárnách a dalších gastro provozech po celé ČR. Naše vína
neprodáváme v žádném maloobchodním řetězci.

Nabídku jsme pro Vás připravili ve spolupráci s paní
Elsie Pells, spolumajitelkou společnosti House of
Wine. Elsie Pells je světově uznávanou odbornicí
s titulem Cape Wine Master.
Elsie ve vinařském průmyslu na různých pozicích
strávila více než 30 let. Jako odborný porotce se
účastní mnoha nejvýznamnějších mezinárodních
vinařských soutěží jako například Mundus Vini
v Německu, Decanter ve Velké Británii nebo
Michelangelo International Wine and Spirits
Awards v Jihoafrické republice. V posledních letech
pravidelně zasedá v nejužší porotě prestižní české
soutěže Vinař roku.
Je rovněž známá svojí publikační činností
a přednáškami, např. na International Wine
Academy v San Francisku, University of Western
Australia v Sydney nebo Cape Wine Academy
v Jihoafrické republice. Také pravidelně řídí
ochutnávky po celé České republice.
Elsie rovněž dohlíží na výrobu a výběr našich vín,
a tak garantuje stálou kvalitu nabízeného portfolia.

FANGALO

Osvěžující a lehká vína
Vína Fangalo jsou vyrobená ve Western Cape
v Jihoafrické republice pod pečlivým dohledem Elsie.
Fangalo od svého uvedení na trh v létě 2012 se
stalo velmi oblíbeným vínem jak mezi začínajícími,
tak i zkušenějšími milovníky vína.
Fangalo si vybudovalo velmi silnou pozici i díky
systematické podpoře divadel v ČR.
Jsme pyšní, že Fangalo můžete o přestávkách
popíjet v Divadle na Vinohradech, Dejvickém
divadle, Divadle v Dlouhé, Klicperově divadle,
ale i třeba Městském divadle Mladá Boleslav
nebo Kulturním centru Turnov.
Fangalo se aktivně zapojuje do podpory těchto
divadel při premiérách a dalších významných
kulturních akcích.

FANGALO Bílé
Jižní Afrika
Lehké a svěží bílé víno s jemným aroma
tropických plodů a čistým ovocným
závěrem.

FANGALO Červené
Jižní Afrika
Lehké červené víno s vůní na sluníčku
uzrálých švestek, jemně zakulacené
a snadno pitelné díky své jemnosti.

Osvěžující a lehká vína

FANGALO Rosé
Jižní Afrika
Lehké polosladké růžové víno s přitažlivým
aroma zralých jahod a růží, vyznačuje se
jemnou sladkostí a svěžestí.

Svěží a elegantní vína pro ty, kteří hledají nové zážitky
Vína Phant jsou kvalitní jednoodrůdová vína z oblasti
Western Cape v Jihoafrické republice.
Phant se od svého uvedení na trh v prosinci 2008
stal velmi oblíbeným a ceněným mezi milovníky
a znalci dobrého vína.
Ve vínu Phant se snoubí svět jihoafrického slunce,
ledového chladu Atlantického oceánu a jedny
z nejstarších půd na zeměkouli.
Vydejte se s víny Phant objevovat krásný svět vína.
Prémiová vína Phant každoročně získávají ocenění
na významných mezinárodních soutěžích jako jsou
Mundus Vini v Německu nebo Decanter v Londýně.
Kvality vín Phant jsou si vědomi i naši partneři. Vína
Phant tak můžete najít např. v restauraci Mlýnec,
vyhlášených asijských restauracích Yam Yam, Klubu
Lávka, Hotelu Pawlik na promenádě ve Františkových
Lázních nebo přímo v pivovaru v plzeňské restauraci
Na Spilce.

Část zisku z každé prodané lahve vína Phant
automaticky putuje na Projekt Pebbles, který
podporujeme od vzniku společnosti v roce 2008.
Tento projekt podporuje vzdělávání dětí, jejichž
rodiče pracují na vinicích, kde rostou naše vína.
Úspěchy dětí, které prošly touto organizací, jsou
důkazem mimořádné prospěšnosti tohoto projektu
a jsme neskonale vděční všem učitelům, kteří dětem
v rozvoji vzdělání pomáhají. Jsme nadšeni, že se nám
postupně daří pro tento projekt získávat také naše
zákazníky.
Koupí vína Phant tak získáte nejen mimořádné víno,
ale přispějete i na dobrou věc.

PHANT MUSCAT D‘ALEXANDRIE
Jižní Afrika
Hebké polosladké víno s aroma muškátu,
ananasu a lučních bylin.

