
Už nějakou dobu jsme uvažovali,
že bychom mohli přijít s něčím
novým k naší Rhônské stěně s víny
k samostáčení. S něčím, co by naše
zákazníky bavilo a celý koncept
zpestřilo. Napadlo nás vinné „Tour
de France“.

Možná jste si již všimli, že takzvané BIB
konto, na které si hosté píší čárky za každé
vypité deci vína, mají nový „kabát“. V jejich
spodní části jsou uvedena čtyři Tour. O co
jde? Jedná se o degustační okruhy vín.
Bílého, růžového, červeného a grand – což
je průřez všemi víny. A vy máte možnost si
toto tour vypít :)

Smyslem Tour je trochu sofistikovanější pití
vína zábavnou formou tak, aby bylo možné
zamyslet se nad nimi. Každé Tour završí
sklenka lahvového vína. Ta je tím nejlepším
na závěr v rámci každého Tour a má otevřít
dveře od stáčených vín k lahvovým.

Jednotlivé Tour průběžně měníme a to,
které víno do aktuální Tour právě patří je

vždy označeno značkou u karty vína na
dveřích lednice. A tady je dobré zmínit
novou podobu našich BIB karet. Naším
přáním bylo, aby byly přehlednější a opět
nabídly něco nového. Jejich součástí je
nově i škála suché vs. sladké a tzv. ID vína,
což je dojem z vína vystižený několika
výrazy.

A čárky na konto můžete zapisovat origi-
nální tužkou Na břehu Rhony :)

Ochutnávejte, užívejte a poznávejte!
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Máte nás rádi? Milujete nás? 
Nestyďte se za to a choďte s Rhônou!
Rozhodli jsme se vydat kolekci doplňků Na
břehu Rhôny. V první vlně jsme připravili
praktické plátěné tašky, které jsou ideální
nejen na nákup vína.
Možná jste si také v minulosti všimli
líbivých odznáčků ve dvou barevných
provedeních, které hrdě nosí náš personál.
I ty si již můžete nakopit v našem e-shopu
i ve všech našich pobočkách.
V druhé vlně se můžete těšit na krásná
dámská i pánská trička a další doplňky!
Cena tašky je 99,- Kč a odznáčky stojí 25,-
Kč za kus. 

Na víno #chodímsrhônou

„S pohledy je tomu v lásce jako s doušky vína: první je lhostejný, druhý zaujme, třetí okouzlí.“ Jean Anouilh

 l s sebou  l s sebou

BIB

Domaine de Verquière

malinové
ovocné
vyvážené
inspirující

(Grenache, Syrah)
Côtes du Rhône rosé

suché sladké

Novinky od Rhônské vinné stěny

Zahrádka Výtoň opět otevřena.
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Hlavou vinařství je Bruno Duffau. Jeho po-
mocnicí, oporou a také matkou jeho tří dětí,
Audrey, Simona a Yohana, je manželka
Anne. Bruno pracoval přes dvacet let jako
inženýr v oblasti hydrauliky. Za prací cesto-
val po celém světě a právě to jej přivedlo
k bližšímu zájmu o vinařství. Během svých
cest totiž pracoval na projektech, které
s vinařstvím souvisely a seznámil se s řadou
uznávaných vinařů z celého světa.

Podle jeho slov bylo cestování obohacující,
ale v určitý čas převážila potřeba zapustit
kořeny a založit rodinu. Pěstování a zpra-
cování vína jej uhranulo natolik, že nad tím,
co bude jeho dalším osudem, se nemusel
dlouho rozmýšlet. Pustil se do studia
vinařství a vinohradnictví. Usadil se ve
známém vinařském městečku Gaillac, postu-
pně koupil nebo si pronajal vinice a v roce
2007 založil Domaine Duffau. Během
prvních dvou let celou sklizeň zpracoval
v družstevním vinařství Rabastens. V roce
2010 byla dokončena výstavba jeho
nového vinařství se vším potřebným
zázemím a v roce 2011 Bruno představil
9 různých vín s etiketou svého nového
vinařství.

