
Villány – Domov
maďarských vín



Teleki 
Villányi 
Rosé Cuvée 
2018

Svěží růžové víno 
tvořené směsí 
z populárních odrůd 
z oblasti Villány. 

Na nose připomíná 
borůvky, ostružiny 
a červený rybíz, v chuti 
se odráží vůně lesních 
plodů zakulacená 
osvěžujícími 
kyselinami. 

Dokonalost podtrhne 
okouzlující, úžasně 
jemná barva v odstínu 
cibulové slupky. 

Pro letní měsíce je toto 
víno jako stvořené! 
Podávejte při jakékoli 
příležitosti – ať při 
setkání s přáteli nebo 
u oběda pod širým 
nebem, úžasně se hodí 
i pro dámské večery 
plné smíchu.

Ideální teplota 
podávání je 9–10 °C.

Teleki 
Gastro
Villányi 
Portugieser 
2018

Milovníci vín, kteří se 
každoročně nemohou 
dočkat vinobraní, 
jistě uchopí jako 
první skleničku 
Modrého Portugalu. 
Jedná se o nejdříve 
zrající a jednu 
z nejpopulárnějších 
odrůd červených 
hroznů ve Villány – 
a není se čemu divit! 
Středně intenzivní 
fialová barva, na nose 
lehoučké lesní 
ovoce s kořenitým 
nádechem, živá chuť 
ovoce, svěží kyselost 
a tříslovina, přesto 
úžasná lehkost tohoto 
vína Vás nemůže 
nechat chladnými. 
Perfektně se hodí 
k pečené huse nebo 
kachně s dušeným 
červeným zelím, nebo 
ke studenému talíři 
ve stylu maďarské 
kuchyně. 

Podávejte při 18 °C 
a užijte si chvíle plné 
nezapomenutelných 
chutí.

Teleki 
Gastro
Villányi
Pinot Noir
2017

Ta pravá jižní klasika! 
Odrůdy Pinot Noir 
pocházejí z jedné 
z našich elitních, 
pečlivě vybraných 
vinic na jižním 
chráněném svahu 
vinařské oblasti 
Villány. 

Pěstuje se metodou 
nízkého výnosu, což 
dodává tomuto vínu 
sametově hebký 
charakter a také 
neobvykle vysoký 
obsah alkoholu. Přesto 
je to víno úžasně jemné 
s hlubokou rubínovou 
barvou, které vám 
bude dělat skvělou 
společnost jak na 
zahradní slavnosti 
nebo rodinné večeři 
(fantasticky se hodí 
ke grilované pečeni), 
tak při večeru, který 
si chcete nechat jen 
pro sebe.

Doporučujeme podávat 
vychlazené na 18–19 °.

Teleki
Villányi 
Redy 
2018

Kombinace odrůd 
Modrý Portugal 
a Blauburger 
dalo dohromady 
víno s nádherně 
fialovočervenou 
barvou, která 
odkazuje na svěžest 
a mladistvost vína 
a jeho intenzivní 
ovocnou vůni.

Právě 55 % Modrého 
Portugalu mu 
propůjčuje 
svůj jedinečný 
charakter – je lehké 
a ovocné. Kyselinu 
mu propůjčuje 25 % 
Frankovky, a 20 % 
Blauburgeru vděčí 
za kořenitost. 

Odrůdy se sklízely 
na konci srpna 2018, 
v roce obzvláště 
příznivém pro odrůdy 
Modrý Portugal 
a Blauburger. V tomto 
roce se zrodila plnější 
a barevnější vína, 
kterým k dokonalosti 
dopomohlo i zrání 
v nerezu.

Teleki 
Selection
Villányi 
Kékfrankos
2015

Když se řekne Teleki 
Selection Villányi 
Kékfrankos 2015, celý 
svět se zbarví doruda. 

Středně sytě rubínová 
barva, zralá višňová 
a borůvková aromata, 
která dominují 
nosu a po kterých 
do popředí přichází 
přetrvávající ovocná 
chuť, úžasně snoubená 
díky kombinovanému 
zrání v sudu 
a nerezovém tanku. 

Zkrátka kdykoli 
sáhnete po láhvi 
tohoto vína, budete mít 
chuť zahalit vše kolem 
do rudého sametu. 



Teleki
Villányi 
Cabernet Sauvignon 
2015 výběr z hroznů

Víno sytě rubínové 
barvy, na nose bohaté 
a kořenité, avšak 
s chutí sametovou 
s nádechem nakyslé 
třešně a kakaa, si jistě 
zamilujete především 
při přicházejících 
podzimních večerech. 

Polovina vína zrála 
ve vypalovaném sudu 
z maďarského dubu, 
což jeho chuť dokonale 
podtrhuje.

Teleki 
Petit
Verdot
2015
výběr z hroznů

Ve sklence se bude 
třpytit víno sytě 
rubínové barvy, 
v nose se mísí 
malinová, borůvková 
a čokoládová aromata. 

