
CENÍK VÍN 2018-03

Kolekce KERAMIKA 

Kolekce keramika je inspirována archeologickým nalezištěm v trati Nová hora, kde byly nalezeny hliněné amfory 
s atypickými výřezy. Tento reliéf a amforu můžete hledat přímo na našich lahvích. Vína jsou pečlivě vybírána 
přímo z hroznů z Velkých Bílovic nebo od našich pěstitelů. Tyto hrozny si samostatně zpracováváme. 

Název vína / odrůdy Ročník Zatřídění Šarže Zařazení Zb.c. Kys. Alk. Bal. Kč bez DPH Kč s DPH

! Irsai Oliver 2017 Kabinet 9/17 Suché 4,3 6,4 12,0 0,75 152,89 185,00

Víno s vysokým muškátovým aroma a vůní medových pláství. V chuti připomíná ananas s medovými tóny.

! Pálava 2016 Výběr z hroznů 2116 Sladké 65 5,9 11,0 0,75 214,88 260.00

Ve vůni lipový květ, medové plástve a aroma kvetoucí mateřídoušky.V chuti můžeme objevit ananas s výraznou chutí medu.

! Hibernal 2017 Výběr z hroznů 12/17 Polosladké 15,2 7,4 14,5 0,75 214,88 260.00

Víno s výraznou vůní grapefruitů a limetkové kůry. V chuti přijemná kyselinka doplnující nektarově nasládlý grep s jemnou dochutí pepře.

! Zweigeltrebe rosé 2017 Kabinet 11/17 Suché 9,5 6,4 10,0 0,75 152,89 185,00

Víno s vůní jahod, malin a ostružin. V chuti doplněno o pikantní citrusovou kyselinku s jogurtovou dochutí.

! Merlot 2015 Výběr z hroznů 2315 Suché 0,7 4,2 12,5 0,75 247,93 300,00

Víno silně rubínové barvy.Vůně překvapí sušených švestkami a višněmi s jemnými tóny dubových třísek. Díky ležení na kvasnicích očekávejme velmi 
extraktivní chuť s dochutí švestek a přezrálých višní.

! André 2016 Pozdní sběr 3216 Suché 0,7 6,1 13,0 0,75 214,88 260.00

Vysoká barva připomíná krásnou vyzrálost. Višňové aroma podporuje příjemná kyselinka.

! Veltlínské zelené 2017 Jakostní 2/17 Suché 1,4 6,2 12,0 0,75 98,35 119,00

Ve vůni a chuti se objevují tóny mandlí, medu a kouřovité tóny.

! Sauvignon 2017 MZV 2/17 Suché 1,5 6,1 12,5 0,75 98,35 119,00

Ve vůni a chuti se objevují tóny černého bezu, melounu a travnatosti.

! Tramín červený 2017 Jakostní 1/17 Suché 3,5 7,0 12,0 0,75 106,61 129,00

Ve vůni a chuti se objevují tóny lipového a akátového medu, pepře a mandle.

! Frankovka 2016 Jakostní 3116 Suché 1,0 5,1 13,0 0,75 98,35 119,00

Víno rubínové barvy, vůně je široká s jemným nádechem skořice.

! Modrý Portugal 2017 Jakostní B3/17 Suché 8,0 5,0 11,0 0,75 106,61 129,00

Ve vůni a chuti se objevují tóny mandlí, medu a kouřovité tóny.

! Bag in Box - bílé 2017 Víno bílé 5716 Suché 11,5 5,0 342,98 415,00

! Bag in Box - červené 2017 MZV 25/17 Suché 13,0 5,0 342,98 415,00

* z *1 4



 
Kolekce TERROIR 

Terroir - typické vlastnosti jsou dány specifikem trati, tedy místem (terroir), kde hrozny zrají. Nejjižněji položené svahy 
mají výhodu největší průměrné roční teploty a celodenního slunečního svitu. Na charakteru vína se podílí i výživný 
masivní mateční podklad. Mezi nejvhodnější odrůdy pro typický charakter Velkých Bílovic patří Chardonnay, Rulandské 
bílé, Rulandské šedé, Tramín červený, Veltlínské zelené nebo také výjimečný charakter Ryzlinku vlašského a 
Sauvignonu. Grafika řady vín TERROIR vychází ze starých map reálných viničních tratí. Díky technologii embossingu pak 
lze na etiketách těchto vín cestovat jako prstem po mapě a studovat reliéf krajiny. Vína nesou nezaměnitelný rukopis 
vinařské rodiny Skoupilových.  

