
Hennessy Fine De CognaC 

Zmyselné a harmonické Fine de Cognac sa vyznačuje 
vôňou medu s nádychom škorice. Delikátna zmes sladkých 
drevených a korenistých tónov.

Hennessy V.s. 

Je zmesou 40 eaux-De-Vie zo štyroch pestovateľských oblastí 
v Cognacu. Má krásnu jasnú zlatú farbu. silný buket dominuje 
dubovými tónmi, ktoré následne odznievajú a odhaľujú 
delikátnu vôňu lieskových orieškov. Hennessy V.s. kombinuje 
sladkosť červeného bobuľového ovocia s náznakom chuti 
vanilky, ktorá zotrváva na podnebí.

Hennessy X.O. 

Je silný extra Old koňak, ktorého chuť je plná tvarov 
a drevnatej, korenistej arómy. Tvorí ho zmes viac ako 100 
špeciálne vybraných eaux-De-Vie zo štyroch pestovateľských 
oblastí. Špeciálne tento koňak je všeobecne vnímaný ako 
etablovaný symbol luxusu.

Hennessy ParaDis „eXTra COgnaC“ 

Hennessy Paradis vzniká spojením niekoľkých vyzretých 
koňakov, z ktorých tie najstaršie pochádzajú už z roku 1890. 
Charakteristická vôňa tohto koňaku je veľmi rôznorodá. 
Prelína sa v nej ľahko korenistá a jemne kvetinová aróma, ale aj 
napriek tomu je vôňa harmonická a vyvážená. Chuť má jemnú 
a zmyselnú, ktorou postupne odhaľuje svoju mäkkosť, guľatosť 
a zanecháva dlho pretrvávajúci dojem.



CaMus X.O. BOrDeries 

Pochádza z najprestížnejšej a najmenšej oblasti na výrobu 
koňakov – Borderies. Táto oblasť sa nachádza v srdci 
regiónu Cognac. Camus X.O. Borderies má jantárovú farbu 
s mahagónovými odleskmi. svieža, vysoko ovocná a kvetinová 
vôňa s náznakmi fialiek, zrelých mirabeliek a hrozienok. 
Chuť je hladivá, komplexná a delikátna s pevnou kostrou, 
vyrovnaným dlhým záverom s tónmi sladkého sušeného 
ovocia.

CaMPagnere X.O. 50y 

Oblasť produkcie koňakov – Campagnere sa nachádza 
v samom srdci oblasti Fins Bois. Tento koňak je pokladaný 
za „prirodzené prelínanie“, ktoré spája všetky špecifické 
črty troch hlavných oblastí koňakov: to je najmä grande 
Champagne, Petite Champagne, Fins Bois, ktoré v kombinácii 
so starostlivým výberom dubových sudov na dozrievanie 
poskytnú mimoriadnu a jedinečnú chuť koňaku. Tento 
pozoruhodne komplexný koňak pomaly ponúka svoje bohaté 
poschodia chuti s kakaom, kandizovaným ovocím a toastom, 
opierajúce sa o nádych vône cigary.



FraPin X.O. 

rodinná firma Frapin bola založená v roku 1270 
v juhozápadnom Francúzsku, najprv ako rodinná firma 
vinárov. Po určitom čase sa z nej stala pálenica na výrobu 
koňaku a v tejto tradícii pokračujú po 20 generácií. neskôr 
sa usídlili v oblasti grande Champagne „Premier grand Cru 
Du Cognac“ a založili rodinné sídlo v mestečku Fontipont 
na hrade segonzac. Frapin X.O. spája vek, plnosť, vôňu 
a jemnosť veľmi špecifickými podtónmi. Kvalita spočíva vo 
veku takisto ako aj farba, ktorá je príjemne jantárovo zlatá. 
Vôňa je prirodzene bohatá, tvorená zmesou korenia a kvetov 
charakteristických pre veľmi staré grande Champagne koňaky.

HarDy nOCes D’Or rOManTiC 

Tento koňak pochádza zo svadobnej série Hardy, iným názvom 
aj Zlatá svadba. Je to zmes 40 eaux-De-Vie apelácie grande 
Champagne, ktoré dozrievajú v limousinových dubových 
sudoch. V roku 1996 získal na ochutnávke nápojov v inštitúte 
v usa platinovú medailu. Vyznačuje sa hlbokým tónom 
oranžovej farby s nádychom medi. V strede chutí tento bohatý, 
plnotelný a elegantne štruktúrovaný koňak hodvábnymi 
medovými znakmi a jemnými tónmi dreva a korenia, 
pokračujúc ďalej vo svojej dlhej chuti. Štýl nápoja je veľmi 
bohatý.



