
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, 

kg:

Foto: www.wineofczechrepublic.cz

Více informací o moravských a českých vínech na www.wineofczechrepublic.cz
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? GINová inspirace        (10-12/2017)

Kompletní sortiment nejen alkoholických nápojů naleznete vždy v našem e-shopu na www.fany.cz

169,-/kg169,-/kg

169,-169,-

02-2229
MOZZARELA FANINO 
cca 2,5kg

NOVINKA

v sortimentu

Originální mozzarella vyrobená 
tradičním postupem pouze ze 
100% italského mléka z Jižního 
Tyrolska. 

.

Kód zboží: 

Běžná cena: ,- Kč

.

.,- Kč

GIN PLYMOUTH 40% 0,7 l

Kód zboží: 12-718

Běžná cena: 459,90 Kč

Prémiový anglický gin. Jeho 
receptura vychází ze směsi 
sedmi přírodních surovin, 
destilovaných v kombinaci 
s čistým obilným lihem 
a měkkou vodou.

405,- Kč

GIN MONKEY 47  47% 0,5 l

Kód zboží: 12-1077

Běžná cena: 999,- Kč

Fantastický gin složený z bobulí 
a kořenů rostoucích ve 
Schwarzwaldském pohoří 
a koření pocházejícího z dálné 
Indie. Ve složení poznáte vedle 
tradičního plodu jalovce taky 
kubébu, kasii, jasmín, 
levanduli, anděliku či pomelo.

969,- Kč

GIN MARE 42,7% 0,7 l

Kód zboží: 12-1076

Běžná cena: 739,90 Kč

Prémiový Gin ze Španělska 
s typickou slaností. K jeho 
výrobě se používají byliny, 
které najdeme ve středo-
zemní oblasti  a ne tak 
typické arbequinské olivy, 
bazalka, rozmarýn 
a tymián.

679,- Kč

GIN TANQUERAY NO.TEN 
47,3% 0,7 l

Kód zboží: 12-789

Běžná cena: 629,- Kč

Kromě čtyř bylin, které se 
používají pro London Dry, 
obsahuje Tanqueray No. TEN 
ještě čerstvý bílý grep, 
pomeranč, limetu a květ 
heřmánku. Zatímco jiné giny 
obsahují pouze kůry citrusů, 
Tanqueray No. TEN obsahuje 
celé jejich plody.

539,- Kč

GIN TANQUERAY 43,1% 
LONDON DRY 0,7 l

Kód zboží: 12-145

Běžná cena: 389,90 Kč

Nejčistší verze originálního 
London Dry ginu, jehož 
dokonalá rovnováha aroma 
a chuti prý stále budí závist 
jiných výrobců ginu. Červená 
vosková pečeť je předávána 
z generace na generaci a tvar 
lahve je inspirován třídílným 
evropským šejkrem.

343,- Kč

GIN SAFFRON 40% 0,7 l

Kód zboží: 14-355

Běžná cena: 599,- Kč

Vyrobený podle koloniální 
francouzské receptury. 
S infuzí šafránu, ručně 
vyráběný. Malosériový 
a velmi neobvyklý gin.

489,- Kč



RUM PUSSERS NAVY 40% 
0,7 l

Kód zboží: 12-1205

Běžná cena: 599,- Kč

Je míchán z výtečných 
karibských rumů 
pocházejících zejména 
z Trinidadu, Guyany 
a Tortoly. Bohatá, 
karamelová vůně, 
připomínající brandy 
a javorový sirup.

489,- Kč

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, 

kg:

Foto: www.wineofczechrepublic.cz

Více informací o moravských a českých vínech na www.wineofczechrepublic.cz
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? RUMové potěšení        (10-12/2017)

169,-/kg169,-/kg

169,-169,-

02-2229
MOZZARELA FANINO 
cca 2,5kg

08-2226
SALÁM PICANTE 400 g 
NEGRINI

08-289
ŠUNKA NA PIZZU ORO kg 
(cca 7 kg)

04-5709
MOUKA NA GNOCCHI 
CALIBRATA SPECIALE 5 kg

04-433
MOUKA SEMOLINA 25 kg 
MOLINO NALDONI

04-573
MOUKA PIZZA 00 SOFIA 25 kg 
MOLINO NALDONI

SÉRUM ELIXÍR RUM 35% 0,7 l

Kód zboží: 12-1524

Běžná cena: 389,- Kč

Perfektní elixír pečlivě 
namíchaný z pravého 
panamského rumu, zrající 
v sudech tři až osm let. Jemný, 
hladký a kulatý. Má tmavě 
jantarovou barvu, vůni po 
broskvích, mandlích a skořici 
se sametově sladkou chutí 
připomínající švestky, vanilku 
a mandlové koláčky.

