
Vydajte sa na cestu
po známych vinohradníckych oblastiach,

čaká na vás široká ponuka vín
z 15 krajín sveta.
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O víne
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Víno je nápoj kráľov, ktorý do-
káže aj tú najobyčajnejšiu chvíľu 
premeniť na výnimočnú príleži-
tosť. V Tescu to vieme, a preto 
sa snažíme, aby bola naša po-
nuka vín rozmanitá a bohatá. 
Do vašich obľúbených predaj-
ní sme starostlivo vybrali až 
600 jedinečných vín z 15 krajín a 
5 kontinentov. Vďaka tomu náj-
dete na jednom mieste bohatú 
ponuku z domáceho i svetového 
sortimentu. 

V našej ponuke nájdete široký 
výber kvalitných slovenských 
vín - od ľahkých ovocných až 
po ťažšie tokajské vína. To svoje 
obľúbené si v našom bohatom 
sortimente určite nájdu aj milov-
níci talianskeho, francúzskeho, 
maďarského alebo aj vína z ďa-
lekej Austrálie alebo Čile. 
V katalógu nájdete aj exkluzívnu 
ponuku Tesco Finest vín, kto-
rá prináša prémiové vína pod 
našou vlastnou značkou.

… viac než 
600 jedinečných vín 

z 15 krajín…



3

Prestige extra dry
Mionetto prosecco 

Cuvée 16
Doppio Passo

Rulandské šedé
Tesco Finest

Toto dobre vyvážené šumivé 
prosecco sa vyznačuje širokou 

škálou vôní, v ktorej vyniká 
aróma kvetu akácie, medu 
a marhule. Chuť je jemná 

a hladká, ale zároveň 
osviežujúca.

Víno s ovocnými tónmi džemu 
z červených bobúľ s vôňou, 

ktorá sa rozvíja do tónov 
korenia a tabaku.

Suché biele odrodové 
víno voňajúce po mede 

a pomarančoch. Harmonické 
a jemne korenisté s výraznou 

dlhou dochuťou. 

9  – 10 °C
Suché

18  – 20 °C 6  – 8 °C
Suché

Prestige extra dry

6  – 8 °C

Cuvée 16 Prestige extra dryCuvée 16

Suché
6  – 8 °C

Suché
18  – 20 °C

Rulandské šedé

9  – 10 °C
Suché

Cuvée 16Rulandské šedé

18  – 20 °C18  – 20 °C9  – 10 °C
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Slovenské cervené vínaˇ
Ročníkový výber 

Alibernet
Chateau 

Topoľčianky
Plná chuť s dotykom 

lesného ovocia s jemnou 
trieslovinou a sýtou 
granátovočervenou 

farbou.

18 – 20 °C
Suché

Frankovka modrá
Slovenské vinice 

Folk

18 – 20 °C
Suché

Frankovka modrá
PREDIUM Vráble

16 – 18 °C
Polosuché

Cabernet 
Sauvignon

Matyšák 
Prediction

Víno, ktoré poskytuje 
širokú škálu vôní a chutí od 
zrelých čiernych ríbezlí až 
po nádherné čokoládové, 
kakaové či marmeládové, 

alebo tabakové tóny. 
Je ideálnou voľbou 

k pečenému 
jahňaciemu 

mäsu, goude či 
camembertu.

16 – 18 °C
Suché

Dunaj
Movino
Vášeň

Víno tmavorubínovej 
farby s vôňou po zrelých 
čerešniach. Chuť vína je 

šťavnato ovocná 
so zamatovo korenistým 

záverom. 

Tomuto vínu s harmonickou 
a jemne sladkastou chuťou 

dominuje výrazná vôňa 
s tónmi prezretých 

sliviek a višní.

Kúpte najmenej 
3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

granátovočervenou 
farbou.

Cabernet 

16 – 18 °C
Suché

16 – 18 °C

Frankovka modrá

16 – 18 °C
Polosuché Suché

záverom. 

16 – 18 °C
Suché

16 – 18 °C

Ročníkový výber 

18 – 20 °C18 – 20 °C
Suché

Frankovka modrá

18 – 20 °C
Suché

18 – 20 °C
Suché

18 – 20 °C

Frankovka modrá

Frankovka modrá Cabernet 

Ročníkový výber 
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Cabernet 
Sauvignon

Matyšák 
Prediction

16 – 18 °C
Suché

Hron
Naše 

vinohrady

Sýtejšia rubínová farba 
vína s komplexnou 

ovocno-korenistou vôňou. 
Chuť je uhladená, jemná, 

s tónmi bobuľového ovocia 
a horkej čokolády. 