Název vína / odrůdy Ročník Zatřídění Šarže Zařazení Zb.c. Kys. Alk. Bal. Kč bez DPH Kč s DPH

! Tramín červený Kryo 2016 Výběr z hroznů B1716 Polosladké 37,7 5,8 11,0 0,75 214,88 260,00

#Šmatláky Ve vůni můžeme cítit kůru všech druhů melounů. V chuti přezrálý meloun s dochutí kajenského pepře. Víno je vyráběno kryo macerací.

! Ryzlink vlašský 2016 Pozdní sběr 3516 Polosuché 10,6 6,4 11,5 0,75 214,88 260,00

#Zímarky Ve vůni můžeme citit limetkovou kůru s vlašským ořechem, chuť výrazně citrusová s jemnou dochutí rozinek. Víno je vyráběno kryomacerací.

! Veltlínské zelené Sur-lie 2016 Kabinet 1016 Suché 0,8 6,4 14,0 0,75 152,89 185,00

#Přední Víno je ve vůni i v chuti svěží, pepřovité s pikantní kyselinkou s dochutí čerstvých mandlí a zeleného hrášku.

! Chardonnay 2016 Pozdní sběr 1116 Polosuché 10,8 6,3 13,0 0,75 214,88 260,00

#Přední Víno slibuje ve vůni i v chuti svěží tropické ovoce.

! Sauvignon Kryo 2017 Pozdní sběr 16/17 Polosuché 9,3 6,7 12,5 0,75 231,40 280,00

#Frejúnky Ve vůni můžeme cítit černorybízový keř. V chuti se objevuje černý rybíz až do tónů kopřivovitosti. Víno je vyráběno kryomacerací.

! Rulandské šedé Sur-lie 2016 Výběr z bobulí 1916 Suché 0,8 6,5 15,0 0,75 214,88 260,00

#Frejúnky Ve vůni hledejte jarní meruňkový sad.V chuti nám připomene samotnou přezrálou mandarinku až nektarinku.

! Rulandské bílé Sur-lie 2016 Pozdní sběr 1616 Suché 5,5 6,2 12,5 0,75 214,88 260,00

#Frejúnky Chuť je plná, dlouhotrvající. Ve vůni a chuti můžeme hledat hrušky, broskev a oříšky s čerstvým chlebem.

! Cuvée ANO (TR+PAL) 2016 Výběr z bobulí 2016 Polosladké 41,1 7,0 12,0 0,75 247,93 300,00

#Úlehle Ve vůni hledejte rozkvetlou louku, tóny lučních květin a rozkvetlých stromů. Chuť sladce medovo-pepřová.

! Tramín červený Kryo 2017 Výběr z hroznů 15/17 Polosuché 9,5 6,1 13,0 0,75 214,88 260,00

#Šmatláky Ve vůni můžeme cítit kůru všech druhů melounů. V chuti přezrálý meloun s dochutí kajenského pepře. Víno je vyráběno kryo macerací.
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Kolekce RESERVA 

Kolekce Reserva – výjimečná vína kolekce Reserva, nabízí typická vína pro modré hory vyráběná metodou zrání na 
bobulích po dobu 2-5 měsíců. Následuje zrání v sudech barrique po dobu 12 – 24 měsíců. Je jim tedy věnována zvláštní 
pozornost a péče. 