Chuť je díky více 
než 2letému zrání 
ve velkých sudech 
z maďarského dubu 
plná a rozvíjí červené 
bobuloviny a jemnou 
kořenitost. Chateau 

Teleki
Villányi
Alex Cuvée
2015

Sytě rubínová barva, 
vůně švestek a třešní, 
ozvláštněné špetkou 
koření… 

to je vůně pozdního 
léta. Chuť na 
patře je plná 
a vyvážená,vyvážená, 
její základ tvoří 
příjemná kyselinka, 
která napomáhá 
zdůraznit ovocný, 
přesto však sametový 
charakter vína s jemně 
zakomponovanou 
tříslovinou. Pražené 
a sladké kořeněné 
tóny jsou v souladu 
s ovocnou vůní 
v popředí a zvyšují 
komplexitu vína. 

Skvělý výběr pro 
podzimní a zimní 
oslavy a setkání, kdy 
se vzpomíná na krásné 
letní chvíle. 

Chateau 
Teleki
Villányi
Cabernet Sauvignon 
2015

Velmi intenzivní 
kořenitá vůně tohoto 
vína je plná života!

Přivoňte a ucítíte 
kombinaci aroma 
černého rybízu 
a lesního ovoce 
s nádechem kouře. 
Dokonale pikantní 
charakter! Plné tělo 
se snoubí se svěží 
kyselostí a jemnou 
tříslovinou, patro je 
bohaté na chutné lesní 
plody. 

Kromě vyladěných 
chutí Vás okouzlí 
i sytě rubínová barva 
s fialovým lemováním. 
Zkrátka víno, které 
potěší nejednoho 
milovníka výtvarných 
umění.

KőVilla
Villányi Franc
2015
výběr z hroznů

Více než dva roky  
zrálo toto víno 
v dubových sudech 
o objemu 300 litrů.

Díky tomu se na nose 
vyznačuje sladkou 
kořenitou vůní, 
zkombinovanou se 
zralými lesními plody, 
je plné a sametové 
s přetrvávající 
intenzivní chutí.

Odrůda Villányi 
Franc je perfektním 
ztělesněním elegance 
a harmonie. 



Dovozce značky Vinařství Csányi  
do České republiky:

Delpra spol. s r.o.

V Klukovicích 321
152 00 Praha 5
Barrandov

Telefon:  
+420 234 116 222
delpra@delpra.cz
www.delpra.cz

Objednávky:  

Markéta Blažková  
tel: +420 736 451 318 
marketa.blazkova@delpra.cz

Vinařství  
Csányi
Nachází se ve vinařské oblasti Villány, 
nejznámější vinařské oblasti Maďarska.  
Příznivé klimatické podmínky, středomořské 
mikroklima velmi podobné Bordeaux  
a unikátní terroir dávají vzniknout plným 
vínům s jedinečným charaktekterem  
a mimořádnou kvalitou.

Vinařství 
s dlouholetou 
tradicí
Chateau Teleki, předchůdce vinařství Csányi, 
bylo založeno již v roce 1881. Díky tomu má 
k dispozici rozsáhlou síť historických sklepů, 
kde se po celá desetiletí vyrábí prvotřídní víno, 
zrající v dřevěných a barikových sudech.

375 hektarů  
nejlepších  
svahů
Vinice vinařství Csányi se nacházejí na těch 
nejlepších svazích vinařské oblasti Villány. 
Mezi nejvýznamnější patří Kopár, Csillagvölgy 
a Hársos. Zaměřuje se na klasické odrůdy, 
které ve Villány dosahují vysoké a stabilní 
kvality hroznů v každém ročníku: Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Cabernet Franc, 
spolu s tradičními odrůdami Modrý Portugal 
a Kékfrankos.

Produktové 
řady
Svou produkci rozděluje do dvou produktových 
řad: Classicus a Premium. Každou tuto řadu 
tvoří tři obchodní značky vín. Řada Classicus, 
má lahve označené etiketou: Teleki Villány, 
Teleki Gastro a Teleki Selection; řada Premium 
pak Chateau Teleki Villány, Kövilla a Teleki 
Tradíció 1881.

To  
nejlepší 
z Maďarska
Vinařství Csányi získalo mnoho 
ocenění na mezinárodních soutěžích, 
ale také je uznáváno jako producent 
a šlechtitel nových sazenic. 
V současné době se soustřeďuje  
na produkci vín s využitím 
nejmodernějších technologií, které 
umožňují konzistentní kvalitu 
výroby, šetrné zpracování hroznů 
a efektivní produkci. 

Filozofií vinařství Csányi i nadále 
zůstává využití mimořádné kvality 
hroznů ze svých vinic a nabídka 
prvotřídních vín typických svým 
charakterem a projevem.