Důraz na udržitelné
zemědělství
Gaillac je krásné historické městečko na
břehu řeky Tarn v kopcovité oblasti, kde se
v krajině vinice střídají s lesy a na polích tu
pěstují slunečnici. Rodina hospodaří na 16
hektarech vlastních vinic s jílovito-vápen-
covým podložím se štěrkovitými průchody.
Orientace jejich vinohradů je jižní a jihový-
chodní. Důležitým faktorem při hospodaření
na vinicích je pro ně důraz na udržitelné eko-
logické zemědělství, přičemž od roku 2017
jsou oficiálně v přechodu na organické
vinařství. Mezi řádky vinné révy vysazují
luštěniny, ječmen, jetel a další plodiny, aby za-
bránili vyplavování půdy a zlepšili její strukturu.
Ve svých vinicích pěstují celkem 9 různých
místních odrůd od Sauvignon blanc po

Gamay. Portfolio jejich vín tvoří šumivá, bílá,
růžová, červená i dezertní. Během vinifikace
v maximální míře omezují použití siřičitanů,
kdy jimi použité dávky jsou výrazně nižší než
běžně povolené v ekologickém vinařství.
Jejich vína každoročně bodují nejen u konzu-
mentů, ale i u odborníků a sbírají různá
ocenění, například i ve slavném průvodci
Hachette Wine Guide.

Sám Bruno přiznává, že cesta za jeho vi-
nařským snem by byla mnohem kom-
plikovanější bez pomoci sousedních
vinařů a dalších odborníků, kteří mu v jeho
snažení pomáhali. A podle něj jsou pro výrobu
skvělého vína zásadní tři ingredience –
Vynikající terroir, kvalitní autochtonní odrůdy
a šťastní vinaři.

Domaine Duffau 
Méthode Ancestrale Brut
Odrůda: Mauzac

Průměrné stáří keřů, z nichž pochází hrozny
pro výrobu tohoto vína, je 40 let. Toto šu-
mivé víno je vyrobeno způsobem, který je
pro tuto oblast tradiční – Méthode Ance-
strate. Při ní se pro druhotnou fermentaci
nepřidává tirážní likér, díky čemuž má nižší
obsah alkoholu (8%) a také živé a ovocnější
aroma. Obsah zbytkového cukru je 23 g/l
a ročně se tohoto vína vyrobí jen něco okolo
5500 lahví.

Domaine Duffau Perline cuvée blanc
Odrůdy: Muscadelle (53%), 
Sauvignon (37%), Mauzac (10%),

Popis: Průměrné stáří keřů, z nichž pochází
hrozny pro výrobu tohoto vína, je 30 let
a vinice mají jihovýchodní polohu s hlinito
vápenitým podložím. Po ruční sklizni, ma-
ceraci a lisování následuje fermentace při
nízké teplotě až do lahvování, aby se uchovaly
aromatické látky, které se dále rozvíjí zráním
v láhvi. Tohoto vína se každoročně vyrobí
zhruba 4500 lahví. Velice jemného perlení,
které lze při jeho pití cítit na jazyku, je docíleno
tím, že víno je lahvováno ihned po fermentaci.

Domaine Duffau 
Vin de France Bulles Rouge
Odrůdy: 50% Gamay a 50% Duras

Popis: Hrozny pro výrobu tohoto vína se rodí
na vinicích v kopcovité krajině u městečka
Gaillac. Podloží je zde jílovito-vápencovité
se štěrkovými přechody. Obě odrůdy jsou
místní, jejich pěstování má v kraji dlouho
tradici a daří se jim dozrávat do skvělé
formy s maximálním potenciálem.

Charakteristika: 
Toto šumivé víno má světle rubínovou barvu
a bohaté perlení. Ve vůni je krásně ovocně
svěží s tóny lesního ovoce a fialek. V chuti
je živé, plné, bohaté na ovocné aroma a pří-
jemně osvěživé.