Název vína / odrůdy Ročník Zatřídění Šarže Zařazení Zb.c. Kys. Alk. Bal. Kč bez DPH Kč s DPH

! Cuvée Tricolor (AL,ZW,FR) BRQ 2015 Výběr z hroznů 2515 Suché 3,0 4,3 12,0 0,75 247,93 300,00

#Úlehle Výstava Vín Velké Bílovice | Stříbro, Výstava Vín Lednicko-Valtického areálu | Vítěz kategorie, Pardubický festival vína I Zlato, AWC Vienna | Stříbro

Ve vinici se vrství vinice na tři různé barevné kombinace při opadání listů, proto právě Tricolor. Stáří vinice se odhaduje až na 50 let. Víno leželo 12 měsíců v sudu 
Doreau. Ve vůni čerstvý hřebíček s lékořicí a v chuti černorybízová remuláda.

! Rulandské modré BRQ 2015 Výběr z hroznů 2215 Suché 2,2 4,0 13,0 0,75 206,61 250.00

#Frejúnky Grandprix Vinex | Stříbro, Pardubický festival vína I Zlato, Národní soutěž vín I Stříbro, Chrudimské vinobraní I Zlato

Víno granátové barvy s cihlovými odlesky.Ve vůni i chuti se primárně objevují výrazné tóny malin a ostružin s elegantní kouřovinkou na závěr. Víno leželo 12 měsíců v 
barikovém sudu.

! Cabernet Sauvignon 2015 Výběr z hroznů 3015 Suché 1,0 4,9 13 0,75 247,93 300,00

#Úlehle Výstava vín Velké Bílovice | Broznová medaile, Výstava vín Lednicko-Valtického areálu | Stříbro

Víno leželo 12 měsíců v sudu.Výborný jižní svah podtrati Úlehle. Zdejší masivní mateční podklad přenáší do vína mineralitu z dávného mořského dna.Víno hutné 
granátové barvy s černými odlesky.Vůně odhaluje tóny černého rybízu, díky zrání v sudu elegantně kořenitého.

! Frankovka 2015 Výběr z hroznů 2915B Suché 3,8 4,6 12,5 0,75 247,93 300,00

#Holomúčary Výstava vín Velké Bílovice | Vítěz kategorie, Pardubický festival vína I Zlato, Národní soutěž vín I Stříbro

Ležela 24 měsíců v sudu Doreau. Červené odrůdy v této trati díky velmi výhřevnému hlinito-písčitému podloží dosahují největší cukernatosti i nejvýraznější 
minerality. V minulosti odtud vybírali vína dokonce i olomoučtí arcibiskupové. Víno sytě granátové barvy s černými odlesky. Ve vůni se objevují kořenité tóny 
badyánu, hřebíčku a skořice. Chuť překvapí ozvuky lesních plodů v dozrávání a stopou po černém rybízu.

! Rulandské bílé BRQ 2014 Pozdní sběr 1314 Polosuché 6,1 6,7 11,5 0,75 247,93 300,00

#Přední Pardubický festival vína | Stříbro, Výstava vín Velké Bílovice | Stříbro,, Výstava vín Lednicko-Valtického areálu | Stříbro

Tohle speciální víno se připravuje v dubových sudech seguin moreau a louis latour pomocí technologie battonage 2 měsíce. Jen 2000ks.
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Kolekce LIMITED 

Kolekce Limited - Speciální kousky od našich sklepmistrů Petra a Františka Skoupila, limitované množstvím kusů. Vždy 
se používají vína či kupáže vín, které jsou ojedinělé a už se nebudou v budoucnu opakovat. 

