




O firmie
Drodzy Klienci!

 Mamy nadzieję, że nie musimy się przedstawiać... 

 Już od 20 lat jesteśmy z Państwem, ucząc, tworząc i stale rozwijając 
rynek winiarski. Przedstawiamy owoc naszej długoletniej pracy 
i doświadczenia – katalog importowanych przez nas win.

 Pragniemy zachęcić Państwa do powierzenia nam zarządzania 
stoiskami winiarskimi, wiemy bowiem, że nasze produkty 
odpowiadają aktualnym trendom i zapotrzebowaniu ze strony konsumentów.

 Wino to nie tylko nasza praca, ale również pasja. 
Nasze produkty gwarantują nie tylko jakość, ale stanowią możliwość 
osiągnięcia wysokich zysków dla naszych klientów 
i zadowolenia dla konsumentów.

 Naszą wiedzą i doświadczeniem chętnie się z Państwem podzielimy 
doradzając przy wyborze asortymentu, czy organizując szkolenia 
dla Państwa personelu.
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Francja 

Chateau Robin Saint Denis
 A.O.C. Bordeaux

Szczepy: 45% Merlot, 55% Cabernet 
Sauvignon.
Wino o doskonałym stosunku jakości 
do ceny. Przyjemny rubinowy kolor, 
delikatny aromat owocowy. Taniny nie 
są zbyt agresywne. Zachowana 
równowaga pomiędzy krągłością 
i mocą. Doskonałe do mięsa 
czerwonego i białego oraz sera. 
Degustować w temperaturze 16 - 18°C.

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Saint Sauveur Duplessis
 A.O.C. Bordeaux

Grona: 75% Merlor, 25% Cabernet 
Sauvignon

Wino ma głęboki, wiśniowy kolor i smak 
owoców. W pełni zbudowane, dobrze 
uformowane  i doskonale 
zbalansowane. Doskonale komponuje 
się ze wszystkimi rodzajami mięs, 
szczególnie z mięsem grillowanym.

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Moulin de Lavergne
 A.O.C. Bordeaux

Szczepy: Merlot 65%, Cabernet Franc 
25%, Cabernet Sauvignon 10%

Wino ma głęboki, czerwony kolor. 
Aromat dojrzałych owoców jagodowych 
i skoncentrowany, ciepły smak jagód. 
Dobra struktura. Wino doskonałe 
zarówno do białych jak  i czerwonych 
mięs, dziczyzny i serów. Podawać 
w temp. 16-18º.

0,75l czerwone wytrawne

Maison Riviere 
Maison Riviere jest właścicielem 100 hektarów w sercu regionu 
Bordeaux. W połączeniu z położeniem posiadłości znajdujących 
się w wielu apelacjach, ta rodzinna firma jest specjalistą 
od klasy Grand Cru Bordeaux od 1875 roku. 

Maison Riviere połączył rodzinną produkcję win z rygorystyczną 
selekcją właścicieli winnic.

Rzeczywiście Jean-Pierre i Philippe Riviere wybrali wiele 
fantastycznych apelacji, takich jak: Margaux, Pauillac, 
Saint-Estephe, Medoc, Pomerol, Saint-Emilion, Sauternes. 
Z ponad 50 Grand Cru z Bordeaux, Maison Riviere zajmuje ważne 
miejsce na rynku Premierowym.

Kupując wina Premierowe można zarezerwować wina z aktualnego 
zbioru, które będą dostarczone po okresie dojrzewania, a więc dwa 
lata po dopuszczeniu do sprzedaży. Wina te oferowane są 
w specjalnych cenach i są dostępne na początku kampanii 
sprzedażowej. Później często są droższe i trudno je znaleźć.

Chateau Les Pasquets
 A.O.C. Bordeaux

Grona: 47% Merlot, 40% Cabernet 
Sauvignon, 13% Cabernet Franc 

Głęboki kolor owocu granatu 
z purpurową obwódką. W smaku 
aromatyczne, z nutą świeżej śliwki. 
Dobra równowaga pomiędzy taninami 
i owocami. Przyjemny, owocowy finisz. 
Doskonale pasuje do drobiu, mięsa 
i serów.