Ve vinicích Domaine Duffau pěstují
starobylou odrůdu Loin de l'oeil. Její původ
se připisuje právě oblasti v okolí městečka
Gaillac, kde sídlí i Domaine Duffau.

Tato odrůda dává vínu intenzivnější vůni
květin, v chuti převládá svěží ovocné
aroma hrušek a citrusů. Často se používá
na výrobu šumivých vín. Dozrává brzy, asi
o dva týdny dříve, než ostatní bílé odrůdy
a tak nepřekvapí, že se z něj vyrábí mladé
víno Gaillac Primeur.

Odrůda Loin de l'oeil je pro tuto oblast
opravdu specifická a má zde tradici. Práce
s ní zde přináší skvělé výsledky po celá
staletí a místni vinaři jsou na ni hrdí.
Aby mohlo víno nést apelační označení
DOC Gaillac, je nutné, aby obsahovalo
alepsoň 15% této odrůdy. Název  pravdě-
podobně pochází z nářečí toulousská
okcitánština (Luènh de l'Uèlh) a zname-
ná cosi jako "daleko od očka".

Vaší pozornosti z naší nabídky by nemělo
uniknout jedinečné víno vyrobené ze
100% této odrůdy. I kvůli jeho omezené
produkci. V roce 2018 to bylo pouhých
700 lahví.

Odrůda  
Loin de l'oeil

Domaine Duffau
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Historie Domaine Duffau není nijak dlouhá. Bylo
založeno teprve v roce 2007. O to je však příběh
a hlavně vína z tohoto vinařství zajímavější.
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Novinky 
z Puškiňáku
V čase karantény, kdy jsme
se našim hostům nemohli
věnovat naplno, jsme nelenili
a využili jsme jej k přípravě a
zavedení několika vylepšení.

Trošičku jsme si pohráli s naším menu, avšak
stále připravujeme svižný oběd v podobě
polévky, hlavního jídla a dezertu. Pokud jste
si zvykli zaskočit pro jídlo s sebou a je vám
milejší si jej vychutnat v klidu doma či v
kanceláři, stále vám rádi připravíme úhledný
balíček. Ale věříme, že si na něm rádi pochut-
náte u nás na zahrádce pod třešněmi či ko-
morně uvnitř Bistra.

V aktualizovaném stálém menu jsme za-
chovali největší šlágry a naleznete v něm
našeho legendárního kohouta na víně, slávky
marinière a voňavé ravioli s kohoutím rillettes
a lanýžovým olejem. Tyto pokrmy jsme vám
zachovali, ty bychom vám nemohli odepřít,
protože víme, jak je máte rádi.

Večerní menu du chef
Aby jste se nenudili a ochutnávali stále nové
delikatesy od našich mistrů kuchařů, zavedli
jsme nově menu du chef. Doplní nabídku jídel
z denního a stálého menu. Každý týden se
budete moci těšit na nová jídla, která pro vás
budou připraveny od pondělí do čtvrtku a pro
víkendové hosty připravíme opět jiné special-
ity. Samozřejmě doporučíme i víno. Myslíme,
že takto to bude pro Vás interaktivnější a
hravější. 

Do příštích dnů prozradíme, že se můžete
těšit na čerstvé ryby, proslulou bouillabaise -
rybí polévku z Marseille, domácí makronky a
fruits de mer a samozřejmě také na sezónní
pokrmy z čerstvého chřestu...

Co prozradili
Kamila 
a Kuba 
z kuchyně?

Odpovídá Kamila
Co Tě baví na francouzské kuchyni?
Miluji oprašovat staré francouzské
kuchařky a ráda o receptech přemýšlím.
Často jezdím za inspirací do sladké
Provence, i Burgundska… Stále se snažím
objevovat a vařit to nejlepší co francouzská
a středomořská kuchyně nabízí. Je toho
spousta a to mě baví.