PHANT CHARDONNAY
Jižní Afrika
Svěží bílé víno s okouzlujícím aroma žlutého
melounu a citrusových plodů; v chuti
dominují čerstvá jablka a med.

PHANT SHIRAZ
Jižní Afrika
Kořenité víno plné chuti, vyniká zářivě rubínovou
barvou, chutí zralých švestek a brusinek; zraje
4 měsíce v barrique sudech.

Svěží a elegantní vína pro ty, kteří hledají nové zážitky
PHANT SAUVIGNON BLANC
Jižní Afrika
Lehké aromatické bílé víno se zřetelnými tóny
zeleného jablka a fíků.

PHANT CABERNET SAUVIGNON
Jižní Afrika
Víno sytě rubínové barvy, v buketu dominují ovocné
tóny – třešňové, švestkové a černorybízové; zraje
6 měsíců v barrique sudech.

PHANT PINOTAGE RESERVE
Jižní Afrika
Plné bohaté víno jiskrné rubínové barvy,
výrazně kořenité vůně s podtóny čerstvých
třešní a jahod. V chuti dominuje ovoce, vyniká
dlouhým chuťovým dozníváním a harmonickou
tříslovinou. Zraje 18 měsíců v sudech
z amerického a francouzského dubu.

Vína s odhodláním
vždy splnit neočekávané
GLEN CARLOU
Vinařství Glen Carlou patří svojí velikostí spíše
k menším jihoafrickým vinařstvím, které se
zaměřuje na výrobu velmi specifických vín.
Většina odrůd je barikována po dobu 10 a více
měsíců. Chardonnay a Cabernet Sauvignon si
získali velkou popularitu v celé řadě zemí Evropy
a Ameriky. V minulosti bylo Chardonnay dokonce
vybráno společností British Airways, což dodává
těmto vínům velkou prestiž.
V každé lahvi Glen Carlou je cítit rovnováha
mezi společným úsilím o dokonalost, odborností
a odhodláním vždy splnit neočekávané.
V těsném sousedství vinic byla i díky přispění
vinařství Glen Carlou postavena rezervace
pro lvy, kteří byli zachráněni před týráním
a špatným zacházením ze ZOO, cirkusů nebo
od soukromých majitelů z celého světa.

GLEN CARLOU
CHARDONNAY
Jižní Afrika
Aroma citrusových plodů a zralých broskví;
bohatě strukturovaná chuť s tóny pečených
mandlí, vanilky a citrusů, osvěžující víno
s dlouhým dozníváním a příjemnou
jemnou kyselinkou; zraje 10 měsíců
v barrique sudech.

Vína s odhodláním vždy splnit neočekávané
GLEN CARLOU
CABERNET SAUVIGNON
Jižní Afrika
Výrazné aroma zralých švestek, třešní, černého
rybízu a tabáku; spolu s dobře integrovanými
taniny vytvářejí harmonickou chuť s dlouhým
zakončením; zraje 15 měsíců v barrique sudech.

GLEN CARLOU
SYRAH
Jižní Afrika
Výrazné tóny zralých moruší a vanilky,
zakulacené a sametové; zraje
12 měsíců v barrique sudech.

DE GRENDEL

To nejlepší z Nového světa

inařství De Grendel je jedním z nejstarších v oblasti Cape Town a je známé
svým úchvatným výhledem na Stolovou horu.
Vinice leží v jednom z nejchladnějších míst tohoto regionu, a tak mají velmi „evropský styl“.
Podloží z modré břidlice a antarktický bengálský proud z Atlantického oceánu zaručují
jedinečné podmínky pro pěstování těchto unikátních vín.
Za úspěchem vín stojí také Charles Hopkins, jeden z nejuznávanějších vinařů Jihoafrické
republiky a předseda Jihoafrické asociace vína. Využití těch nejmodernějších technologií
a respekt ke starodávné tradici je zárukou
dokonalého spojení starého a nového.

DE GRENDEL
OP DIE BERG CHARDONNAY
Jižní Afrika
Krásné Chardonnay zlatavé barvy s vůní
citrusových květů a včelího vosku,
zdůrazněné jemnými tóny jablek a hrušek.
Chuť je krémová, s citronovou, limetkovou
a hruškovou příchutí a vyrovnanou
příjemnou kyselinkou.

DE GRENDEL KOETSHUIS
SAUVIGNON BLANC
Jižní Afrika
Bílé víno krásné barvy s vůní sladkého
zimolezu, hrušek a jablek s jemnými tóny
kopřiv a hrachu. V chuti jsou cítit zelené
fíky s grapefruitem a nádherně vyvážená
kyselinka.

