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Vybíráme ty nejzajímavější vinaře z 

tradičních vinařských oblastí Střední 

Ev ro py a j e j i ch v í nům d ává m e 

gastronomicky vyniknout zejména v 

těch nejlepších restauracích a také v 

naší vlastní pop-upové restauraci b.UP. 

Věříme totiž, že spojením unikátního 

vína a tradičního, inovativního jídla 

vznikne teprve ten nejlepší zážitek.  

Ten přenáš íme, v rámci našeho 

projektu b.DEGU, také do firemního 

prostředí při pořádání luxusních 

gastroeventů pro firemní týmy nebo 

obchodní partnery. 

              Hanka a Pavel  

DODAVATELÉ VÍNA S PŘESAHEM..



 

O luxusní zpracování našich pokrmů se stará Pavel Buchwaldek, 

známý šéfkuchař, žák tří michelinského Pierra Koffmanna a bývalý 

šéf restaurace Zlatá Praha Hotelu InterContinental. Také majitel 

společnosti b.wine a ten, jehož snem bylo vždy propojovat kvalitní 

jídlo s vínem. 

Pavla někdy doplní i další významné osobnosti české gastroscény. 

V minulosti to byli například Kryštof Ryba, zručný kuchař, který 

svého času působil v uznávané australské restauraci Pilu at 

Freshwater, ale také Lukáš Skála, známý a veleúspěšný cukrář a 

spolumajitel cukrářství Cukrář Skála. 

Kuchařský tým pak doplňuje zkušený sommeliér Adam Pindor, 

který byl hlavním sommeliérem restaurací Mincovna, Tiskárna a U 

Tellerů. 

Stojíme na 
pevných 
základech



 To nejlepší ze 
střední 
Evropy
Základem každé b.DEGU jsou pro nás kvalitní suroviny. Ty 

vybíráme především ve střední Evropě. Zároveň je vždy párujeme 

s těmi nejkvalitnějším víny tohoto regionu. 

A proč právě střední Evropa? Zde jsme doma a potraviny z této 

oblasti jsou pro nás tak nejpřirozenější. 

Jaké suroviny s námi například konkrétně ochutnáte? 

Hovězí na steaky máme rádi hezky prorostlé! Proto pro Vás 

vybíráme Sashi Prussian Black. 

Náš vepřový Duroc nakupujeme z tradiční rakouské vinařské 

oblasti Weinviertel.  

Kuřata máme vždy na výběr, a to česká ze Štěpánovska nebo  

slovinská z farmy Petunia Ptuj. 

Na sladkovodní ryby  chodíme do Chabrybárny z Dolních Chaber. 

Když potřebujeme jídlo osvěžit olejem plné chuti, vybíráme ty za 

studena lisované z Olejového mlýnu Petrávěč. 



 Tradičním 
receptům 
dáváme 
mladou tvář
Inspirujeme se historickými recepty a dáváme jim nový, moderní 

náboj. 

Recepty čerpáme z historických knih osobností našeho regionu 

jako byl Jaromír Trejbal nebo Olga z Rothů. 

Vepřové se salátem Waldorf si asi každý představí po svém. Na 

obrázku můžete vidět tento pokrm v naší režii, podle receptu 

osobního kuchaře Vlasty Buriana Jaromíra Trejbala. 



 Víno 
podtrhuje 

zážitek
Víno dává, při správném párování, chuti jídla vyniknout. Vyzdvihuje 

ho a posouvá tak gastronomický zážitek ještě výš.  

Naše vína párujeme přesně tak. Vybíráme si ty nejlepší vinaře 

střední Evropy a i zde se opíráme o konzistentní kvalitu. Není to 

ale to jediné, co mají naši vinaři společné. Spojuje je také osobitý 

styl, který se do jejich vín promítá, tradice i přístup k přírodě. 

V našem portfoliu najdete Vinařství Knewitz (Německo), Jülg 

(Německo), Wachter-Wiesler (Rakousko), Straka (Rakousko), 

Sfriso (Itálie), Filip Mlýnek (Česká Republika), 

Fabig (Česká Republika). 



 

Jak to chodí

Najdeme společný termín. 

Domluvíme se na typu akce, místu konání, počtu osob i množství 

potřebného personálu. 

Naplánujeme menu založené na aktuálních sezónních surovinách.  

Menu si odsouhlasíme a dojednáme cenu. 

V den akce: 

Na místo dorazíme minimálně čtyři hodiny před konáním.  

Vše připravíme. 

Po zahájení akce, započneme servírování ve smluvený čas.  

Jakmile akce skončí, vše po sobě uklidíme a odjedeme. 



 Kolik to stojí

b.DEGU FOOD  

Degustační food event. 

Minimálně 10 osob, maximálně 20 osob.  

Jedná se o degustační večeři s vinným párováním s vybranými 

surovinami nejlepší kvality z regionu střední Evropy. Cena se odvíjí 

od počtu osob, počtu chodů a požadované úrovně vinného 

párování. 

CENA OD: 18.900 Kč bez DPH 

b.DEGU WINE 

Řízená degustace vín od b.wine v rozsahu 3-4 hodiny. 

Cena se řídí počtem osob a požadovanou úrovní  

vybraných vín. 

CENA OD: 6.900 Kč bez DPH 



 

Naši partneři



Kontakt

b.wine

Pavel Buchwaldek 
 +420 773 569 998 
pavel@b-wine.cz 

Zajímá vás více informací? 
www.b-wine.cz 

http://www.b-wine.cz