14 °C

Dunaj
Movino
Vášeň

V chuti a vôni tohto vína 
môžete objaviť tóny 

prezretých čerešní a višní, 
prechádzajúce až do 
čokoládových tónov. 

14 – 16 °C
Suché

Cabernet 
Sauvignon

Chateau Zumberg
Víno vyrobené z hrozna 

dopestovaného na 
južných svahoch Malých 
Karpát. Pre vína z týchto 
oblastí sú typické svieže 
jemné zamatové kyseliny 
a ovocný buket. Skvele sa 
hodí k hovädziemu mäsu 
a tvrdým zrejúcim syrom.

18 – 20 °C

Račianska 
frankovka 

Villa Vino Rača 
Exclusive

Tmavé škoricou voňajúce 
víno s pevnou štruktúrou 

minerálneho extraktu, 
hroznových kyselín 

s príjemným tanínom 
a ľahkými dymovými tónmi. 
Skvelo chutí v kombinácii 

s pečenou kačicou a husou. 

Cabernet 
Sauvignon

18 – 20 °C18 – 20 °C

Dunaj

14 – 16 °C
Suché

s pečenou kačicou a husou. 

14 – 16 °C

Hron
Naše 

14 °C14 °C16 – 18 °C
Suché

Račianska 
frankovka 

16 – 18 °C

Račianska 

Dunaj Cabernet 

Hron



Slovenské 
  biele   vína

Tramín červený 
Movino 
Vášeň

Víno s plnou a harmonickou chuťou 
vyrobené z hrozna excelentnej 
kvality. Spracované modernou 

a zároveň šetrnou technológiou, 
ktorá podporila odrodové vlastnosti 

vína. Výborne sa hodí k studeným 
predjedlám, hydine či dezertom.

10 – 12 °C
Polosladké

10 – 12 °C
Polosladké

10 – 12 °C

Rulandské šedé
Chateau Modra 

Terroir

Devín
PREDIUM 

Vráble
Predstavujeme vám víno 
zlatistej farby a korenistej 

vône. V jeho chuti vystupujú 
do popredia ovocné tóny, 
ktoré harmonicky dopĺňa 
chlebovinkový podtón. 

V tomto víne sa aróma 
prejavuje jemnými 

tónmi lipového medu 
a kvetnato-korenistým 

nádychom pripomínajúcim 
čajové ruže a citrusovú kôru. 
Dokonalými spoločníkmi sú 

hydinové mäso, jemný ovčí syr 
a ovocné dezerty.

na všetky zakúpené vína
5. 9. - 9. 10. 2022

Devín
PREDIUM 

Vráble

Devín

10 – 12 °C

   vína

Rulandské šedé
Chateau Modra 

Terroir

Rulandské šedé

10 – 12 °C
Polosladké

Rulandské šedé
Chateau Modra 

Rulandské šedé

10 – 12 °C
Polosladké

10 – 12 °C

   vína

Tramín červený 
Movino 
Vášeň

10 – 12 °C
Polosladké

Tramín červený 

   vína

Tramín červený 

10 – 12 °C

Rulandské šedé
Chateau Modra 

Tramín červený Rulandské šedé

10 – 12 °C10 – 12 °C
Polosladké
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Devín
PREDIUM 

Vráble

Muškát žltý 
Ostrožovič 

Solaris
Polosuché biele víno 

so živou ovocnou chuťou, 
tónmi muškátového orieška, 

pečených maslových sušienok 
a tropického ovocia. Veľmi 

dobre ladí s palacinkami 
s džemom a makom, 

so žemľovkou 
či s makovými rezmi.

8 – 10 °C
Polosuché

Rulandské šedé
Matyšák 

Prediction
Vína z odrody Pinot Gris sú 

plné, extraktívne, voňajú 
po mede, pomarančoch 

a ďalších citrusoch. V chuti 
sú korenisté a harmonické, 
s výraznou dlhou dochuťou.

Rizling rýnsky
Tesco 
Finest

Svieže víno vyrobené z jednej 
z najkvalitnejších odrôd. 

Objavte jeho jemný buket 
lipového kvetu a citrusového 

ovocia s nádychom 
sladkého medu. 