339,- Kč

RUM HISPANICO ELIXÍR 34% 0,7 l

Kód zboží: 12-1525

Běžná cena: 469,- Kč

Naprosto unikátní směs 
vyzrálých rumů pocházející 
výhradně z hispánských 
zemí s dominantním 
zastoupením Venezuely 
a Dominikánské republiky.

429,- Kč

RUM BUMBU 35% 0,7 l

Kód zboží: 12-1512

Běžná cena: 749,- Kč

Směs rumů starších 15ti let 
z 8 různých ostrovů a zemí 
Karibiku a Jižní Ameriky.

709,- Kč

RON CARIBA DARK 37,5% 0,7l

Kód zboží: 12-1526

Běžná cena: 199,90 Kč

Lihovina vyrobená 
výhradně alkoholovým 
kvašením a destilací 
melasy vyráběné při 
výrobě třtinového cukru 
nebo ze samotné šťávy 
z cukrové třtiny, 
destilovaná na méně než 
96%. Destilát má zřetelné 
specifické organoleptické 
vlastnosti rumu.

179,- Kč

PALMA MULATA SILVER DRY 38% 1l

Kód zboží: 12-1466

Běžná cena: 291,90 Kč

Originální  kubánský rum je inspirován 
kubánskou identitou a kulturou, 
najdete v něm oheň a dobrou mysl.

274,- Kč

.

Kód zboží: 

Běžná cena: ,- Kč

.

.,- Kč

09-157
RAJČATA DRCENÁ 
10 kg

299,-299,-

149,-149,-

169,-/kg169,-/kg

89,-/kg89,-/kg

20,90/kg20,90/kg

17,90/kg17,90/kg 13,90/kg13,90/kg

NOVINKA

v sortimentu

NOVINKA

v sortimentu

Originální mozzarella vyrobená 
tradičním postupem pouze ze 
100% italského mléka z Jižního 
Tyrolska. 

01-011      CELER

xxx Kč
xxx Kč

SLEVA AŽ X %

01-011      CELER

339 Kč
389 Kč

SLEVA AŽ 18 %

MOUNT GAY BLACK BARREL 
43% 0,7 l

Kód zboží: 12-1263

Běžná cena: 509,- Kč

Malosériově a ručně vyráběný. 
Vzniká smícháním stařeného 
destilátu z dvojnásobné 
destilace a stařeného destilátu 
vyrobeného kontinuálně. Po 
smíchání obou složek zraje 
podruhé, tentokrát v silně 
vypáleném sudu po bourbonu. 
Tento unikátní proces dvojitého 
zrání dává rumu plnou chuť 
a jeho výrazné, avšak vyvážené 
kořeněné aroma.

479,- Kč

RUM PYRAT XO RESERVA 40% 0,75 l

Kód zboží: 12-1120

Běžná cena: 749,90 Kč

Blend rumů různého stáří, přičemž 
nejstarší složkou jsou rumy 15 let 
staré. Pro zrání se používají 
sudy, které dříve 
obsahovaly 
pomerančový 
likér Citrónge, 
obohacující finální 
produkt chutí 
pomerančů.

619,- Kč

1+11+1
ZDARMAZDARMA

Ke každé lahvi Palma 

Mulata Silver Dry 1 l

nyní 1x Monin Lime 

juice 25 cl

ZDARMA

Kompletní sortiment nejen alkoholických nápojů naleznete vždy v našem e-shopu na www.fany.cz



DIPLOMATICO MANTUANO 40% 0,7 l

Kód zboží: 12-1503

Běžná cena:
485,90 Kč

Mimořádně 
vyvážený 
rum s 
komplexním 
chuťovým 
profilem, 
který se 
vyznačuje 
tóny suše-
ného ovoce, 
dřeva a vani-
lky. Jde o výjimečnou směs lehkých a těžkých rumů 
až 8 let starých, které zrály v sudech po bourbonu 
a sladové whisky. Je ideální pro použití v koktejlech. 
Zaujme ale i ty, kteří preferují rum čistý.

429,- Kč

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, 

kg:

Foto: www.wineofczechrepublic.cz

Více informací o moravských a českých vínech na www.wineofczechrepublic.cz
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? (10-12/2017)              RUMové potěšení

169,-/kg169,-/kg

169,-169,-

02-2229
MOZZARELA FANINO 
cca 2,5kg

Originální mozzarella vyrobená 
tradičním postupem pouze ze 
100% italského mléka z Jižního 
Tyrolska. 