0,75l czerwone wytrawne
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Francja

La Dame de Gontey Moelleux 
 A.O.C. Bordeaux Superieur

Szczepy: 60% Sauvignon, 30% 
Semillon, 10% Muscadelle. 
Miły żółty kolor ze złotymi przebłyskami. 
Elegancki, kandyzowany bukiet 
z elementami miodu i owoców 
tropikalnych. Dobra równowaga 
pomiędzy cukrem, kwasowością 
i alkoholem, które nadają elegancji.
Podawać do przekąsek, białego mięsa 
i serów, szczególnie Roquefort! 
Również jako znakomity aperitif 
z bukietem orzechów.

0,75l białe półsłodkie

Chateau La Fontaine De Genin 
 A.O.C. Bordeaux

Szczepy: Merlot i Cabernet
Wino o głębokim, czerwonym kolorze. 
Aromat bardzo owocowy (śliwki). 
W smaku intensywne, owocowe, 
o zrównoważonych taninach.
Doskonałe do czerwonego mięsa 
i serów.

0,75l czerwone wytrawne

Chateau La Fontaine De Genin
 A.O.C. Bordeaux

Grona: 50% Sauvignon, 30% Semillon, 
20% Muscadelle

Typowe białe Bordeaux AOC. Świeże 
i owocowe  wino o intensywnym 
aromacie. Bardzo przyjemne w smaku 
z aromatami białych owoców. Najlepiej 
pić młode, ale może być 
przechowywane do 4 lat. Można pić 
samo lub z rybami i owocami morza, 
a także jako aperitif. Podawać 
schłodzone do temp. 8ºC

0,75l białe wytrawne

Chateau Maine de Valence
 A.O.C. Bordeaux

Szczepy: 75% Merlot, 20% Cabernet 
Sauvignon, 5% Cabernet Franc

Wino dobrze zharmonizowame, 
finezyjne, subtelnie owocowe.
Wyczuwalne delikatne taniny, krągłe 
i bardzo przyjemne. Fenomenalnie 
pasuje do czerwonych mięs, drobiu 
i serów.

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Larmevaille  
 Entre Deus Mers

Szczepy: 40 % Sauvignon, 
30 % Semillon, 30% Muscadelle

To orzeźwiające wino posiada 
zachwycający aromat cytrusów, 
minerałów i nutę kwiatów. W smaku 
bardzo złożone, dość mineralne. Na 
finiszu delikatne i orzeźwiające tak że 
chce się skosztować następny kieliszek. 
Znakomite do ryb, owoców morza i jako 
aperitif. Podawać w temp. 8°C.

0,75l białe wytrawne

Chateau Peneau 
 A.O.C. Premiéres Cotes 
 de Bordeaux

Szczepy: 60% Merlot, 10% Malbec, 30% 
Cabernet Sauvignon.
Powierzchnia: 13 hektarów.
Cudowne Bordeaux o pięknym, 
rubinowym kolorze i bukiecie 
czerwonych owoców podkreślonym 
przez wanilię, drzewo cedrowe 
i przyprawy pochodzące z dębu. 
Na podniebieniu wino jest świeże 
i przebijające owocami, o dobrej 
równowadze i długo pozostającym 
smaku. To wino jest wyśmienite 
zarówno z czerwonym jak i białym 
mięsem, dziczyzną i serami. 
Najlepiej spożywać w temperaturze 
otoczenia 16 - 18°C w czasie około 
godziny od otwarcia.

0,75l czerwone wytrawne
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Francja

Chateau La Rose Belair
 A.O.C. Bordeaux

Kolor głęboko rubinowy. Intensywna 
owocowość w nosie ujawnia cudowne 
aromaty małych, dojrzałych czerwonych 
i czarnych owoców (malina, czarna 
porzeczka) z lekką nutą przypraw. 
Kuszący smak jest łagodny, elegancki 
i dobrze zbalansowany, z miłą nutą 
owocową. Dobrze pasuje do szerokiej 
gamy dań, szczególnie do zimnych 
mięs, jagnięciny, piersi z kaczki lub 
sera.