9 – 10 °C
Suché

8 – 10 °C
Suché
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Kúpte najmenej 
3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

Rulandské šedé Rizling rýnskyMuškát žltý 

9 – 10 °C9 – 10 °C

Rulandské šedé

8 – 10 °C

Rulandské šedé

8 – 10 °C8 – 10 °C
Polosuché

Muškát žltý 

8 – 10 °C
Polosuché

Sme partnerom Národného salónu vín 
Slovenskej republiky a na vybraných

obchodoch máme výber vín umiestnených 
medzi TOP 100 slovenských vín 

z Národného salónu.



Slovenské  ružové   vína
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Merlot rosé
Slovak 
Valley

Víno sýtoružovej farby so 
smotanovo-jahodovou 

arómou. Nízka cukornatosť 
a príjemná kyselinka 

dodávajú tomuto vínu plnosť 
a sviežosť. 

10 – 12 °C 10 – 12 °C
Suché

12 °C
Suché

Dunaj rosé
Villa Vino Rača 

Exclusive

10 – 12 °C
Polosuché

Frankovka 
modrá rosé

Slovenské vinice
Víno svetločerešňovej

farby s pôvabnou vôňou 
lesných jahôd a malín 

a chuťou, ktorá je ľahká, 
svieža a ovocná.

Cabernet 
Franc rosé

Naše vinohrady
Štýlové víno vo farbe šípových 

ruží, s chuťou jahôd, malín 
a žihľavových lístkov 

a arómou, ktorej dominujú 
lesné plody a zrelé egreše.

Harmonická 
a šťavnatá chuť 

vína je vyváženou 
kombináciou 
zvyškového 

cukru a kyseliniek. 
Vo vôni kraľujú tóny 

drobného ovocia 
a malín.Kúpte najmenej 

3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

Dunaj rosé

10 – 12 °C
Polosuché

svieža a ovocná.

10 – 12 °C

dodávajú tomuto vínu plnosť 
a sviežosť. 

Suché

Cabernet 

12 °C
Suché

Merlot rosé

10 – 12 °C
Suché

10 – 12 °C 10 – 12 °C
Suché

Frankovka 

10 – 12 °C

Merlot rosé Frankovka 



Vychutnajte si prémiovú ponuku 
Tesco Finest vín z renomovaných 
slovenských viníc

Vo Voľbe spotrebiteľov 
sme jednotky. Ďakujeme!

Viac informácií o ocenených produktoch nájdete na www.tesco.sk/volba-spotrebitelov.

Spolupracujeme 
so Zväzom vinohradníkov 

a vinárov Slovenska pri vývoji 
Tesco Finest slovenských vín.
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Frankovka 
modrá rosé

Slovenské vinice

Rizling vlašský
Tesco Finest

Rulandské 
modré rosé
Tesco Finest

Dunaj
Tesco Finest

Dajte sa prekvapiť odrodou 
žltozelenej farby s vanilkovou 

vôňou a plnou chuťou lúčnych 
kvetov s dochuťou 

lieskových orieškov. 

Má iskrivú ružovú farbu
so staroružovým lemom.

Vôňa ukrýva príjemné
tóny čiernych ríbezlí

s dozvukom karamelu.
Chuť je plná, elegantná,

s ovocným záverom.

Tmavorubínová farba,
intenzívna vôňa

prezretého lesného
ovocia a plná šťavnatá

chuť s nádychom
černíc sa krásne 
hodia na večer

s blízkymi. 

10 – 12 °C
Suché

10 – 12 °C
Polosuché

18 – 20 °C
Polosuché

Dunaj

18 – 20 °C
Polosuché

18 – 20 °C

Tesco Finest slovenských vín.

Rulandské 

10 – 12 °C
Polosuché PolosuchéPolosuché

10 – 12 °C

Tesco Finest slovenských vín.

Rizling vlašský

10 – 12 °C
Suché Polosuché

10 – 12 °C

Rizling vlašský Rulandské Dunaj
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Prezident rosé
Chateau Topoľčianky

Sladké šumivé víno s chuťou, 
v ktorej sa snúbi šťavnatosť 

červeného pomaranča a sladkosť 
jahôd. Skvele sa hodí k bielemu 

mäsu, cestovinám, morským 
plodom, rybám a rôznym syrom 

či šunkám.

Frizzante rosé
Wajda

Ľahké perlivé ružové víno 
s podmanivou vôňou 

pripomínajúcou maliny 
a lesné jahody. Chuť je ovocná, 
osviežujúca, s medovými tónmi.

5 – 7 °C

Špecialitou sektu Hubert Ice Club 
je jeho samotná receptúra, ktorá je 

pripravená práve na podávanie 
s ľadom. Vychutnajte si ho 

v horúcich dňoch plných slnka.