Co je podle Tebe pro kuchň bistra klíčové?
Čerstvé suroviny a láska k dobrému jídlu
jsou nejdůležitější ingredience naší tvorby
:) Stále však v uvolněném duchu s lehkostí
bytí… Vybíráme prostě to nejlepší a to
podle nás nemusí mít zrovna 3D plating
a všechny ozdoby světa. Je to o poctivosti
a tak to chceme pro naše zákazníky.

Odpovídá Jakub
Co Tě na francouzské kuchyni baví 
a proč?
Jednak obrovská rozmanitost - úplně jiná
je na severu a na jihu, na východě a na zá-
padě Francie. A hlavně je to "matka" mo-
derní evropské a americké gastonomie.
Když ovládáte francouzskou kuchyni, zvlád-
nete uvařit skoro všechno :-)

Co vtipného nebo netradičního se Ti 
v kuchyni přihodilo?
Leda opalující fondant místo crème brûlée.
Ale tím bychom se asi chlubit neměli :-)

Fruit 
de mer na 
Puškiňáku
Protože se nám letní
sezóna rozjíždí a moře 
je nám prozatím vzdáleno
více než kdy jindy,
přinášíme chuť moře 
k vám.

V sobotu 13.6. se milovníci mořských
plodů mohou těšit na dary moře všeho
druhu, servírované pěkně na ledu s ci-
trónem a česnekovým aïoli s naší čerstvou
francouzskou bagetkou.

Rezervujte si včas stůl a nechte si
naservírovat plateau Royale s několika
druhy ústřic, mořskými šneky, krevetami
a mušlemi všeho druhu. Gurmány potěší
snad i salát z mořské levandule… Oh la la!

K plodům moře doporučujeme náš
skvostný Muscadet z malé apelace Mon-
nières Saint Fiacre nedaleko Atlantiku.
C'est maqnifiques!

Podáváme celý den
Rezervace na tel.: 733 786 081

03

Chcete si vyzkoušet našeho famózního
kohouta na víně doma?
Není to zrovna rychlá večeře, příprava
zabere dva dny...

Coq au vin  neboli kohout na víně je
v pravdě nejtypičtějších z typických jídel
francouzské venkovské kuchyně. Dnes se
jedná o vyhledávanou delikatesu, avšak
původně šlo šetrným venkovským hospo-
dyňkám o to, zužitkovat vše, co běhá po
dvorku.
Na každém francouzském dvorku se ně-
jaký ten vysloužilý kohout našel…

Kohout jako takový je v podstatě levné
maso, zato příprava vám dá zabrat. Ale
pokud máte elán čas a odvahu, hurá do
toho…

Budete potřebovat:
1 celého kohouta 
2l dobrého (rhônského) 
červeného vína
1,5 kg mrkve
1,5 kg cibule
Bobkový list
Nové koření
Celý černý pepř
Sůl
Bouquet garni (bylinky-tymián
bobkový list a šalvěj)

Na ozdobu
200 g čerstvých žampionů
100 g slaniny
100 g stříbrných 

nakládaných cibulek
200 g předvařené mrkve

Nejprve rozporcujeme kohouta, Stehna si
rozdělíme na horní a dolní, prsa napůl.
Nejvhodnější k přípravě jsou však stehna,
která jsou šťavnatější.

Do velké nádoby vložíme porce kohouta
spolu s nakrájenou mrkví a cibulí, přidáme
koření a bylinky a zalijeme vínem. Tím
máme pro dnešek hotovo, neboť koupelí
ve víně kohout krásně zkřehne. Z křídel
a skeletů můžeme uvařit výborný vývar.

Den poté
Porce kohouta vyjmeme z nálevu, dobře
osušíme, důkladně osolíme a opepříme,
orestujeme na rozpálené pánvi ze všech
stran dozlatova. Na stejné pánvi orestu-
jeme také zeleninu, scezenou z nálevu.
Ideálně do litinového pekáče vložíme
porce kohouta, zeleninu a zalijeme
nálevem.
Za občasného zamíchání pozvolna
dusíme minimálně tři hodiny.
Omáčka se mezitím pěkně zredukuje,

případně můžeme přilévat vývar.
Když je maso měkké porce kohouta
vyjmeme z pekáče a uchováváme teplé
v nahřáté míse.Mezitím scedíme omáčku
a zeleninu odejmeme, svou úlohu již splnila.