0,75l czerwone wytrawne

3

Menuts
 A.O.C. Bordeaux

Szczepy: 85% Merlot, 15% Cabernet 
Sauvignon i Cabernet Franc.
Maison Rivière, właściciel i marszand 
wina od 1875 roku w Saint Emilion 
wytwarzał swoje wino Bordeaux 
MENUTS w jednym celu: aby sprostać 
najwyższym oczekiwaniom ze strony 
koneserów. Wpływ wyjątkowej gleby 
na winogrona daje im delikatny aromat 
dojrzałych owoców podkreślony lekko 
smakiem podpalanego dębu. 
Złożona struktura i i jedwabistość 
podnoszą MENUTS do najwyższej klasy 
win Bordeaux jako idealne uzupełnienie 
posiłku. To wino znakomicie pasuje do 
mięsa, drobiu, dziczyzny oraz serów.

0,75l czerwone wytrawne

Chateau de Lavagnac 
 A.O.C. Bordeaux

Szczepy: 75% Merlot, 20% Cabernet 
Sauvignon, 5% Cabernet Franc.
Wino idealnie zrównoważone, delikatne 
i subtelnie owocowe. Staranna uprawa 
i tradycja winnic z Bordeaux pozwoliły 
uzyskać wino o bardzo wyważonych 
taninach, krągłe i łatwe do picia. 
Doskonałe z czerwonym mięsem, 
drobiem, dziczyzną i serami. 

0,75l czerwone wytrawne

La Reserve du Millesime
 A.O.C. Bordeaux

Szczepy: 90% Merlot, 5% Cabernet 
Sauvignon, 5% Cabernet Franc.
Wino o pięknym głębokim kolorze, 
bardzo aromatyczne. Bukiet pełen 
owoców i przypraw. Bardzo dobrze 
zrównoważone wino. Doskonałe do 
czerwonych mięs, dziczyzny i serów. 
Degustować w temperaturze 16 - 18°C. 

0,75l czerwone wytrawne

Chateau de Lavagnac
Mariner's Reserve
 A.O.C. Bordeaux

Szczepy: 75% Merlot, 20% Cabernet 
Sauvignon, 5% Cabernet Franc

Wino niezwykle subtelne, krągłe i pełne. 
Aromat bardzo owocowy, świeży, 
w smaku wyczuwalne delikatne taniny. 
Idealne do czerwonego mięsa, drobiu 
i wszelkiego rodzaju serów.

0,75l czerwone wytrawne

La Grande Dame 
 A.O.C Bordeaux Superieur

Intensywny czerwony kolor. Aromat 
dojrzałych czerwonych owoców z nutami 
drzewnymi, delikatnie doprawiony 
wanilią. Dobrze zbalansowane taniny 
dają dużo świeżości.

Wino doskonałe do grillowanych mięs 
oraz serów.

0,75l czerwone wytrawne
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Francja

Chateau Saint Bonnet 
cru bourgeois  A.O.C. Medoc

Szczepy: 50% Merlot, 50% Cabernet 
Sauvignon.
Powierzchnia: 52 hektarów.
Wino o wyśmienitej jakości, głębokim 
kolorze i zapachu pełnym owoców 
i wanilii. Dobrze wyważone, na 
podniebieniu z delikatnymi taninami. 
Wyśmienita klasa cru burgeois.
Wino jest znakomite zarówno 
z czerwonym, jak i białym mięsem, 
dziczyzną i serami. 
Zaleca się spożywanie w temperaturze 
otoczenia 16 - 18°C.

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Fort Lignac
 A.C. Haut Medoc

Grona: 70% Cabernet Sauvignon, 25% 
Merlot, 5% Cabernet Franc 

Wino charakteryzuje piękny kolor 
z purpurowymi pasmami. Aromat 
owocowy z nutami świeżych, czarnych 
owoców. W smaku uwalnia świeżość 
i przyjemną strukturę. Zmysłowe, 
z eleganckim finiszem. Wino doskonale 
pasuje zarówno do białego jak 
i czerwonego mięsa, dziczyzny i serów.

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Bel Air 
 A.O.C. Haut Medoc

Szczepy: 50% Cabernet Sauvignon, 
30% Merlot, 13% Petit Verdot, 7% 
Cabernet Franc.
Wino o pięknym fioletowym kolorze. 
Zapach zdecydowany z przewagą 
czerwonych owoców. W smaku 
owocowe, zrównoważone, doskonałe 
na finiszu. Idealne do czerwonego lub 
białego mięsa, drobiu i wszelkiego 
rodzaju serów. Idealna temperatura 
podawania 16 - 18°C. 