Zero Dosage
Hubert Grand

Rosé
Hubert Ice

Vychutnajte si osviežujúcu 
chuť šumivého vína bez 
pridaného cukru. Svojím 

osobitným štýlom, ovocnou 
vôňou a perlivou eleganciou 

osloví najmä dámy.

6 – 8 °C

4 – 6 °C

6 – 8 °C

Polosladké

8 – 10 °C

Sladké

Brut sekt
Hubert 

L’Original
Hubert L’Original je vyrobený 

originálnou metódou, a to kvasením 
vo fľaši, čo zaručuje jemné perlenie 

a jedinečný chuťový vnem. Je 
vhodným aperitívom k rôznym 
druhom rýb a hydiny, studeným 

predjedlám či šalátom.

6 – 8 °C

Sauvignon blanc 
frizzante
Víno Nitra

Víno zlatistej farby s intenzívnou 
ovocnou arómou, ktorú zvýrazňuje 
príjemné perlenie. V sviežej chuti 

vystupujú do popredia broskyňové 
tóny.

Zero DosageSauvignon blanc Brut sekt

Rosé

4 – 6 °C4 – 6 °C5 – 7 °C5 – 7 °C

6 – 8 °C

Zero Dosage

6 – 8 °C 6 – 8 °C

Brut sekt

6 – 8 °C

8 – 10 °C

Sladké

8 – 10 °C

6 – 8 °C

Polosladké

Sauvignon blanc 

6 – 8 °C

Polosladké
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Višňové ovocné víno vás 
prekvapí svojou jemnou 

korenistou chuťou a intenzívnou 
vôňou zrelých višní. Okúzli vás 
jeho podmanivá plná chuť aj 
sýta farba. Je skvelou voľbou 
k dezertom či iným sladkým 

jedlám.

Rosé
Hubert Ice

Višňové 
ovocné víno  
Slovenský výber

Ríbezľové 
víno

Virex Lux
Plnšie harmonické 

polosladké víno 
s krásnym buketom 

čiernych ríbezlí.

Aróniové 
ovocné víno

Náš sad
Mohutné temnočervené 

víno z plodov arónie svojimi 
jemnými trieslovinami 

prekvapí a poteší znalcov 
plných intenzívnych chutí. 

Hodí sa predovšetkým 
k dezertom, ale aj k divine 

a steakom.

8 – 10 °C

Polosladké

10 – 12 °C

Polosladké

12 – 14 °C

Ríbezľové
ovocné víno

Náš sad
Toto ovocné víno vás 

osloví elegantným 
spojením podmanivej 

vône ríbezlí 
s intenzívnou ovocnou 

chuťou doplnenou 
sviežou kyselinkou 

a sladkým záverom. 

10 – 12 °C

Polosladké

Višňové Ríbezľové 

Aróniové 

10 – 12 °C

Polosladké

Ríbezľové

10 – 12 °C

Polosladké

Višňové 

10 – 12 °C

Polosladké

12 – 14 °C

Aróniové 

12 – 14 °C

8 – 10 °C

Polosladké

Ríbezľové 

8 – 10 °C

Polosladké
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Chardonnay
Templářské 

sklepy

Rulandské 
šedé

Víno Valtice

Cabernet 
– Merlot

Rodinné vinařství 
Břeclav

Najznámejšia odroda bieleho 
vína vysokej kvality. Očarí vás 
arómou exotického ovocia 

a chuťou a vôňou lieskových 
či vlašských orechov.

Plné mohutné víno z vyzretého 
hrozna, v ktorého vôni nájdete 

kombináciu lúčneho medu, 
zrelých citrusových plodov 

a karamelu. 

Dajte sa zlákať plnou 
harmonickou chuťou tohto 

vína s ovocnými tónmi 
čiernych ríbezlí, 

sliviek, malín a kávy. 

10 – 12 °C

Suché

16 – 18 °C

Suché

9 – 12 °C

Suché

na všetky zakúpené vína
5. 9. - 9. 10. 2022

Rulandské 

Suché

9 – 12 °C

Suché

9 – 12 °C

Cabernet 

16 – 18 °C

Suché

16 – 18 °C

Suché

Chardonnay

10 – 12 °C

Suché

10 – 12 °C

Chardonnay Cabernet Rulandské 
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Rose Egri 
bikavér

Furmint polosladké
Tokaji

Voňavé, osviežujúce 
a harmonické víno s elegantnou 

príchuťou lesných jahôd. 
Dokonale sa hodí k rybám, 

zelenine a ľahkým dezertom.