To nejlepší z Nového světa
DE GRENDEL
OP DIE BERG PINOT NOIR
Jižní Afrika
Elegantní sametové víno, jasné třešňové
barvy, s vůní usušených růžových lístků
s tóny třešní, malin a moruší. V chuti jsou
cítit švestky a granátové jablko a jemné
taniny. Zraje 13 měsíců v barrique sudech.

DE GRENDEL
ROSÉ
Jižní Afrika
Svěží nádherné rosé - v chuti dominují
meloun a zralé jahody, ve vůni jsou cítit
lesní jahody a maliny. Víno je vyvážené
s příjemnou kyselinkou.

Propojení Starého a Nového světa
BOUCHARD FINLAYSON

Toto vinařství vzniklo spoluprací mezi Paulem Bouchardem, slavným burgundským vinařem,
a jihoafrickým vinařem Peterem Finlaysonem. Společně založili vinařství, které se stalo světově
proslulým jako Bouchard Finlayson a patří k jednomu z nejvíce oceňovaných boutique vinařství
v Jihoafrické republice.
Je celosvětově proslulé výrobou nejlepších Pinot Noir v oblasti Jižní Afriky, které úspěšně konkurují
podstatně dražším vínům ze „Starého světa“. Peter Finlayson je díky svým znalostem a umění
považován za „otce Pinot Noir “ v Jižní Africe.
Poloha vinařství, blízko údolí Hermanus, z něj činí „ráj na zemi“.

BOUCHARD FINLAYSON
MISSIONVALE CHARDONNAY
Jižní Afrika
Bohaté víno, plné krémové chuti
po broskvích a melounu s příchutí citrusů
a vůní fíků a kdoulí.

BOUCHARD FINLAYSON
BLANC DE MER
Jižní Afrika
Lehké svěží víno s lákavou vůní květin
a osvěžující kyselinkou. Chuť je krémová,
charakteristické jsou tóny kdoulí, meruněk
a mandlí. Hlavní odrůdou tohoto cuvée je
Riesling, který vytváří jedinečnou osobnost
vína Blanc de Mer.

Propojení Starého a Nového světa

BOUCHARD FINLAYSON
GALPIN PEAK PINOT NOIR
Jižní Afrika
Elegantní Pinot Noir s intenzivní vůní
červeného ovoce a třešní. V chuti vyniká
brusinka, švestka a jahody.
Zraje 10 měsíců v barrique sudech.

LA MOTTE

To nejlepší z francouzského dědictví
Vinařství se nachází v těsné blízkosti městečka Franshoek, které je historicky
spjato odkazem francouzských vinařů, který do Jižní Afriky přivezli prchající
Hugenoti za své vlasti. Vína z vinařství La Motte vypovídají o jedinečné
odborné znalosti při pěstování vína kombinované s vášní a tvořivostí. Kouzlo
vín La Motte umocňuje i velká rozmanitost půdy a mírné klima.
Název vín La Motte Pierneef je inspirován jihoafrickým umělcem Jacobem
Hendrikem Pierneefem (1886-1957), který se proslavil obrazy krás
jihoafrické krajiny.
Majitelka vinařství, Hanelli Rupert, jedna z předních mezzosopranistek Jižní
Afriky, a její manžel Hein jsou nejen známými vinaři, ale i filantropy.
Rodina Rupert také úzce spolupracuje na rozvoji vinařství s rodinou
de Rothschild.
Partnerství Rupert & Rothschild vzniklo v roce 1997 mezi Antonem Rupertem
a baronem Edmondem de Rothschildem. Jejich vize a hlavní zásady byly
předány jejich synům.

LA MOTTE
SAUVIGNON BLANC
Jižní Afrika
Intenzivní vůně angreštu, zeleného jablka
a melounu; jemná plná krémová chuť
s příjemnou kyselinkou.

LA MOTTE
MILLENNIUM
Jižní Afrika
Plné bohaté víno s vůní po šťavnatých
třešních a moruších s nádechem anýzu, skvělá
vyváženost a jemná taninová struktura; zraje
15 měsíců v barrique sudech.

To nejlepší z francouzského dědictví
LA MOTTE PIERNEEF
SAUVIGNON BLANC
Jižní Afrika
Elegantní a šťavnaté víno z Franschhoek, plné
kořenité intenzivní chuti . Ve vůni jsou cítit
maliny, brusinky, lékořice a zelený pepř.

LA MOTTE PIERNEEF
SYRAH VIOGNIER
Jižní Afrika
Plné bohaté víno krásné barvy s intenzivní
vůní aromatických bylin. V chuti je
cítit sladké ovoce, taniny jsou skvěle
integrované. Zraje 14 měsíců
v barrique sudech.