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Picampeau 
 A.O.C. Lussac Saint-Émilion

Szczepy: 80 % Merlot, 15% Cabernet 
Sauvignon, 5% Cabernet Franc.
Idealnie położona posiadłość, Château 
PICAMPEAU wytwarza wina doskonałe 
i szlachetne, o kolorze głębokiej 
purpury i aromacie czerwonych owoców 
i wanilii. Niezwykle zrównoważone, 
harmonijne i bardzo długie. Szczególnie 
polecane do mięsa, drobiu, dziczyzny 
i serów. 

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Moulin Du Peyrat
 A.C.  Medoc

Grona: 50% Merlot, 50% Cabernet 
Sauvignon

Piękny, purpurowy kolor. Aromat nieco 
pikantnych, czerwonych owoców. Czyste 
i owocowe w smaku ze zbalansowanym 
rozwojem i finalną jakością.  Wino 
doskonale pasuje zarówno do białego 
jak i czerwonego mięsa, dziczyzny 
i serów. Podawać w temp. 16-18ºC.

0,75l czerwone wytrawne
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Chateau Saint – Michel 
 A.O.C. Sauternes

Szczepy: 80% Semillon, 15% Sauvignon 
Blanc, 5% Muscadelle
Powierzchnia: 2,5 hektara.
Château SAINT-MICHEL produkuje wino 
o pięknym jasno-złotym kolorze. Bukiet 
jest złożony i ujawnia nuty wanilii, 
moreli, brzoskwiń, suszonych owoców, 
cynamonu i miodu. Wszystkie te 
aromaty mieszają się w ustach: 
harmonia powstaje na bazie 
szlachetnych i owocowych smaków. 
Jest to wino o wspaniałej koncentracji, 
łagodne i pełne.
Wino może być spożywane jako aperitif, 
lub jako dodatek do niektórych serów, 
takich jak Roquefort. Pasuje również do 
deserów, takich jak ciasto czekoladowe. 

0,75l białe słodkie

Francja

Chateau Haute – Fonrousse 
 A.O.C. Monbazillac 

Szczepy: 60% Semillon, 30% 
Muscadelle, 10% Sauvignon Blanc.
Wino niezwykle gładkie i owocowe. 
Kolor krystalicznie złoty.
Aromat owocowy, z wyczuwalnymi 
zapachami suszonej moreli i miodu. 
Idealne do białych mięs i serów, 
a zwłaszcza Roquefort! Doskonałe jako 
aperitif wraz z orzechami włoskimi. 
Idealne w temperaturze 8 - 12°C.

0,75l białe słodkie

Clos de Menuts  
 A.O.C. Saint Emilion Grand Cru

Szczepy: 85% Merlot, 10% Cabernet 
Sauvignon, 5% Cabernet Franc.
Powierzchnia: 25 hektarów.
Pochodzący z samego serca apelacji 
Saint Emilion CLOS DES MENUTS jest 
pełnym winem o długim smaku, z 
dodatkiem delikatnych tanin. Wino o 
bardzo głębokim kolorze. Bukiet silny, 
bardzo złożony z nutami wanilii oraz 
tostowanego chleba. Pełne na 
podniebieniu, wino posiada wspaniałą 
strukturę i dobrą równowagę pomiędzy 
dojrzałymi gronami i waniliowymi 
taninami pochodzącymi z dębu. 
Pasuje wyśmienicie do mięsa, drobiu, 
dziczyzny i serów. 

0,75l czerwone wytrawne
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Chateau de Beaulieu
 A.O.C. Montagne Saint Émilion

Szczepy: 40% Merlot, 30% Cabernet 
Sauvignon, 30% Cabernet Franc.
Mała winnica na doskonałej ziemi, 
Château de Beaulieu to eleganckie 
wina, o pięknym odcieniu ciemnego 
rubinu i owocowym aromatem. Bardzo 
aromatyczne o wyważonych taninach. 
Jest to wino harmonijne, mięsiste 
i niezwykle długie. Idealne do mięsa, 
drobiu, dziczyzny i sera. 