Toto tradičné víno 
je špeciálne tým, 

že je zložené z viacerých 
odrôd hrozna. Má výrazný 

charakter a korenistú 
príchuť. 

Vyrobené z hrozna Furmint, ktoré 
sa zbiera v čase najvyššej zrelosti, 
aby víno získalo lahodnú, jemne 

sladkú chuť. Doprajte si ho 
v kombinácii so syrmi.

8 – 10 °C

Polosladké

10 – 11 °C

Polosladké

12 – 14 °C

Suché

Kúpte najmenej 
3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

Egri 

12 – 14 °C

Suché

12 – 14 °C

Rose

10 – 11 °C

Polosladké SuchéSuché

10 – 11 °C

Polosladké

Furmint polosladké

8 – 10 °C

Polosladké Polosladké

Furmint polosladké

10 – 11 °C

Polosladké
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Impérial
Moët & Chandon

Tempranillo
Don Luciano

Macabeo
Chardonnay
Tesco Finest

Viña del Cura 
Rioja Reserva

Tesco Finest
Ľahké svieže víno, 

v ktorého chuti dominuje 
šťavnatosť zrelých sliviek. 

Skvele dopĺňa chuť 
mexických jedál, ako 

tacos, nachos či burritos.

Svetložlté, veľmi čisté 
a žiarivé víno s príjemnou 
arómou čerstvého ovocia. 

Vyznačuje sa sviežou chuťou 
a pretrvávajúcim záverom. 

Ideálnu chuť dodáva 
grilovanému kuraťu a rybám.

Víno vyrobené z ručne 
zberaného hrozna 

Tempranillo, ktoré dozrieva 
v dubových sudoch 

18 mesiacov. Má intenzívne 
koncentrovanú chuť malín 

s tónmi duba a korenia. 
Podávajte k pečenému 

jahňaciemu 
a hovädziemu mäsu.

16 – 18 °C6 – 8 °C 14 – 16 °C

Suché Suché Suché

Španielsko

na všetky zakúpené vína
5. 9. - 9. 10. 2022

Viña del Cura 

16 – 18 °C

Suché

16 – 18 °C

Tempranillo
Chardonnay

Suché

16 – 18 °C

Suché

14 – 16 °C

Macabeo
Chardonnay

6 – 8 °C

Suché

Tempranillo
Chardonnay

14 – 16 °C

Suché

14 – 16 °C

TempranilloTempranilloMacabeo Viña del Cura 
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Rosé 
Palais 

de France

Medium Dry 
Rouge

JP. Chenet

Impérial
Moët & Chandon

Veľmi príjemné suché víno 
svetloružovej farby 
s ovocnou vôňou 

a s jemnými tónmi jahôd. 
Chuť tohto vydareného 

vína je perfektne vyvážená 
a svieža. 

Vychutnajte si 
intenzívne tóny 

červeného ovocia 
a džemu s nádychom 
dreva ukryté v tomto 

lahodnom víne. 

Brut Impérial je vyvážená zmes 
troch odrôd vína sviežej zrelosti 

a jemných vycibrených línií, 
navodzujúcich pocit pohody 
a príjemného rozpoloženia. 

Dokonale si ho vychutnáte vo 
fl autovom pohári a je ideálnym 

spoločníkom k ovociu.

8 – 10 °C

Suché

16 – 18 °C8 – 9 °C

Francúzsko
Kúpte najmenej 

3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

Impérial
Moët & Chandon

8 – 9 °C8 – 9 °C

Medium Dry 

16 – 18 °C

Rosé 

8 – 10 °C

SuchéSuché

16 – 18 °C8 – 10 °C

Rosé Medium Dry ImpérialImpérial
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Pinot Grigio Blush
Tesco Finest

Primitivo
Quattro Passi

Víno dopestované v oblasti 
Dolomitov na severe Talianska 

s kvetinovou arómou a chuťou, 
v ktorej môžete objaviť broskyne 

a jahody. Perfektne sa hodí 
k ľahším šalátom a ku grilovanému 

bielemu mäsu.

Víno intenzívnej červenej farby, 
s fi alovými odleskami a komplexnou 

arómou s tónmi zrelého ovocia a korenia 
s plnou chuťou. Perfektne sa hodí 

k mäsu, divine a zrelým syrom.

