zima 2018

Online obchod vínem a doplňky
w w w . t a b e r n a . c z

www.faktdobryvino.cz

Zimní novinky v naší nabídce
Pro letošní zimní měsíce jsme si pro Vás připravili zvýhodněnou nabídku italských vín a příslušenství k vínu.
Rozšířili jsme nabídku námi dovážených vín o 20 novinek z Itálie včetně Prosecco Superiore. Využijte dopravy
po Praze ZDARMA, stačí když pošlete objednávku v hodnotě nad 1500 Kč. Domluvte se s kolegy nebo
kamarády a objednejte společně a my vám vína dovezeme na uvedenou adresu po Praze zdarma.

Kolekce sandara

Sada elegantních reserv

Sada 6ti vín z kolekce Sandara
a jako bonus praktický batůžek

Výběr španělských reserv odrůdy
Tempranillo z oblasti Rioja a Utiel-Requena

6x 0,75 l, 8% alk.

3x 0,75 l

749 Kč s DPH

699 Kč s DPH

Prosecco Superiore
Valdobbiadene D.O.C.G. Prosecco
Superiore

1x 0,75 l, 11,5% alk.

369 Kč s DPH
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Pignataro Primitivo

Artisan Vermouth
sladké, aromatické, fortifikované
víno typu vermouth

Primitivo z Puglie v 1,5 litrové lahvi,
iideální dárek pro přátele
1,5 l, 13,5% alk.

1x 0,7 l, 15%

359 Kč s DPH

369 Kč s DPH

Pignataro Negroamaro

Pedro Ximénez

Negroamaro z Puglie v 1,5 litrové lahvi,
ideální dárek pro přátele
1,5 l, 13,5% alk.

1x 0,7 l, 15%

299 Kč s DPH

469 Kč s DPH

sladké, aromatické, fortifikované
víno odrůdy Pedro Ximenéz

Dekantér na víno

Pákový otvírák na víno

Ryhlo-dekantér na víno
posune každou sklenku vína
na novou úroveň.

Otvírák, vývrtka, nálevka, kroužek, špunt

299 Kč s DPH

699 Kč s DPH

Dárková sada pákového otvíráku
v elegantní dřevěné krabičce

Sada s elektrickým otvírákem
Elektrický otvírák, ořezávátko, nálevka
a vakuová zátka

749 Kč s DPH

Kontakt:
Koněvova 3, Praha 3
Tel.: 777 30 31 30
www.faktdobryvino.cz

Podmínky akce

Nabídka platí do 1.2.2019 nebo do vyprodání zásob. Doprava není účtována pro objednávky s dodáním na pražskou adresu.
U objednávek doručovaných mimo Prahu bude účtováno dopravné dle obchodních podmínek www.taberna.cz