.

Kód zboží: 

Běžná cena: ,- Kč

.

.,- Kč

DICTADOR RUM 12 let 40% 0,7 l

Kód zboží: 12-1523

Běžná cena: 
719,- Kč

Rum zrozený 
v Kolumbii 
z panenské 
medové šťávy 
z cukrové 
třtiny s bar-
vou tmavého 
jantaru a 
vanilkovo-karame-
lovou vůní s dotekem dubového dřeva. V ústech 
jemný a kulatý s tóny kakaa, kávy, teplého karamelu 
a ořechů.

639,- 
Kč

CAPITAN BUCANERO 7 let
34% 0,7 l

Kód zboží: 13-870

Běžná cena: 346,90 Kč

Na bázi 7 let stařeného 
dominikánského rumu zjemnělého 
macerátem z rozinek a švestek.

315,- Kč

CACHACA VELHO BARREIRO
39% 1 l

Kód zboží: 12-602

Běžná cena: 369,90 Kč

Národní brazilský alkoholický 
nápoj, vyráběný z cukrové třtiny. 
Zraje 6 měsíců uvnitř kádí ze dřeva 
Jequitiba Rosa a používá se 
převážně k přípravě 
nejproslulejšího brazilského 
koktejlu Caipirinha.

329,- Kč

ELDORADO RUM 12 YO 40% 0,7 l

Kód zboží: 12-1111

Běžná cena:
599,- Kč

Zrál v dubových 
sudech 12 let 
a mícháním 
dosáhl jemné 
síly a bohatosti, 
s nádhernou 
barvou a plnou 
kořeněnou vůní 
s náznaky 
svěžího jižního  
ovoce a opeče-
ných toastů, s kulatým, měkkým, plným tělem opět 
se sílou ovoce, tabáku a pomerančové kůry, 
s příchutí dubu.

559,- Kč

MATUSALEM GRAN RES. 15 YO 40% 0,7 l

Kód zboží: 12-447

Běžná cena: 539,90 Kč

Tento rum, známý jako koňak 
mezi rumy, se vyrábí metodou 
Solera a představuje perfektní 
volbu pro každého, kdo hledá 
výjimečnou kvalitu a znamenitou 
chuť. Komplexní, a přitom 
sametově jemný s výrazným 
buketem a aroma. Gran Reserva 
15 se řadí mezi super prémiové 
rumy a doporučujeme jej 
konzumovat čistý nebo na ledu.

529,- Kč

HAVANA CLUB UNION 40% COHIBA 0,7 l

Kód zboží: 12-1396

Běžná cena: 
7099,- Kč

Ultra prémiový Havana Club Unión Cohiba je 
spojením kubánské tradice a autenticity.

5899,- Kč

MALTECO RUM 10 let 40,5% 0,7 l

Kód zboží: 12-1090

Běžná cena: 415,90 Kč

Poctivá směs rumů, které deset let 
zrály v dubových sudech. Je znám 
svou jemně nasládlou chutí 
kandovaného ovoce, vanilky 
a karamelu, které jsou perfektně 
vyvážené.

379,- Kč

HAVANA CLUB 15 let 40% 0,7 l

Kód zboží: 12-102

Běžná cena: 4799,- Kč

Vzácný rum, který 
vznikl pečlivým 
výběrem 
nejlepších starých 
kubánských rumů. 
Podle mnoha 
znalců je 
považován za 
nejlepší rum světa. 
Vyrábí se v 
limitované edici 
pro omezený počet 
nadšenců, kteří vědí, jak 
ocenit luxusní kubánský rum.

4299,- Kč

Kompletní sortiment nejen alkoholických nápojů naleznete vždy v našem e-shopu na www.fany.cz



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, 

kg:

Foto: www.wineofczechrepublic.cz

Více informací o moravských a českých vínech na www.wineofczechrepublic.cz
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Pro více informací neváhejte kontaktovat našeho specialistu na italský sortiment,
pana Miroslava Píchu, tel.: 739 496 110, e-mail: m.picha@fany.cz

169,-/kg169,-/kg

169,-169,-

02-2229
MOZZARELA FANINO 
cca 2,5kg

Cenová nabídka platná od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
nebo do vyprodání zásob.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Minimální hodnota pro závoz zboží 
v akci je 5 000 Kč bez DPH. Tato cenová nabídka se nevztahuje 
na odběratele, kteří mají na uvedené výrobky individuální ceny.

Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny.