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Haut-Piquat
 A.O.C. Lussac Saint-Emilion

Szczepy: 80% Merlot, 15% Cabernet, 
Sauvignon, 5% Cabernet Franc.
Szlachetne i bogate wino o głębokim, 
purpurowym kolorze i kompozycji 
zapachów czerwonych owoców i wanilii. 
Posiada wyważone i harmonijne 
aromaty. Smak na podniebieniu 
potwierdza jego bukiet zapachowy. 
Wrażenie smakowe o wyśmienitej 
długości. 
Pasuje doskonale do mięsa, drobiu, 
dziczyzny oraz serów.

0,75l czerwone wytrawne

Chateau Haut-Tayac 
 A.O.C. Margaux

Szczepy: 75% Merlot, 25% Cabernet 
Sauvignon
Château Haut Tayac jest typowym 
winem z Margaux pełnym zaokrągleń i 
bardzo owocowym z powodu dużej 
zawartości Merlot Verdots w gorących 
latach przynosi wiele smaków na 
podniebieniu, dostarczając barwy wielu 
aromatów. 
To wino jest doskonałe zarówno 
do mięs czerwonych i białych, 
jak i dziczyzny oraz sera. Zalecamy 
spożywanie wina w temperaturze 
otoczenia 16 - 18°C , uprzednio 
otwierając na godzinę przed spożyciem. 

0,75l czerwone wytrawne
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Francja

La Chapelle du Marin
 A.O.C. Côtes du Rhône

Aromat jeżyn uzupełnia bogaty, 
owocowy smak wsparty muśnięciem 
goździków i cynamonu. 

Smakowite, pełne, bogate i łatwe do 
picia, gdyż taniny są łagodne i giętkie

0,75l czerwone wytrawne

Maison Philippe Bouchard 
 A.O.C. Côtes du Rhône

Piękny purpurowy kolor. Wspaniała 
elegancja bukietu wydaje się 
symbolizować światło słoneczne. 

W zapachu charakterystyczny zespół 
owoców i wiśni. Wyraźny i prosty, 
dobrze wyważony, silnie przyprawiony 
i taninowy. Podawać do dziczyzny, 
czerwonego mięsa, duszonej jagnięciny 
oraz wołowiny gotowanej z winem.

0,75l czerwone wytrawne

Maison Philippe Bouchard
 A.O.C. Châteauneuf-du-Pape

Châteauneuf-du-Pape jest świeżym, 
wytrawnym winem, typowym dla 
regionu. 

Przyjemne połączenie  winogron 
Mourvedre, Grenache oraz Syrah 
o dobrej strukturze i możliwości 
dojrzewania. 
Pikantne, pełne o przyjemnym 
wykończeniu. Może być leżakowane 
przez minimum 10 lat.

0,75l czerwone wytrawne

Delahaie
 A.O.C. Champagne

Pozostając wierną korzeniom, ta 
rodzina wciąż rozwija swój szampan 
zgodnie z najczystszą tradycją 
wytwarzania szampana.

Cała produkcja pochodzi z ich winnicy 
i winogron, kupowanych od lojalnych 
plantatorów, dających efekt klasy Grand 
Crus. 
Szampan wytwarzany jest z mieszanki 
trzech szampańskich winogron: Pinot 
Noir, Pinot Meunier oraz Chardonnay. 
Szampan Brut powinien być spożywany 
dla przyjemności jako aperitif.
Szampan o dobrze wyważonym smaku, 
dość aromatyczny.

0,75l białe wytrawne

Pierre Darcys Brut
 A.O.C. Champagne

Grona: 1/3 Chardonnay, 1/3 Pinot Noir, 
1/3 Pinot Meunier

Kolor blado żółty. Aromat tropikalnych 
owoców, mango i brzoskwini. Świeży 
początek z nutami orzechów i chleba, 
po którym następuje przyjemna 
kwasowość. Długi posmak.

0,75l białe wytrawne

Chateau Beausoleil Brut 
Reserve Cremant De Limoux
 A.O.C. Limoux

Wino zrobione głównie ze szczepu 
Chardonnay (90%) z dodatkiem Pinot 
Noir i Chenin (10%). 

Bąbelki delikatne i dobrze 
uformowane. Nuty miodu i głogu czynią 
to wino idealnym jako aperitif. 

Podawać w temp. 6ºC, samo lub w 
koktajlach.

