
Svatomartinská vína jsou první vína ročníku, se kterým si Pod značkou SVATOMARTINSKÉ lze vyrábět pouze vína raných 
podle tradice můžete přiťuknout na sv. Martina 11. listopadu. odrůd.
Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár 
týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter.  - Bílé víno: Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát 
Svatomartinská vína mají lehkou barvu i chuť a nižší obsah moravský
alkoholu, obvykle okolo 12 procent. Z hlediska zbytkového  - Červené víno: Modrý Portugal a Svatovavřinecké
cukru se musí jednat o vína suchá.  - Růžové víno, klaret: Modrý Portugal, Svatovavřinecké 
" a Zweigeltrebe (od roku 2013)
kterou vlastní Vinařský fond ČR. Tuto známku může využít na 
základě licenční smlouvy každý vinař v ČR, který ale musí splnit „Svatomartinské" víno musí být samozřejmě vyrobeno 
podmínky pro udělení známky. a označeno podle vinařského zákona – buď jako víno zemské, 
Vína, která se prodávají pod tímto označením (logo svatého nebo víno jakostní, případně jakostní s přívlastkem.
Martina na bílém koni), musí splňovat požadovaná kritéria Abyste si však mohli vychutnat přirozenou svěžest mladého 
a jejich vstup na trh musí každoročně schválit odborná vína, měli byste jej spotřebovat nejlépe do jara, poté víno může 
degustační komise. ztratit svoji výjimečnou chuť i svěžest.

Svatomartinské" je registrovanou ochrannou známkou, 

Svatomartinský
speciál 2016

kg:

Foto: www.wineofczechrepublic.cz

Více informací o moravských a českých vínech na www.wineofczechrepublic.cz
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www.fany.cz

KAČEŘÍ FOIE GRAS 6 KS 
ENTVENT FRANCIE CHLAZENÉ

08-2089 KAČEŘÍ FOIE GRAS
6 KS MOULARD FRANCIE 

08-2090

JÁTRA HUSÍ FOIE GRAS 
700-800g  (HU)

18-1091

1099,-/kg1099,-/kg 1199,-/kg1199,-/kg

529,-/kg529,-/kg

?

?

Čerstvé FOIE GRAS z Francie na objednávku ve FANY Gastroservis s.r.o. Při objednávce
do středy 12:00 h obdržíte čerstvé chlazené zboží ve čtvrtek následující týden.

Označení ENTVENT je pro způsob 
úpravy produktu - bez žilek a šlach.

Foie gras z kačera Moulard (Mulard). Jedná se o ve 
Francii vyšlechtěného křížence Barbarie a Kachny 
pekingské. Maso z tohoto druhu se obecně méně 
vypéká a zůstává šťavnaté.

1) drůbež volně chovanou s nejpřísnějšími kritérii pro chov ve volném výběhu (tomu odpovídá 
drůbež z oblasti BRESSE od firmy Au Chapon Bressan a Bocager z oblasti Sarthe) – volně chovaná 
drůbež musí splňovat 5 základních pravidel: selská rasa, chov ve volném výběhu, přírodní krmivo na 
bázi obilovin, značně delší odchov, garance čerstvosti + známka kvality LABEL ROUGE – oficiální značka 
udělovaná francouzským ministerstvem zemědělství nejkvalitnějším francouzským produktům, které 
vynikají prokazatelně vyšší kvalitou oproti standardní produkci, zejména co se týče chuti. K získání 
tohoto označení musí být splněna velmi přísná kritéria týkající se chovu, krmiva, hygienických norem 
a vzdělání zaměstnanců - tato drůbež je samozřejmě o poznání dražší než drůbež pěstovaná ve 
velkochovech.