LONGRIDGE
Filozofie majitele vinařství Jaspera Raatse je jednoduchá - chce vyrábět kvalitní
vína, která jsou krásně lahodná a na světové úrovni.
Vinařství Longridge nepoužívá žádné doplňky, které moderní vinaři používají
k výrobě vín. Ve víně je tak méně oxidu siřičitého, žádné komerční kvasinky,
enzymy či stabilizátory. Využíváním biodynamických vinařských metod Jasper
vyrábí vína vynikající kvality a zároveň minimalizuje dopad, který má na životní
prostředí. A to se mu daří!

Jihoafrická boutique vinařství
NEWTON JOHNSON
Vinařství Newton Johnson leží v údolí Hemel-an-Aarde, u města Hermanus, asi 4
km od Atlantického oceánu. Zvětralé žulové půdy bohaté na železo dávají všem
vínům nádhernou aromatiku a poloha blízko Atlantického oceánu vytváří ideální
klima pro pěstování úžasných kvalitních vín.

LONGRIDGE
MERLOT
Jižní Afrika
Elegantní lehké víno, s vůní jemného koření,
v chuti dominují zralé červené bobule
a šťavnaté jahody.

Jihoafrická boutique vinařství

NEWTON JOHNSON FAMILY
VINEYARDS GRANUM
Jižní Afrika
Elegantní červené víno s vůní zralého
černého ovoce, tóny kardamomu
a hřebíčku a jemným dotekem grafitu.
Chuť je komplexní, šťavnatá s dobře
zakomponovanými taniny.
Zraje 12 měsíců v barrique sudech.

HESS
Každý milovník kalifornských vín bude potěšen výběrem vín
z vinařství Hess. Vybrané odrůdy jsou charakteristické pro oblast
Napa Valley. Místní typické mlhy a vánek z Tichého oceánu
vytváří ideální mikroklima pro pěstování kvalitních vín.
Za vinařstvím stojí bohatá švýcarská rodina Hess, jejichž
předkové založili firmu již v roce 1844. Rodina vlastní další
vinařství v Argentině.
Rodina Hess se věnuje mimo vinařství i modernímu umění
a na každé farmě lze najít obrazové galerie, kde naleznete úžasná
díla současného umění.

To nejlepší ze světových regionů
RAUEN
Moselská vína patří trvale mezi světově uznávanou vinařskou špičku.
Strmé svahy díky svému sklonu a orientaci na jih dostanou opravdu
maximální dávku slunečního svitu, který je navíc ještě násoben odrazem
od vodní hladiny. Půda a severní klima spolu s jedinečnými podmínkami
produkují výtečná bílá vína plná svěžesti s ovocným charakterem jako
nikde jinde na světě. Vinařství Familie Rauen patří již po mnoho let
k těm nejlepším z tohoto regionu. Tradice vinohradnictví spolu s láskou
a respektem k tomuto řemeslu je předávána z generace na generaci.

HESS ALLOMI
CABERNET SAUVIGNON
USA
Klasický Cabernet plné ovocné chuti
s vůní rybízu a ostružin. Taniny jsou
dobře integrované, výrazné tóny vanilky
od zrání v americkém dubu přidávají
na osobnosti tohoto vína.
Zraje 18 měsíců v barrique sudech.

To nejlepší ze světových regionů

RAUEN
RIESLING SPÄTLESE
Německo
Lákavá vůně citrusů, broskví a hrušek
s minerálními podtóny a osvěžující
kyselinkou.

GOTBERG
Vinařství Gotberg se věnuje výrobě kvalitních
přívlastkových vín a zaměřuje se na tradiční i nové
odrůdy.
Vinařství sídlí v nové budově, která je příkladem
moderní vinařské architektury a získala ocenění „Nejlepší
průmyslová stavba Jihomoravského kraje roku 2009“.
Hospodaří na 5 viničních tratích, na jílovito-sprašových
půdách bohatých na obsah vápníku a zraje na oblých
terasách porostlých lékořicí, šípkovými keři, planými
višněmi a broskvomandloněmi.
Vína z tohoto vinařství jsou pravidelně oceňována na
mnoha vinařských soutěžích doma i v zahraničí.