Jennsen X.O. CarTe BlanCHe 

Dom Cognac Jennsen sa nachádza v centre mesta Premier 
Cru grande Champagne, tzv. zlatého trojuholníka. Panstvo sa 
volá le Maine Pertubaud a pozostáva z krásne zrenovovanej 
starej budovy, starej pivnice, zámku a vinnej révy. ak sa vám 
tento názov zdá trochu škandinávsky, je to preto, že taký 
v skutočnosti aj je. V roku 1800 tisíce nórov opustili svoju 
vlasť a väčšina z nich zamierila do usa, ale len zopár z nich 
sa usídlilo vo Francúzsku – vrátane rodiny Jennsen, ktorá sa 
usadila v oblasti Cognac a začala nový, veľmi významný život.
ide o veľmi jednoduchý koňak, ako aj všetky koňaky Jennsen, 
obzvlášť Carte Blanche, ktorý je pomerne mladý X.O. Dôraz je 
kladený na jeho ľahkosť a sviežosť vôní. Za závojom jemných 
kvetov, ako je jazmín, veľkorysé tóny citrusov, marhúľ 
a melónov dávajú telo do tohto dvadsaťročného koňaku. 
Chute vanilky a cédra odhaľujú diskrétne dotyky v sudoch 
z francúzskeho duba, používané v tejto nekompromisnej 
zmesi.

MenueT X.O. gOlD 

Výrobňa sa nachádza v st. Meme les Carrieres – pôvabnej 
dedinke v srdci prestížneho grande Champagne. Oficiálne 
je klasifikovaný ako prvý Crú Cognac. rodina Menuet má 
kultivované vinice v regióne grand Champagne od roku 1680. 
Pôda v grande Champagne je drobivá, kriedová, zmiešaná 
s hlinou a rodí kvalitné hrozno, z ktorého sa vyrába vynikajúce 
víno. Z tohto vína sa pri destilácii stáva nádherný Cognac 
Menuet s prekrásnou vôňou a pretrvávajúcou chuťou.



ParK Veille granDe CHaMPagne 

Vyrába sa z výnimočného hrozna, čo vedie ku koňaku 
vynikajúcej kvality. Označenie Champagne Cognac určuje, 
že zmesi pochádzajú z dvoch najlepších oblastí Cognacu – 
grande Champagne a Petite Champagne, z čoho je minimum 
50 % grande Champagne. Cognac Park Veille je presne zmes 
pozostávajúca zo 60 % grande Champagne a 40 % Petite 
Champagne. i keď sa často hovorí, že silný tabak premôže 
jemný koňak, pri tomto koňaku došlo k výbornému skĺbeniu 
plných chutí a vôní tak, že sa vzájomne doplňujú s cigarami, čo 
pri jeho ochutnaní možno cítiť v nose i ústach. Preto je tento 
koňak perfektným doplnkom k jemným cigarám. Pri jeho 
pozorovaní vidíme hlboké opulentné tmavšie farby a lesknúce 
sa farebné odtiene svetlej, čo svedčí o jeho zložitom, ale 
vyváženom štýle. Vôňa je pižmová, prechádzajúca do vône 
medu, šafranu a perníka, tónom čerstvých brusníc a vanilky 
prekvapí nejedného z nás. 

lOuis rOyer X.O. 

stelesňuje dokonalú rovnováhu medzi najprestížnejšími 
Crus koňakmi a spĺňa požiadavky skutočných „fajnšmekrov“. 
Je spracovaný miešaním najlepších eaux-De-Vie, ktoré boli 
starostlivo vybrané spomedzi najstaršej populácie koňakov. 
Má mahagónovo zlatú farbu. Dokonale harmonická vôňa 
po sušenom a čerstvom ovocí, zimoleze, marhuliach a kvetoch 
v kombinácii s limousinovými dubovými sudmi a náznakmi 
vanilky. Komplexná vyvážená chuť obsahuje tóny marhúľ, 
mandlí a čerstvého ovocia. Jeho mužnosť sa nikdy nepremení 
do agresivity, a preto vám umožní vychutnať si naplno svoju 
pretrvávajúcu chuť a pozoruhodnú jemnosť.



Belle De BrilleT POire WilliaMs liKer

Je bohatý likér vyrobený v malom koňakovom dome. ich 
vinice pokrývajú 65 hektárov pôdy v dvoch najvýznamnejších 
oblastiach grande apetite Champagne . Belle De Brillet je 
kombináciou najlepších eaux-De-Vie a Williams likérov. 
na výrobu jednej tejto unikátnej fľaše treba zhruba 10 kg 
hrušiek. svetlo jantárová farba je doplnená úžasnou vôňou 
kombinujúcou ostro čerstvú hrušku s podtónom koňaku 
a jemnosťou kvetinového listu. aróma hrušky v nose je tak 
krásne prezentovaná, že máte pocit čerstvo nakrájaných 
zrelých hrušiek priamo v pohári. V chuti je príjemne sladká, 
prekypujúca a následne potom pomaly prechádza do chuti 
klasického starého koňaku s jemným podtónom medu.