Porce kohouta přelijeme omáčkou a před
podáváním ozdobíme směsí orestovaných
nakrájených žampionů, mrkve,  slaniny
a nakrájených stříbrných cibulek.

Podávat můžeme s provensálským bram-
borovým pyré, kde1/2 másla a mléka
nahradíme olivovým olejem a trochou
prolisovaného česneku.
BON appétit

U nás připravujeme pouze ze stehen
a je-li na vás recept příliš náročný, stavte
na coq au vin u nás.

Vhodným vínem je například Domaine
de Pesquiere Côtes du Rhône Rouge
2015

Vyzkoušejte 
kohouta na víně 
dle našeho receptu
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Už zase spolu
Nouzový stav a karanténa jsou za námi a my
děkujeme všem našim věrným zákazníkům,
kteří na nás v tomto i pro ně nelehkém ob-
dobí nezapomněli a potěšili nás svou
návštěvou u výdejního okénka nebo objed-
návkou rozvozu.
Během karantény jsme nepodlehli trudno-
myslnosti, byť nám hned od začátku bylo
jasné, že nastalá situace pro nás všechny
nebude vůbec snadná. Zůstali jsme opti-
misty, postavili se k tomu čelem a hledali
jsme způsoby, jak s našimi zákazníky, zůstat
ve spojení. Péče o naše zákazníky je pro nás
potěšení, ale také živobytí.
Okamžitě jsme zavedli Rhonská výdejní

okénka a hned na to Rhônského kurýra pro
rozvoz vín i pochutin až k vám. V kuchyni na
Puškiňáku jsme nepřestali vařit a naši
zákazníci se pro jídlo mohli stavit nebo si ob-
jednat jeho dovoz až domů.
Věnovali jsme se také rekonstrukci a vylep-
šením. Zkrátka jsme se pilně připravovali
na lepší časy a ty díkybohu přišly. O někte-
rých novinkách se v tomto čísle zmiňujeme
a v našich provozech se s nimi již můžete
setkat. Další pro vás chystáme. 
Ještě jednou děkujeme a přejeme vám vše
dobré!

Tým Na břehu Rhony

RHÔNOVINY 01 / 2020 04

Pro vaši lepší orientaci nyní na všech
lahvích objevíte informace, které vám
pomohou lépe se zorientovat v našich
vínech i pro případ, kdy máme zrovna
plné ruce práce a nemůžeme se vám
plně věnovat a pomoci s výběrem.
Hledáte jen suchá vína? Baví vás plná
červená, ale nemáte rádi, když zrají
v barikových sudech? Chcete víno pít
hned? Nebo jste zvědaví, co vám ukáže
za pár let archivace? Jednoduché pikto-
gramy vám umožní rychlý přehled.

O co jde? Na každé vystavené lahvi
vidíte papírový kolárek. Na jedné straně

najdete ceny za lahev na místě, s sebou,
nebo za 1 dcl. Mnohem zajímavější je
druhá strana. Tam najdete piktogramy
informující o tom, jaké víno můžete
očekávat. Podrobné vysvětlivky jsou vždy
při ruce – zde v Rhônovinách nebo
přímo u regálů na plakátku. Třetí strana
nabízí to nejzajímavější: nazvali jsme to
„ID vína“. Co je to? 