Certifikát AOC = označení společenství pro produkty s chráněným označením původu. Chráněné 
označení původu říká, že původ, zpracování a proces výroby produktu proběhl v určitém geografickém 
místě dle přiznaného a pevně stanoveného způsobu

2) běžnou krmnou drůbež – standardní 
kvalita. Drůbež celá s hlavou a pařáty se 
nebalí, ale expeduje volně. Z hygienických 
a logistických důvodů dodáváme zboží 
pouze po kartonech.
Pevně věříme, že si z této speciální 
nabídky vyberete produkty vhodné pro 
vaše hosty. Na vyžádání jsme schopni 
zajistit i jiné druhy a části chlazené 
drůbeže z francouzských chovů. Nevá-
hejte poptat u vašeho FANY obchodního 
zástupce. Minimální objednávka u těchto 
specialit je karton/ cca 5 kg.

Při objednávce do středy 12:00 h 

obdržíte čerstvé chlazené zboží

ve čtvrtek následující týden.

?

?

Čerstvá chlazená drůbež 
z Francie na objednávku 

ve FANY Gastroservis

Francouzskou drůbež dělíme následovně:

Kapoun BRESSE s hlavou, pařáty a vnitřnostmi, geroll
 – škubaný, balený v plátně s certifikátem AOC

Stáří při porážce : minimálně 8 měsíců

Číslo zboží: 08-2100
Váha kusu s hlavou, pařáty a vnitřnostmi :  3 200 - 4 500 gr
Cena: 972,- Kč / kg

Balení v kartonu: 3 kusy
Dostupnost : 
Minimální trvanlivost od data výroby: 21 dní

1.12.  – 23.12.2017

Kapoun BOCAGER s hlavou, pařáty a droby / bez hlavy,
pařátů a drobů - s ochrannou známkou LABEL ROUGE 

Stáří při porážce : minimálně 150 dnů

Číslo zboží: 08-2101                 Cena: 304,- Kč / kg
Váha kusu s hlavou, pařáty a droby : 3 800 - 4 100 gr

Číslo zboží: 08-2102                 Cena: 345,- Kč / kg
Váha kusu  bez hlavy, pařátů a drobů : 2 800 - 3 500 gr

Balení v kartonu: 2/4 kusy            Dostupnost : 
Minimální trvanlivost od data výroby: 9 dní

10.12.  – 23.12.2017

Mladá slepice BRESSE (Poularde) s hlavou, pařáty a droby,
s certifikátem AOC 

Stáří při porážce : minimálně 5 měsíců

Číslo zboží: 08-2093
Váha kusu s hlavou, pařáty a droby :  1 800 - 2 500 gr
Cena: 450,- Kč / kg

Balení v kartonu: 4 kusy
Dostupnost : 
Minimální trvanlivost od data výroby: 12 dní

1.12.  – 23.12.2017



Svatomartinská vína jsou první vína ročníku, se kterým si Pod značkou SVATOMARTINSKÉ lze vyrábět pouze vína raných 
podle tradice můžete přiťuknout na sv. Martina 11. listopadu. odrůd.
Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár 
týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter.  - Bílé víno: Müller Thurgau, Veltlínské červené rané, Muškát 
Svatomartinská vína mají lehkou barvu i chuť a nižší obsah moravský
alkoholu, obvykle okolo 12 procent. Z hlediska zbytkového  - Červené víno: Modrý Portugal a Svatovavřinecké
cukru se musí jednat o vína suchá.  - Růžové víno, klaret: Modrý Portugal, Svatovavřinecké 
" a Zweigeltrebe (od roku 2013)
kterou vlastní Vinařský fond ČR. Tuto známku může využít na 
základě licenční smlouvy každý vinař v ČR, který ale musí splnit „Svatomartinské" víno musí být samozřejmě vyrobeno 
podmínky pro udělení známky. a označeno podle vinařského zákona – buď jako víno zemské, 
Vína, která se prodávají pod tímto označením (logo svatého nebo víno jakostní, případně jakostní s přívlastkem.
Martina na bílém koni), musí splňovat požadovaná kritéria Abyste si však mohli vychutnat přirozenou svěžest mladého 
a jejich vstup na trh musí každoročně schválit odborná vína, měli byste jej spotřebovat nejlépe do jara, poté víno může 
degustační komise. ztratit svoji výjimečnou chuť i svěžest.