7 – 9 °C 16 – 18 °C

Suché

Taliansko

Pre túto katalógovú ponuku platí akcia: Kúpte najmenej 3 vína a získajte zľavu 15% na všetky zakúpené vína. Katalógová ponuka platí 
od 5. 9. od 8.00 hod. do 9. 10. 2022 alebo do vypredania zásob podľa otváracích hodín jednotlivých obchodov, s výnimkou obmedzenia platnosti 
na vybraných stránkach. Katalógová ponuka nie je platná v predajniach Tesco Expres a platí len v nižšie uvedených obchodoch. Ponuka 
produktov v katalógu sa môže líšiť od ponuky na Tesco Online nákupoch. Aktuálne platné ceny produktov v katalógu nájdete v predajniach 
Tesco alebo na www.tesco.sk. Ponuka sa môže v jednotlivých obchodoch líšiť. V katalógu sú použité ilustračné fotografi e. Za prípadné tlačové 
chyby sa ospravedlňujeme. Tesco Stores SR, a. s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava.
Katalógová ponuka je platná v týchto obchodoch:
Bánovce nad Bebravou, Bardejov, Bratislava Kamenné námestie, Bratislava Podunajské Biskupice, Bratislava Saratovská, Brezno, Čadca, 
Devínska Nová Ves, Detva, Dolný Kubín, Dubnica nad Váhom , Dunajská Streda, Fiľakovo, Galanta, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, 
Komárno , Košice-Nad Jazerom , Levice , Liptovský Mikuláš , Lučenec, Malacky, Martin , Michalovce , Myjava, HM Nitra, 
Nitra Prior, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky , Partizánske, Pezinok, Považská Bystrica , Piešťany , Poprad, Prešov , Prešov-Vukov, 
Prievidza , Púchov, Revúca, Rimavská Sobota, Rožňava, Ružomberok, Senec, Senica , Skalica, Snina, Šaľa, Tesco Extra Banská Bystrica, 
Tesco Extra Bratislava Lamač, Tesco Extra Bratislava Petržalka, Tesco Extra Bratislava Zlaté Piesky , Tesco Extra Košice Trolejbusová  , 
Tesco Extra Spišská Nová Ves, Tesco Extra Trnava, Tesco Extra Zvolen, Topoľčany, Trebišov, Trenčín , Veľký Meder, Vráble, Vranov nad Topľou, 
Zlaté Moravce, Žiar nad Hronom, Žilina , Žilina Obvodová

 Hypermarket s čerpacou stanicou
Otváracie hodiny jednotlivých obchodov 
sú dostupné na www.tesco.sk. 
Otváracie hodiny čerpacích staníc nemusia byť 
totožné s jednotlivými obchodmi. tesco_sk@tesco.com

Prijímame tieto platobné karty:

na všetky zakúpené vína
5. 9. - 9. 10. 2022

Primitivo

16 – 18 °C16 – 18 °C

Pinot Grigio Blush

7 – 9 °C

Suché

Taliansko

Primitivo



15 °C8 – 10 °C 7 – 9 °C

Extra suché
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Primitivo Rosato 
Doppio Passo

Gonfalone
Chianti DOCG

Prosecco rosé
Tesco Finest

Elegantná ružová farba
 a intenzívna vôňa, krásne 

doplnená sladkou ovocnou 
arómou, vás prekvapí 

dokonale plnou chuťou.

Žiarivá rubínovočervená farba 
a harmonická chuť 

s dominujúcim tónom zrelej 
višne, čerešne a slivky si vás 
získa svojou unikátnosťou. 
Vynikajúco chutí s teľacím 

a bravčovým mäsom, kvalitnou 
šunkou, rizotom a cestovinami.

Toto ľahké a osviežujúce 
prosecco je plné zrelých 
chutí bobuľového ovocia 

a citrusových plodov 
s jemnou a elegantnou 

penou. Podávajte 
ako slávnostný nápoj, 

aperitív alebo k ľahkým 
dezertom.

Kúpte najmenej 
3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

7 – 9 °C

Extra suché

Prosecco rosé

7 – 9 °C

Extra suché

GonfaloneProsecco rosé

15 °C15 °C8 – 10 °C

Primitivo Rosato 

Extra suché

Primitivo Rosato 

8 – 10 °C

Primitivo Rosato Primitivo Rosato GonfaloneProsecco roséProsecco roséPrimitivo Rosato Prosecco rosé



18

9 – 11 °C

Suché

10 – 11 °C 16 – 18 °C

Austrália
  Argentína
     �Cileˇ

na všetky zakúpené vína
5. 9. - 9. 10. 2022

16 – 18 °C10 – 11 °C 16 – 18 °C16 – 18 °C10 – 11 °C9 – 11 °C

Suché

10 – 11 °C9 – 11 °C

South African 
Chenin Blanc 

Tesco World wine

Sauvignon 
Blanc

Wairau Cove

Cabernet
Sauvignon

Tarapaca Reserva
Suché aromatické biele víno 
prekypujúce sviežou chuťou 

melóna, bielej broskyne 
a zrelého citróna. Jeho chuť 

oceníte predovšetkým v jemne 
korenenej ázijskej kuchyni.