0,75l białe wytrawne
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Francja

Domaine  Bersan 
Chablis Superieur Premier 
Cru Montmains
 A.O.C. Chablis 

Klasyczne, wspaniałe Chablis 
z typowymi nutami niebieskiej gliny 
z winnicy. 

Nos dominują aromaty pieczeni 
i mineralne. Żywość 
i mineralność cechują markę 
i strukturę tego wina

0,75l białe wytrawne

Domaine  Bersan 
Chablis Les Ouches
 A.O.C. Chablis

Aromat z nutami pieczeni i ostrych 
przypraw. 

Piękny taniczny krzemień z lekkim, 
maślanym finiszem daje długi, pełny, 
doskonały przykład Chablis 
z grona Chardonnay.

0,75l białe wytrawne

Chablis Albert Bichot
 A.O.C. Chablis

Szczepy: 100% Chardonnay

Kolor blado żółty z zielonymi 
odcieniami. Typowy mineralny aromat. 
W ustach świeża kwasowość, tony 
mineralne z nutami migdała. 
Długotrwały, przyjemny posmak.

0,75l białe wytrawne

Domaine Bersan 
Saint Bris Sauvignon
 A.O.C. Saint Bris

Ma przejrzysty, żółty kolor. 

Świetny, delikatny nos miesza się 
z białymi kwiatami, nutami mineralnymi 
i owocami cytrusowymi. Kusi usta swoim 
chłodem, jedwabistą strukturą, 
gustownością i konsekwencją smaku.

Podawać z ostrygami, wędzonym 
łososiem, grillowaną rybą.

0,75l białe wytrawne

Domaine Bersan 
Cotes d'Auxerre Pinot Noir 
 A.O.C. Bourgogne

Nos delikatnie owocowy i perfumowany. 
Lekko zbudowane Pinot Noir, z wiekiem 
rozwinie więcej złożonych smaków.

Podawać z kremowymi serami, 
gulaszem z drobiu, rybą, potrawami 
z jajek.

0,75l czerwone wytrawne

Domaine Bersan Cotes 
d'Auxerre Chardonnay 
 A.O.C. Bourgogne

Wino o dobrej strukturze, mineralne, 
owocowe (żółte owoce) i lekko drzewne. 
Nos dojrzałych owoców brzoskwiń i fig 
oraz piernika. W ustach pełne.

Podawać z rybą w sosie, mięsem, 
szynką, w temperaturze 10 - 12ºC.

0,75l białe wytrawne
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Francja

Chateau Vaugelas 
 A.O.C. Corbieres

Szczepy: Grenache, Syrah, Carignan, 
mourvedre

Wino dojrzewa przez 6 miesięcy w 
dębowych beczkach.

Piękny, intensywny kolor. Nos wyjątkowo 
przyjemny z nutami czerwonych 
owoców, wanilii, przypraw i ziół. W 
smaku jest delikatne i aksamitne, bez 
nadmiaru tanin. W ustach długie,  z 
dobrą strukturą, może być docenione 
od razu. Doskonale pasuje do 
czerwonego mięsa, drobiu i wszystkich 
rodzajów serów.

0,75l czerwone wytrawne

Domaine Millegrand Grenache-
Cinsault 
 IGP Pays d'Oc

Kolor płatka róży z odcieniem 
ciemniejszego różu. Bardzo 
aromatyczne z owocami cytrusowymi, 
kwiatami, wiśniami i słodyczami.  
Świeże i soczyste w smaku, pełne 
bogatych, doskonałych owoców. 
Znakomite jako aperitif, z tapas, 
grillowaną rybą, drobiem i kozim serem. 
Podawać schłodzone do temp. 12ºC

0,75l różowe wytrawne

Chateau Millegrand
 A.O.C. Minervois Fut de chene

Szczepy: 30%Shiraz, 30% Carignan, 
30% Grenache, 10% Mourvedre

Przepiękny kolor głębokiej czerwieni 
z delikatnym odcieniem miedzi. Aromat 
dojrzałych owoców i podszycia leśnego. 
W ustach delikatne nuty drzewne 
doskonale współgrają ze świeżością 
tego wina. Elegancką strukturę 
zwiększa nuta czarnego pieprzu 
i delikatność szczepu Mourvedre. 
Docenisz to w pełni zbudowane wino 
z typowymi francuskimi daniami 
mięsnymi z sosem albo z lekko 
pikantną kuchnią.Wino wyróżnione 
złotymi medalami.  

