Produktový katalóg

Služby
Náš široky sortiment je štrukturovaný a uspokojí všetky
požiadavky individuálnej klientely. Skutočné skladové
zásoby sú zárukou kvalitných a promptných služieb.

Vinné Karty - Nápojové Lístky
Servis pri tvorbe vinných, ako aj barových kariet je samozrejmosťou.
Naši someliéri sú zákazníkom vždy k dispozícii.

Internet

O nás
Spoločnosť Galaxy s.r.o. pôsobí na slovenskom trhu
od roku 1999. Firma vznikla pre narastajúci záujem o kvalitné
produkty. Tak sa vyprofilovala firma Galaxy s.r.o. zaoberajúca sa
dovozom, distribúciou a predajom svetových vín a liehovín.
Spoločnosť pôsobí na území celého Slovenska prostredníctvom obchodných
zástupcov. Z centrálneho skladu v Košiciach sú
realizované po celom Slovensku rozvozy do všetkých
maloobchodných sietí, vinoték, čerpacích staníc, gastro zariadení a
koncovým zákazníkom. Kvalitu a včasnosť dodávok spoločnosť garantuje
rozvozmi vlastnými vozidlami prostredníctvom svojich zamestnancov.

Na www.butilka.sk vždy nájdete celú našu pravidelne
aktualizovanú ponuku, detailné popisy, novinky,
akcie a veľa dalších užitočných informácií.

Školenia
Pre našich partnerov, prevádzkarov, čašníkov a someliérov
pripravujeme špecifické tématické školenia podľa potrieb pracovníkov
gastronómie. Cieľom je poskytnúť informácie o vinárskych oblastiach,
výrobcoch, vínach, ich podávaní a použití. Toto zvyšovanie
kvalifikácie personálu bezprostredne ovplyvňuje kvalitu obsluhy.

Degustácie
Ponúkame degustácie a prezentácie vín a liehovín, Sú určené pre
zástupcov gastronómie, ale najmä pre koncových zákazníkov.
Každá degústácia má svoj neopakovateľný charakter.

NEMECKO

Gewurztraminer

Riesling Trocken

Rivaner

Portugieser W.
Nollen Erben rose

0,75 l - biele polosladké

0,75 l - biele suché

0,75 l - biele suché

0,75 l - ružové suché

Nemecko | 9-11°C

Nemecko | 9-10 °C

Nemecko | 9-10°C

Nemecko | 8-10°C

Gewurztraminer | Baden

Riesling | Baden

Rivaner | Baden

Baden

Svieža, vyvážená chuť s pevnou
štruktúrou kôstkového ovocia,
hodí sa ako aperitív a tiež ku
krevetovému koktejlu.

Stredne intenzívna vôňa drobných
bielych kvetov, svieža vyvážená
ovocná kyslosť, hodí sa k rybám.

Má veľmi miernu muškátovú chuť,
kyselinky sú veľmi jemné, k vínu sa
hodí studená kuchyňa.

Elegantné, príjemné víno s jemnou
sladkosťou a jemnou jahodovou
chuťou, hodí sa k studeným
nárezom.

FRANCÚZSKO

Chardonnay
Pays DOC IGP

Ter Raz Blanc

Ter Raz Rose

Ter Raz Rouge

0,75 l - biele suché

0,75 l - biele suché

0,75 l - ružové suché

0,75 l - červené suché

Francúzsko | 10-12 °C

Francúzsko | 10-12 °C

Francúzsko | 10-12 °C

Francúzsko | 15-17°C

Chardonnay | Juhozápadné
Francúzsko

Savignon, Semilion |
Juhozápadné Francúzsko

Savignon, Semilion |
Juhozápadné Francúzsko

Savignon, Semilion |
Juhozápadné Francúzsko

Chuťový zážitok je bohatý, so
stopami citrusových plodov, hodí sa
k hydine.

Má chuť ružového grepu, hodí sa k
rybám, hydine.

Vyvážená chuť čerstvého jablka,
hodí sa k cestovinovému šalátu a
koziemu syru.

Jemná chuť čokolády a višne, hodí sa
k hydine, teľaciemu mäsu a ementálu.

I Muri Puglia
Negroamaro
0,75 l - červené suché

TALIANSKO

Fantini Organic
Montepulciano D Abruzzo DOC
0,75 l - červené suché
Taliansko | 16-18 °C
Montepulciano D Abruzzo
| Ortona
Víno je intenzívne s krásnou ovocnou chuťou s
náznakmi vanilky, má jemné triesloviny, hodí sa k
mäsu, syrom a salámam.

Taliansko | 16-18 °C

Notte Rossa Malvasia
0,75 l
Taliansko | 16-18°C
Puglia | Salento
Malvasia Nera Di Brindisi
Priamy aromatický výraz je príjemný,
zdravý a diskrétny. Chuť krásne
ovocná. Hodí sa k hovädziemu mäsu na
červenom víne, ako aj k pečenej kačke.

Chianti Classico
DOCG Rossetti
0,75 l - červené suché
Taliansko | 18°C

Negroamaro | Salento, Puglia

Sangiovese, cab.s. canaiolo
| Toscana

Rubínová červená farba, pikantná a
zároveň ovocná chuť po čiernej ríbezli,
hodí sa k cestovinám a k syrom.

Víno je jemné s vôňou bobuľového
ovocia, hodí sa k rybám.