Svatomartinské" je registrovanou ochrannou známkou, 

Svatomartinský
speciál 2016

kg:

Foto: www.wineofczechrepublic.cz

Více informací o moravských a českých vínech na www.wineofczechrepublic.cz

Fo
to

: w
w

w
.w

in
eo

fc
ze

ch
re

p
u

b
lic

.c
z

V
íc

e 
in

fo
rm

ac
í o

 m
o

ra
vs

ký
ch

 a
 č

es
ký

ch
 v

ín
ec

h
 n

a 
w

w
w

.w
in

eo
fc

ze
ch

re
p

u
b

lic
.c

z

www.fany.cz

KAČEŘÍ FOIE GRAS 6 KS 
ENTVENT FRANCIE CHLAZENÉ

08-2089 KAČEŘÍ FOIE GRAS
6 KS MOULARD FRANCIE 

08-2090

JÁTRA HUSÍ FOIE GRAS 
700-800g  (HU)

18-1091

1099,-/kg1099,-/kg 1199,-/kg1199,-/kg

529,-/kg529,-/kg

?

?

Čerstvé FOIE GRAS z Francie na objednávku ve FANY Gastroservis s.r.o. Při objednávce
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Čerstvá chlazená drůbež 
z Francie na objednávku 

ve FANY Gastroservis

Kuře BRESSE s hlavou, pařáty a droby / bez hlavy, pařátů
a drobů, s certifikátem AOC  

Stáří při porážce : minimálně 4 měsíce

Číslo zboží: 08-2092                 Cena: 382,- Kč / kg
Váha kusu s hlavou, pařáty a droby : 1 500 - 2 200 gr

Číslo zboží: 08-2091                 Cena: 462,- Kč / kg
Váha kusu  bez hlavy, pařátů a drobů : 1 300 - 2 000 gr

Balení v kartonu: 4 kusy            Dostupnost : celoročně
Minimální trvanlivost od data výroby: 7 dní / bez hlavy a pařátů 11 dní

Holoubě Au Chapon BRESSAN s hlavou, pařáty a droby
/ bez hlavy, pařátů a drobů 

Stáří při porážce : minimálně 4-5 týdnů

Číslo zboží: 08-2099                 Cena: 569,- Kč / kg
Váha kusu s hlavou, pařáty a droby : 480 - 550 gr

Číslo zboží: 08-2098                 Cena: 689,- Kč / kg
Váha kusu  bez hlavy, pařátů a drobů : 450 - 500 gr

Balení v kartonu: 5/10 kusů            Dostupnost : celoročně
Minimální trvanlivost od data výroby: 7 dní / bez hlavy a pařátů 12 dní

Perlička Au Chapon BRESSAN s hlavou, pařáty a droby
/ bez hlavy, pařátů a drobů 

Stáří při porážce : minimálně 5 měsíců

Číslo zboží: 08-2094                 Cena: 432,- Kč / kg
Váha kusu s hlavou, pařáty a droby : 1 600 - 2 200 gr

Číslo zboží: 08-2095                 Cena: 509,- Kč / kg
Váha kusu  bez hlavy, pařátů a drobů : 1400 - 1 900 gr

Balení v kartonu: 4 kusy            Dostupnost : celoročně
Minimální trvanlivost od data výroby: 7 dní / bez hlavy a pařátů 11 dní

Kachna Au Chapon BRESSAN s hlavou a pařáty a droby
/ bez hlavy, pařátů a drobů  

Stáří při porážce : minimálně 4 měsíce

Číslo zboží: 08-2096                 Cena: 294,- Kč / kg
Váha kusu s hlavou, pařáty a droby : 1 900 - 2 500 gr

Číslo zboží: 08-2097                 Cena: 372,- Kč / kg
Váha kusu  bez hlavy, pařátů a drobů : 1600 - 2 000 gr

Balení v kartonu: 4 kusy            Dostupnost : celoročně
Minimální trvanlivost od data výroby: 7 dní / bez hlavy a pařátů 11 dní
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