Název vína / odrůdy Ročník Zatřídění Šarže Zařazení Zb.c. Kys. Alk. Bal. Kč bez DPH Kč s DPH

! Rulandské šedé BRQ12 2016 Výběr z bobulí B1916 Suché 1,2 5,1 15,0 0,75 404,96 490,00

Rulandské šedé není třeba představovat. Vinici z podtrati Frejúnky jsou jedny z nejvýše položených u nás. Hrozny tu díky teplému hlinito-písčitému podloží a vysoké 
vlhkosti vzduch dosahují nejvyšší cukernatosti. Odrůdě pinot se tu daří výborně. Rulandské šedé je pro oblast Velkých Bílovic nejpříznačnější odrůdou. Pro rodinu 
Skoupilových pak i rodinným klenotem. Tohle speciální víno zraje v dubových sudech z USA barrique 12 měsíců. Limitovaná série 1800 ks.

! Cuvée Červený Kohút 2015 Výběr z hroznů 2915CS Suché 1,0 4,9 13,0 0,75 404,96 490,00

30% Pinot, 70% Frankovka. Tohle speciální víno zraje v dubových sudech z USA barrique 12 měsíců. Limitovaná série 1000 ks.

! Sekt Skoupil 1931 2016 Charmat 5516 Brut 12,0 6,0 11,5 0,75 247,93 300,00

Sekt vyrobený do stylu francouzského cremant metodou charmat sekundárním kvašením v tanku. Průkopník Petr Skoupil, který se narodil v roce 1931, je jedním z 
prvních v České republice, kteří vytvářeli šumivá vína. Obsahuje 70% Irsaie Oliver a 30% Zengo zenit. Víno kuřátkové barvy s příjemnou svěží perlivou chutí 
kořenitého medu s dochutí smetany a výraznou aromatikou rozkvetlé mateřídoušky.

! Sekt Skoupil 1931 2016 Champenoise Extra brut 3,1 5,0 13,5 0,75 412,40 499,00

Sekt vyrobený champenoise metodou z Ryzlinku vlašského kvašeného v láhvi 12 měsíců. Šumivé víno se zlatožlutou barvou, okouzlujícími svěžími bublinkami, které 
byly vytvořeny druhotným kvašením v láhvi, kde se proměnilo za 12 měsíců tiché víno na šumivé. Ryzlink vlašský se tak svými vlastnostmi, chutí a vůní limetky, 
citrónové kůry, černého rybízu, hrozinek či dochutí vlašských ořechů s pikantní kyselinkou stane jedinečným společníkem pro Váš skvělý večer.
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Jablkovice 

Doplňkový sortiment - Skleničky (s logem / bez loga) 

Všechny skleničky jsou zajištěny od výhradního dovozce a distributora prestižního německého výrobce sklenic na víno Stölzle. Veškeré výrobky jsou 

atestovány na tisícinásobná použití v myčkách, a snesou ta nejpřísnější kritéria v hodnocení kvality jednotlivých produktů. Sklenice se značkou Stölzle 

jsou používány vinaři, someliéry a všemi milovníky vína, kteří vyhledávají opravdovou kvalitu. 

Obchodní podmínky, dostupnost, doplňkový sortiment a aktuální nabídka 
Kompletní nabídku doplňků, balení a aktuálních produktů najdete online na skoupil.com 

Název Ročník Alk. Balení Kč bez DPH Kč s DPH

! Jablkovice 2015 P1 50,0 0,75 413,22 500,00

Popis

Pálenka z jablek ojedinělá zráním na barikovém sudu o objemu 225 litrů 3× destilovaná. Jablka byla lisována s vinným rmutem.

 
VINAŘSTVÍ PETR SKOUPIL, SADOVÁ 1399, 691 02 VELKÉ BÍLOVICE  

777 320 117, 776 700 783 
INFO@SKOUPIL.COM 

WWW.SKOUPIL.COM

Název Potisk Objem Kč bez DPH Kč s DPH

Bordeaux s logem / bez loga 744 ml 172,72 209

Rotwein s logem / bez loga 502 ml 172,72 209

Weisswein s logem / bez loga 502 ml 172,72 209

Champagner bez loga 206 ml 131,40 159

Experience s logem / bez loga 257 ml 172,72 209

Vývrtka s logem 123,97 150

Batoh s logem 139,67 169

Taška s logem 57,02 69

Kšiltovka s logem 164,46 199
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