Bianco Toscana IGT

Rosso Toscana IGT

0,75 l - biele suché

0,75 l - červené suché

Taliansko | 10°C

Taliansko | 16 °C

Malvasia a chardonnay | Toscana

Sangiovese a merlot | Toscana

Krásna slamová žltá farba s chuťou
banánov a ananásu. Víno je svieže,
vhodné na dlhé letné večery, hodí
sa k zelenine a k predjedlu.

Ľahká rubínovo červená farba s
krásnou vôňou a chuťou lesného
ovocia, hodí sa ku grilovanému mäsu.

8 Rios
Chardonnay
0,75 l - biele suché

CHILLE

Chile | 9-11°C
Chardonnay | Centrálne údolie - Chile
Priamy aromatický výraz citrusových plodov, ananásu,
v ústach je svieža chuť po červenom grepe, hodí sa ku
grilovanému lososu bez omáčky.

8 Rios
Merlot

8 Rios Reserva
Sauvignon Blanc

0,75 l - červené suché

0,75 l - biele suché

Chile | 17-18°C
Merlot | Centrálne údolie - Chile
Nádherná ovocnosť vo vôni aj v chuti
po višni v alkohole, hodí sa k tmavému
mäsu, pizzi, alebo bez pokrmu.

Chile | 9-10°C
Sauvignon Blanc |
Centrálne údolie - Chile
Intenzívne vône bielych kvetov,
v ústach prevládajú výrazné
tóny zrelého citrónu, hodí sa ku
krevetovému kokteilu.

8 Rios
Sauvignon Blanc
0,75 l - biele suché

8 Rios Gran Reserve
Cabernet Sauvignon
0,75 l - červené suché
Chile | 15-17°C

Chile | 9-11°C
Sauvignon Blanc | Centrálne
údolie - Chile
Intenzívna vôňa pečenej bagety, chuť
zeleného jablka, citrónu a limetky, hodí sa
k ľahkému pokrmu.

Cabernet Sauv. | Centrálne
údolie - Chile
Priamy aromatický výraz je zložený z
tónov jesenného lesa, chutí po vyzretých
figách, čerešni, hodí sa k pečenej teľacine
na hríboch alebo k pečenej kačke.

8 Rios Reserva
Carmenére

8 Rios Gran Reserva
Sauvignon Blanc

0,75 l - červené suché

0,75 l - biele suché

Chile | 15-16°C

Chile | 10-11°C

Carmenére | Centrálne údolie - Chile

Sauvignon Blanc | Centrálne
údolie - Chile

Nádherná vôňa čiernych ríbezlí, v ústach
je víno vyvážené, ovocné, triesloviny sú
vláčne, hodí sa k pečenej hovädzine a k
jemnému syru s bielou plesňou.

Priamy aromatický výraz podčiarknutý
jemným tónom chleboviny, hodí sa ako
aperitív alebo k duseným slávkam na víne.

ŠPANIELSKO

Sardasol Tempranillo
Merlot Roble
0,75 l - červené suché

NOVINKA!

VODKA

Ekiss
Vodka
Južné Francúzsko

Španielsko | 18°C
Tempranillo a Merlot
| Navarra
Vôňa je veľmi kvetinková s nádychom kakaa a dubovým
sudom. Ovocná chuť mladého vína so skvelou jemnosťou
v ústach. Hodí sa k dusenému mäsu a k rybám.

Vodka
Vyrobená výhradne z organickej
pšenice. Vôňa je peprovo citrónová
s nádychom pšenice. Jemná chuť
s jej obsiahnutou silou odhaľuje
čistotu a pôvod

Cognac
Grands Domaines VS

NOVINKA!

COGNAC

0,7 l - Cognac
Francúzsko
Vôňa je veľmi kvetinková s nádychom
mandlí a hrušiek. Chuť je elegantá a jemná.

Doprava zadarmo
Na celom území Slovenskej republiky
Vám doručíme tovar zadarmo do dvoch
pracovných dní od potvrdenia objednávky.
Pre objednávky nižšej hodnoty sa riadime
platnými obchodnými podmienkami.

Cognac
Domaines XO

Cognac Grands
Domaines VSOP

0,7 l - Cognac

0,7 l - Cognac

Francúzsko

Francúzsko

Vôňa sa nesie typickými arómami,
nájdenými v starých koňakoch. V
ústach je elegantný a vyznačuje sa
skvelou jemnosťou.

Intezívna, komplexná vôňa, v ktorej
sa prelínajú tóny zrelého jablka
a vanilky. V ústach má príjemnú
zaoblenosť.

Garancia Kvality
Galaxy s.r.o. sa pri výbere vín a liehovín opiera
o vysoké štandardy kvality svojich dodávateľov
a výrobcov. Pri výbere vín garantujeme
našim klientom, že každý produkt z našej
ponuky bol posúdený našimi odborníkmi.

Ceny
Všetky ceny sú uvedené v cenníku,
ktorý je prílohou tohto katalógu a sú
stanovené ako ceny v Eur bez DPH.

Objednávky
Objednávky prijímame telefonicky, mailom alebo
priamo na našej internetovej stránke. Telefonicky v
pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. Online: mailom,
alebo na našej internetovej stránke, nonstop na adrese:
Galaxy s.r.o. Čermelská cesta 3,
tel: 0903 543 827
mail: info@butilka.sk
www.butilka.sk
Ohľadom doručenia sa s Vami spoja naši spolupracovníci
a dohodnú čas aj miesto. Podmienkou pre platnosť
objednávky je vyplnenie všetkých povinných
údajov v objednávke. Po zaslání objednávky
obratom zašleme potvrdenie o jej prijatí.