Výběr toho nejlepšího z Moravy
VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK
V rodině Volaříků poctivě pěstují lásku k vínu od druhé
světové války, kdy rodinnou tradici založil Leopold Volařík.
Vinařství klade při pěstování velký význam na polohu
vinice – spojení nejprestižnějších viničních tratí
s nejvhodnější odrůdou. Každá trať svou polohou,
podložím a klimatickými podmínkami výrazně ovlivňuje
charakter hroznů.
Pílí, učenlivostí, pokorou, výběrem skvělých odborníků
se Vinařství Volařík dokázalo v krátké době prosadit
mezi producenty nejkvalitnějšího vína v České republice
a sklízí úspěchy na tuzemských i zahraničních soutěžích.
Na nejprestižnější soutěži v České republice Vinař roku
získalo vinařství v roce 2011 a 2014 zlatou a v roce 2016
stříbrnou medaili.

U všech moravských odrůd je vzhledem k počasí nutné
počítat se změnou stylu vína u různých ročníků. O těchto
změnách budeme informovat.

GOTBERG PÁLAVA
Výběr z hroznů, ČR
Polosladké víno, vyznačuje se zelenkavě žlutou
barvou a příjemnou vůní, v níž dominuje směs
tropického ovoce, medové plástve a exotického
koření, zejména skořice a badyánu.

GOTBERG FRANKOVKA
Výběr z hroznů, ČR
Suché červené víno, temně rubínové barvy,
vyniká vůně ostružin, černých třešní a kouř
hořícího dřeva. Chuť je mohutná, minerální
a v jejím závěru jsou cítit sušené švestky
a povidla.

Výběr toho nejlepšího z Moravy
VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK
RYZLINK RÝNSKÝ
Pozdní sběr, ČR
Suchý ryzlink nabízí ve vůni přezrálou
meruňku s nádechem kokosu a akátového
dřeva. Chuť je díky zrání ve dřevě krásně
otevřená a plná, s lehkými minerálními
podtóny a s kořeněnou dochutí.

VINAŘSTVÍ VOLAŘÍK
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ
Pozdní sběr, ČR
Suché bílé víno výrazně kořenité vůně
s podtónem po přesušeném pepři. Kořenitou
chuť velmi minerálního veltlínu uzavírá
pepřový nádech.

Šumivá vína
nejen pro slavnostní okamžiky
ANTONIO FACCHIN

Prosecco je moderní šumivé víno ze stejnojmenné oblasti, která má svůj
domov v kopcovité oblasti Benátska, ležící na sever od řeky Piavy, mezi městy
Conegliano a Valdobbiadene.
Vinařství Antonio Facchin leží v této oblasti a již 4 generace s láskou pečuje
o vlastní vinohrady, které mají starověké římské jméno - Braite.

VINAŘSTVÍ BETTINA LOBKOWICZ
První sekt na území dnešní České republiky vyrobil rod Lobkowicz v roce 1895
na vinicích u Mělníka. Sekt Bettina Lobkowicz je důstojným pokračovatelem této
tradice. První sazenice byly přivezeny na mělnické vinice zásluhou Karla IV.
Odrůda Ryzlink rýnský se pěstuje na trati Klamovka, zmiňované od roku 1372,
tedy za dob vlády císaře Karla IV. Trať Klamovka je orientována jihozápadně
k řece Labi a vyznačuje se lehčími písčitými půdami s vyšším obsahem vápníku,
projevujícím se v unikátní dochuti tohoto vynikajícího sektu.

VINAŘSTVÍ DE GRENDEL
Vinařství De Grendel koupil první baronet, Sir David Pieter de Villiers Graaff,
jihoafrický magnát a politik, již v roce 1891. Založil tak základy rodinného
dědictví, které pokračuje z generace na generaci. Toto exklusivní šumivé víno je
připravované klasickou metodou, tedy kvašením v lahvi.

ANTONIO FACCHIN
PROSECCO SPUMANTE
Itálie
Podmanivé víno světlé slámově žluté barvy,
svěží, ovocné a květinové vůně a nasládlé
harmonické příjemné chuti.

ANTONIO FACCHIN
PROSECCO FRIZZANTE
Itálie
Poutavé víno světlé slámově žluté
barvy, svěží, ovocné a květinové vůně
a harmonické chuti.

Šumivá vína nejen pro slavnostní okamžiky
BETTINA LOBKOWICZ
PRIVATE COLLECTION
ČR
Ve vůni se mísí ořechové listí, čerstvá jádra
vlašských ořechů, kůrky žitného chleba,
sušená jablka a kdoule. Plnou chuť sektu
podtrhují tóny vyzrálého ovoce. Je vyroben
klasickou metodou kvašením v lahvi.

MCC DEGRENDEL
JAR
Svěží aroma zelených jablek a bílých broskví
s nádechem kandované citrónové kůry;
bohatá chuť s citrusovými tóny a rafinovaným
dlouhým zakončením. Skvělé pro každou
příležitost, jedinečné s čerstvými ústřicemi.