Objednávky:
e-shop: www.fany.cz
tel.: 227 228 229

Provozní doba
objednávkové kanceláře:
Po –Pá: 8.00 –24.00
So: 18.00 –24.00
Ne: 17.00 –24.00

U kompletních objednávek přijatých do 22. hod.
garantujeme dopolední závoz.

NOVINKA

v sortimentu

Originální mozzarella vyrobená 
tradičním postupem pouze ze 
100% italského mléka z Jižního 
Tyrolska. 

GIN ELEPHANT 45% 0,5 l

Kód zboží: 12-1505

Běžná cena: 959,- Kč

Ručně vyrobený London Dry 
Gin na 45% obsahu alkoholu, 
vyrobený z pečlivě vybraných 

surovin. Chuť je komplexní, 
ale překvapivě hladká, 
zahrnuje květinové, ovocné 
a kořeněné aroma.

899,- Kč

GIN BOTANIST ISLAY DRY 46% 
0,7 l

Kód zboží: 12-1418

Běžná cena: 649,90 Kč

Vynikající a mistrovsky 
vytříbený gin. Botanici 
z ostrova Islay provádějí ruční 
sběr 22 bylin, které hledají na 
kopcích, pobřeží a v bažinách 
tohoto úrodného ostrova 
a poté je pečlivě suší, aby byly 
připraveny k destilaci 
a obohatily tento unikátní gin.

509,- Kč

GIN BOMBAY SAPPHIRE EAST 
42% 0,7 l

Kód zboží: 12-1506

Běžná cena: 699,- Kč

Gin Bombay Sapphire East je 
inspirován chutí východu, 
s přídavkem thajské 
a vietnamské Lemongrass, 
černého přepře s nádechem 
citrusů.

639,- Kč

GIN HENDRICKS 41,4%  1 l

Kód zboží: 12-1490

Běžná cena: 709,- Kč

Malosériově vyráběný gin, 
destilovaný ve skotské 
přímořské vesnici Girvan. Je 
plněn do lahví, připomínající 
staré lékárenské dózy a je 
ideální k míchání Gin & 
Tonic.

679,- Kč

GIN GREENALL`S 40% 1 l

Kód zboží: 12-624

Běžná cena: 399,- Kč

Hladký, výrazný, ale snadno 
pitelný díky vybalancované 
chuti bylinek a citrusových 
tónů.

289,- Kč

GIN G WINE 40% FLORAISON 
0,7 l

Kód zboží: 12-1201

Běžná cena: 649,- Kč

Zásadně se liší od tradičních 
londýnských dry ginů 
jalovcového základu. Svým 
všestranným použitím ho 
vyzdvihuje na stupeň nejvyšší 
světové třídy. Spojením staré 
metody destilace a máčení 
spolu s přídavkem vzácného 
zeleného vinného květu.

599,- Kč

Cenová nabídka platná od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017
nebo do vyprodání zásob.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. Minimální hodnota pro závoz zboží 
v akci je 5 000 Kč bez DPH. Tato cenová nabídka se nevztahuje 
na odběratele, kteří mají na uvedené výrobky individuální ceny.

Změna cen a tiskové chyby vyhrazeny.

Objednávky:
e-shop: www.fany.cz
tel.: 227 228 229

Provozní doba
objednávkové kanceláře:
Po –Pá: 8.00 –24.00
So: 18.00 –24.00
Ne: 17.00 –24.00

 –  –Linka reklamací: 227 228 288 (Po Pá: 8.00 16.00)

Obchodní zástupci:

U kompletních objednávek přijatých do 22. hod.
garantujeme dopolední závoz.

Jakub Hošek (barista
– specialista na kávu)
mobil: 735 750 301

Andrea Nulíčková (specialistka
na nepotravinový sortiment)
mobil: 731 155 049

Petr Pánek
(Praha 1 – Malá Strana, Praha 9)
mobil: 732 362 362

David Šimánek
(Praha 1 – Staré Město, Praha 7)
mobil: 731 152 994

Tomáš Dias
(Praha 2, Praha 10)
739 571 991

Martin Holub
(Praha 5)
mobil: 739 571 990

Přemysl Sova (sommelier
– specialista prodeje vín)
mobil: 731 150 947

Miroslav Pícha (Praha 8, 
specialista na italský sortiment)
mobil: 739 496 110

Jakub Kadeřábek
(Praha 1 – Staré Město)
mobil: 739 571 995

Radek Šolc
(Praha 3)
mobil: 731 150 948

Tomáš Čihák
(Praha 4)
mobil: 731 155 048

Jakub Urban
(Praha 6)
mobil: 739 571 994
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