Pro nás jsou naše vína hrou, emocí i zá-
žitkem. Proto každému z vín přiřazujeme
jeho „ID“, koncentraci zážitku z vína do
jednoho až dvou slov. Je to dobro-
družství, legrace, a je to sakra těžké :)
Pojďte si hrát, nechte se vtáhnout do
příběhu, tvořte také. Degustujte pozor-
něji, nechte na sebe víno promlouvat,
hledejte s námi ID vín, hádejte se s námi
o něm...
Tak například „zpocenej ragbista“, Do-
maine la Florane, Terre Pourpre, Visan
2016. Víno, které svojí ovocnost propo-
juje s příjemnou peprností, lesním pod-
houbím, animálností. Je suché, ale
pocitově sladší a zároveň drsňácké. Po
otevření na nás dýchla jeho animální přita-
žlivost a už nebylo daleko k tomu, abychom

si propojili vjem z vína s vinařem, který
hrál ragby v klubu Châteauneuf du Pape
a tak ID vína bylo na světě.

Dále pro vás chystáme na každý měsíc
výběr tří vín, ideálně připravených pro
dané období. Zatím si hrajte s našimi ID. 

Přejeme hezké zážitky!

Nové
kolárky 
na lahvích 
a ID vín

aroma
čím více vybarvených 
lístků, tím voňavější 
a pocitově sladší   

plnost
Čím více vybarvených 
bobulek, tím plnější 
na patře.

dřevo
0 – nezrálo 

v dřevěném sudu
1 – zrálo v sudu, ale 

v chuti dřevo tolik 
nenajdu

2 – zrálo v sudu 
a v chuti je to znát

kdy pít
1 – spíše pít hned
2 – má potenciál, 

ale chutná i mladé
3 – lépe nechat ležet

Obrázky 
mi napoví.

Vydává: Na břehu Rhôny s.r.o.
Rohanské nábřeží 657/7, 18600 Praha
IČ: 24130354

Neprodejné. Volně k dispozici ve vinárnách 
Na břehu Rhôny Výtoň
Na Hrobci 410/1, Praha 2
Na břehu Rhôny Karlín
Rohanské nábř. 657/7, Praha 8-Karlín
Na břehu Rhôny Za rohem
Rašínovo nábř. 410/32, Praha 2-Nové Město
Na břehu Rhôny Francouzská
Francouzská 246/84, 101 00 Praha 10-Vršovice
Bistro a Vinárna Na břehu Rhôny Dejvice
Puškinovo nám. 633/13, 160 00 Praha 6-Bubeneč
Na břehu Rhôny Olomouc
Dolní náměstí 2, Olomouc 9, 779 00
Na břehu Rhôny Plzeň
Adresa: Bezručova 153/9, Plzeň

Šuškanda
o vinařích
z Rhôny
Nejenom, že naši vinaři vyrábí
úžasná vína k zamyšlení nebo
jenom k posezení, ale mají také
koníčky nebo tajemství, které se
někdy odráží i v jejich práci. 

Rozhodli jsme se, že vám tyto neoficiální
klepy a drby trošku poodkryjeme nejen
proto, abychom vás pobavili, ale také kvůli
tomu, abyste si mohli udělat lepší obrázek
o jejich osobnosti a přístupu k výrobě je-
jich vín až je budete pít.

Spousta našich vinařů je hodně sportovně
založena. Tak třeba Elodie Jaume, dcera
a nástupkyně vinařů z Domaine Chanssaud,
kteří již několik generací vyrábí také vína
Châteauneuf du Pape, celoročně trénuje
a účastní se vytrvalostního silového závodu
Spartan Race. Kromě toho se věnuje adrena-

linovým sportům, jezdí na motorce kultovní
značky Triumph a nebojí se usednout do
traktoru, aby se sama zapojila do práce na
vinicích.

Dalším velikým sportovcem je Anthony
Jaume z Domaine Jaume. Ten se zamiloval
do thai boxu a také si vyzkoušel řadu
adrenalinových sportů. Vášnivým sportovcem
je také Adrien Fabre z Domaine La Florane,
který býval profesionálním hráčem rugby.
A milovníkem adrenalinových sportů, ze-
jména horolezectví, je Thibaut Chamfort
z Domaine Verquiére.
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