0,75l czerwone wytrawne

Domaine De Cibadies 
Chardonnay
 IGP Pays d'Oc

Szczepy: Chardonnay

Kolor słomkowo żółty. Aromat cytrusów, 
owoców, brzoskwiń i suszonych owoców 
zmieszany z wanilią i nutami dębu. 
Bogaty i harmonijny smak wyjątkowej 
objętości i gładkości. Wyczuwalna 
dębowa beczka nie przesłania 
delikatnych kwiatowych i owocowych 
nut. Podawać w temp. 12ºC jako 
aperitif, z daniami z ryb (grillowanych 
lub w sosie), ze skorupiakami, drobiem 
lub kozim serem.

0,75l białe wytrawne

Chateau Sainte Marthe 
 A.O.C.  Languedoc

Wino dojrzewa 18 miesięcy w beczkach 
z francuskiego dębu.

Barwa cudownej purpury. Aromat 
przypraw, czarnych owoców 
zmieszanych z podszyciem lasu 
i nutami starzenia. W smaku w pełni 
zbudowane, skoncentrowane 
i jedwabiste, z aromatem owocowym. 
Podawać w temp. 17ºC z pieczoną 
jagnięciną z grzybami, słodką piersią 
z kaczki lub niepasteryzowanymi 
serami.

0,75l czerwone wytrawne

Domaine Millegrand Sauvignon
 IGP Pays d'Oc

Atrakcyjny blado żółty kolor. Elegancki 
aromat bukszpanu, kwiatów i grejfruta. 
Wyjątkowo świeży i dobrze 
zbalansowany smak z cytryną 
i ananasem na finiszu. Podawać 
w temp. 10-12ºC jako aperitif, 
z kanapkami, rukolą, grillowaną rybą, 
owocami morza białym mięsem lub 
kozim serem.

0,75l białe wytrawne
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Francja

Domaine De La Motte Cabernet 
Sauvignon
 IGP Pays d'Oc

Piękny, głęboki, czerwony kolor z nutą 
granatu. 

Mocny aromat  z nutami czarnych 
owoców i przypraw,  z domieszką wanilii 
i goździków. W ustach bogate 
i aksamitne. Mocna koncentracja jest 
delikatnie zbalansowana przez 
świeżość i delikatność tanin. Doskonałe 
jako aperitif, z kaczką, i oliwkami lub 
jagnięciną w curry. 

0,75l czerwone wytrawne

Domaine De La Motte 
Sauvignon
 IGP Pays d'Oc

Kolor jasno złoty. 

Mocny, intensywny aromat bukszpanu, 
owoców cytrusowych (grejfrut) i owoców 
egzotycznych. W smaku łagodne 
z dobrą rześkością rozwijającą 
przyjemną aromatyczną intensywność. 
Doskonałe jako aperitif, z białym 
mięsem lub rybami, ostrygami i kozimi 
serami.

0,75l białe wytrawne

Domaine Millegrand Cabernet 
Sauvignon 
 IGP Pays d'Oc

Kolor intensywnej czerwieni granatu. 

Aromat czerwonych owoców rozwija się 
w kierunku pikantnych i rustykalnych 
nut. W smaku dobra struktura 
z mocnymi taninami. Aromat pikantnych 
owoców  przechodzi w subtelnie 
waniliowy finisz. Podawać w temp. 16ºC 
z makaronami, grillowaną polędwicą, 
gulaszem z królika lub z serami.

0,75l czerwone wytrawne

Domaine De La Motte Merlot

 IGP Pays d'Oc

Głęboki, ciemno czerwony kolor. 

Intensywny aromat małych, dojrzałych, 
czerwonych i czarnych owoców ( maliny, 
czarnej porzeczki, jagody) rozwija się 
w nuty dżemu wiśniowego.  Smak jest 
pełny, łagodny  z owocowym 
charakterem. Świetne jedwabiste taniny 
i elegancki finisz. Doskonałe z szynką, 
grillowanym mięsem lub zapiekankami 
i dojrzałymi serami.

0,75l czerwone wytrawne
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Francja

Baron Ciceron
 

Klasyczne wino lata. 