V chuti tohto osviežujúceho 
vína sa ukrýva jemne kyslé 

exotické ovocie, zrelé 
citrusy, marakuja, 
egreše a broskyňa.

Chuťové poháriky prebudí 
v kombinácii s morskými 

plodmi, kozím syrom 
či avokádom.

Víno má jasnú 
gránatovočervenú farbu, 
komplexnú vônu a chuť, 
v ktorej objavíte plody 

čiernej ríbezle.

South African South African Sauvignon Cabernet
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16 – 18 °C14 – 16 °C 16 – 18 °C

Suché Suché SuchéAustrália
  Argentína
     �Cile

Kúpte najmenej 
3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

16 – 18 °C16 – 18 °C16 – 18 °C

Suché

16 – 18 °C

Suché

14 – 16 °C

Suché Suché

16 – 18 °C

Suché

Cabernet
Sauvignon

Tarapaca Reserva

Malbec
Argentina

Tesco World wine

Taparoo Valley 
Austral. Shiraz
Tesco World wine

South African 
Pinotage

Tesco World wine
Vôňa sliviek a fíg 

s krásnymi hrejivými 
tónmi korenia a chuťou 

černíc s jemným 
záverom. Dokonalými 

spoločníkmi sú šťavnaté 
steaky a jedlá pripravené 

na ohni.  

Tak chutí Austrália v pohári. 
Tento Shiraz prekypuje 
chuťou zrelých čerešní 

a sliviek s nádychom 
korenia. Najlepšie sa hodí ku 

grilovaným jedlám.

Plné víno s výraznou chuťou 
bobuľového ovocia 

a korenistých sliviek s tónmi 
tmavej čokolády. Kombinujte 
s grilovaným mäsom, steakmi

či jahňacím mäsom.



Sladké

Sparkling White
Tesco Low 

alcohol wine

Sauvignon 
Blanc

Tesco Low 
alcohol wine

Prosecco
nealkoholické

Mionetto

Cabernet 
Tempranillo

Tesco Low
alcohol wine

Osviežujúce šumivé víno 
vyrobené zo španielskeho hrozna 

Sauvignon Blanc, plné zrelých 
citrusových chutí. Ideálne je 

podávať ho s morskými plodmi, 
ryžou, šalátmi a vyprážanými 

jedlami.

Víno plné chutí zrelých 
citrusových plodov, vyrobené 

zo starostlivo vyberaného 
hrozna zo slnkom zaliatych viníc 

stredného Španielska. Jeho 
vernými spoločníkmi sú sashimi, 

ľahké šaláty a čerstvý syr.

Miešaný sýtený 
nealkoholický nápoj z vína 

zbaveného alkoholu si 
vás získa svojou typickou 
sviežosťou a príjemnou 

ovocnou chuťou. 

Víno plné chutí červeného 
bobuľového ovocia, vyrobené 

zo starostlivo vyberaného 
hrozna zo slnkom zaliatych 
viníc stredného Španielska. 
Najchutnejšou kombináciou 

sú lasagne, pizza a jedlá 
s paradajkovými omáčkami.

Sparkling White
Tesco Low 

alcohol wine
Osviežujúce šumivé víno 

vyrobené zo španielskeho hrozna 
Sauvignon Blanc, plné zrelých 
citrusových chutí. Ideálne je 

podávať ho s morskými plodmi, 
ryžou, šalátmi a vyprážanými 

jedlami.20

8 – 10 °C

14 – 16 °C

Suché

7 – 9 °C

Suché

Nealkoholické vína 9 – 11 °C

Suché

na všetky zakúpené vína
5. 9. - 9. 10. 2022

Cabernet 

14 – 16 °C

Suché

Prosecco

s paradajkovými omáčkami.

