
Medové je dnes světové HONEY´S 

Máme za sebou rok od startu naší nové značky Medové, což je patentovaná kombinace vína, 
ovoce a medu. Vsadit na originalitu se vyplatilo. Značka je zavedena v celé řadě obchodů  
a zákazníky čím dál více oblíbená. Pro významný potenciál vývozu jsme přistoupili k redesignu  

a změně názvu na celosvětově srozumitelné HONEY´S.

• Wine & Fruit & Honey - unikátní spojení  
vína, ovoce a medu - nová kategorie  
alkoholických nápojů

• Originální patentovaná receptura

• Návaznost na vinařskou a ovocnářskou 
 tradici v Lednici na Moravě,  
včetně výzkumu Mendelovy univerzity

• Lahodná chuť po čerstvém ovoci  
s medovou dochutí a plností

• S českým medem
• Neobsahuje přidaný cukr a vodu
• Plně alkoholické

• Vhodné na domácí koktejlování

• 4 druhy: Medová meruňka,  
Medová hruška, Medový rybíz,  
Medová malina

ANNOVINO LEDNICE s.r.o.
Nejdecká 714, 691 44  Lednice  • www.annovino.cz



11

21

31

41

HONEY´S MEDOVÁ MERUŇKA
alkoholický nápoj z vína s meruňkovou šťávou a medem

HONEY´S MEDOVÁ HRUŠKA
alkoholický nápoj z vína s hruškovou šťávou a medem

HONEY´S MEDOVÁ MALINA
alkoholický nápoj z vína s malinovou šťávou a medem

HONEY´S MEDOVÝ ČERNÝ RYBÍZ
alkoholický nápoj z vína s černo rybízovou šťávou a medem

MEDOVÁ meruňka je příjemně plná a harmonická, 
s chutí a vůní po čerstvých meruňkách, s jemnými pod-
tóny českého medu, který nápoj celkově zakulacuje.  
S přiměřenou a živou kyselinkou.

MEDOVÁ hruška je příjemně plná a harmonická, s chutí 
a vůní po zralých hruškách, s jemnými podtóny české-
ho medu, který nápoj celkově zakulacuje. S přiměřenou  
a živou kyselinkou.

MEDOVÁ malina rose je příjemně plná, svůdná a harmo-
nická, s chutí a vůní po čerstvých malinách, s jemnými 
podtóny českého medu, který nápoj celkově zakulacuje.  
S přiměřenou a živou kyselinkou.

MEDOVÝ černý rybíz je příjemně plný a harmonický, 
s chutí a vůní po čerstvém zahradním vyzrálém černém 
rybízu, s jemnými podtóny českého medu, který nápoj 
celkově zakulacuje.  
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