8 – 10 °C8 – 10 °C

Nealkoholické 
9 – 11 °C

Sauvignon 

Sparkling WhiteSparkling White

7 – 9 °C

Suché

Sparkling WhiteSparkling White

Sauvignon Sauvignon Cabernet 

Prosecco
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8 – 12 °C

Sladké

Aperitívy 

Prosecco
nealkoholické

Mionetto

Cabernet 
Tempranillo

Tesco Low
alcohol wine Bianco

Primat
HM SpritzBianco 

Cinzano
Ak hľadáte nápoj, 

ktorým si chcete pripiť, 
Vermut Primat Bianco je 
jednoducho tým pravým. 

Vhodný je ako aperitív 
pred jedlom i ako prísada 

do miešaných drinkov.

Originálny drink 
v praktickej verzii 
pripravený rovno 

na pitie. Stačí pridať 
ľad, ozdobiť plátkom 

pomaranča a ste 
pripravení na párty! 

Sladká chuť doplnená 
nádychom bielej broskyne, 
vanilky, škorice, čerstvého 

majoránu a tymianu. 

Kúpte 
akékoľvek 3 vína 
a získajte zľavu 

-15  %
Kúpte najmenej 

3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

8 – 12 °C

Sladké

Bianco 

8 – 12 °C

BiancoBianco Bianco
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10 – 11 °C

Suché

13 – 16 °C

Užite si jedinečný zážitok.
Spoznajte jedinečnú kvalitu produktov značky Tesco Finest, 

ktorým nemožno odolať. Pod našou značkou Tesco Finest 
vám prinášame tie najlahodnejšie vína z najlepších viníc 

a vinohradníckych oblastí z rôznych kútov sveta.

Pinot Grigio
Tesco Finest

Suchá, nádherne svieža chuť so skvelým 
charakterom a eleganciou a príjemná, 

intenzívna a dlhotrvajúca kvetinová vôňa. 
Toto biele víno sa dokonale hodí
ku grilovanej rybe alebo k šalátu.

Tempranillo
Tesco Finest

Objavte vyzreté malinové 
a čerešňové chute doplnené 
dotykom duba. Toto víno je 
ako stvorené na podávanie 

k cestovinovým jedlám.

na všetky zakúpené vína
5. 9. - 9. 10. 2022

13 – 16 °C

Tempranillo
Tesco Finest

13 – 16 °C10 – 11 °C

Suché

Pinot Grigio
Tesco Finest

10 – 11 °C

TempranilloPinot Grigio



7 – 9 °C9 – 12 °C6 – 8 °C

Sladké

Užite si jedinečný zážitok.
Spoznajte jedinečnú kvalitu produktov značky Tesco Finest, 

ktorým nemožno odolať. Pod našou značkou Tesco Finest 
vám prinášame tie najlahodnejšie vína z najlepších viníc 

a vinohradníckych oblastí z rôznych kútov sveta.
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Pálava
Tesco Finest

Prosecco Bisol
Tesco Finest

Garnacha rosé
Tesco Finest

Víno svetložltej farby so 
zlatými odleskami, sviežou 

a výraznou vôňou 
s ovocnými tónmi 

a sladkou chuťou po 
hrozienkach s vynikajúcou 

perzistenciou.

Objavte toto elegantné šumivé 
víno s dlhotrvajúcim záverom, 
plné chuti citrusov a hrušiek 

a s vôňou broskyňových kvetov. 
Podávajte vychladené ako 

aperitív alebo s predjedlom 
z lososa či k ázijským pokrmom.

Chutné osviežujúce víno, 
plné vôní červeného 

ovocia je ako stvorené na 
letné večery. Vynikajúco 

ladí s predjedlami, 
grilovanou zeleninou, 
morskými plodmi či 

rybami.

Kúpte najmenej 
3 vína a získajte zľavu 

-15  %
na všetky zakúpené vína

5. 9. - 9. 10. 2022

7 – 9 °C

Prosecco Bisol

7 – 9 °C6 – 8 °C

Sladké

Pálava

6 – 8 °C

Prosecco Bisol

9 – 12 °C

Garnacha roséGarnacha rosé

9 – 12 °C

Garnacha roséGarnacha rosé



PRINÁŠAME K VÁM VÍNA  
Z CELÉHO SVETA.

V našich predajniach nájdete vína z týchto krajín:

Slovensko
Česká republika

Maďarsko
Francúzsko

Taliansko
Španielsko

Portugalsko
Nemecko

Moldavsko
Austrália

Nový Zéland
Južná Afrika

Čile
Argentína

USA

ID: 2022/28A_HM_CHMwww.facebook.com/tesco.skwww.tesco.sk