Delikatna słodycz łączy się z subtelną 
kwasowością tego wina, pozwalając 
cieszyć się nim jako aperitif, a także 
jako znakomite uzupełnienie posiłku 
z ryb i owoców morza, świeżych sałat 
oraz potraw kuchni włoskiej 
i azjatyckiej. 
Podawać w temp. 10-12 ˚C.

0,75l różowe półsłodkie

Baron Ciceron

 

To białe łagodne wino o delikatnie 
słodkawym posmaku, łączy w sobie 
delikatną kwasowość i subtelne nuty 
owocowe. Znakomite jako aperitif
i akompaniament do delikatnych 
owoców morza, świeżych sałatek, tatara 
z łososia. Podawać w temp. 10-12 ˚C.

0,75l białe półsłodkie

Baron Ciceron

Urokliwe połączenie delikatnej 
kwasowości i subtelnej słodyczy 
pozwala cieszyć się tym winem w formie 
aperitifu, a także jako znakomitego 
dodatku do potraw opartych 
o makarony połączone z warzywami, 
wołowinę i lekkie mięsa z dziczyzny. 
Podawać w temp. 15-16 ˚C.

0,75l czerwone półsłodkie

Cuvee Jean Paul 
 Vin de Pays de Vaucluse

Strukturalna śliwka i truskawka krążą 
po podniebieniu, czyniąc to wino 
pysznym i nieskomplikowanym. 
Średnio zbudowane, gładkie, owocowe 
i łatwe do picia, ale dobre jako 
towarzystwo jedzenia. 
Podawać z grillowanym mięsem 
i zapiekanką.

0,75l czerwone wytrawne

Cuvee Jean Paul 
 Vin de Pays Cotes de Gascogne

Łagodne, półwytrawne białe wino 
produkowane z wysokiej jakości gron 
pochodzących z regionu Cotes de 
Gascogne. Cudownie świeży, 
aromatyczny nos wynika z dojrzałych, 
zielonych owoców, które na 
podniebieniu tworzą długi finisz. 
Gładkie i dobrze zbalansowane, 
nieskomplikowane i łatwe do picia wino.
Pasuje do prostych potraw z kurczaka 
i kanapek z serem.

0,75l białe półwytrawne

Cuvee Jean Paul
 Vin de Pays Cotes de Gascogne

Intensywnie różowy kolor z aromatem 
czerwonych jagód połączonych 
z egzotyczną nutą. Na podniebieniu 
gładki smak jagód połączony 
z łagodnym, ale wyrazistym finiszem, 
który nadaje charakter temu 
nieskomplikowanemu, świeżemu 
i owocowemu winu. Pasuje do 
większości potraw, ale szczególnie 
do tajskiego zielonego curry.

0,75l różowe wytrawne
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Val Conde Crianza 
 D.O. Utiel-Requena 

Dojrzewanie:  6 miesięcy w beczkach.
Szczepy: Tempranillo 50% oraz Bobal 
50%. 
Wino ma rubinowy kolor z nutami 
czarnych oraz słodkich czerwonych 
owoców. Posiada niuanse waniliowe 
pochodzące z baryłek. Możemy 
zachwycać się równowagą 
i harmonią tego słodkiego wina, 
na przykład w postaci dodatku 
do deseru. 

0,75l czerwone półsłodkie

Val Conde Gran Reserva 
 D.O. Utiel-Requena 

Szczepy: 50 % Tempranillo, 35 % Bobal, 
15% Garnacha.
Leżakuje 24 miesiące w młodszych niż 
5 lat beczkach dębowych i 36 miesięcy 
w butelkach.
Kolor rubinowy z cieniem ceglanym. 
Aromat charakterystyczny dla wina 
leżakującego w dębie, z pikantnymi 
nutami wanilii i goździka. Owocowe 
i aksamitne w ustach z wyraźnymi 
taninami. Pasuje do każdego rodzaju 
potraw.
Podawać w temperaturze 18 - 20ºC.

0,75l czerwone wytrawne

Senorio de la Llanos Tempranillo 
Reserva D.O. Valdepeñas 

Dojrzewanie: 24 miesiące w dębowych 
beczkach.
Szczepy: 100% Tempranillo.
Głęboki czerwony kolor z pewnymi 
niuansami ceglanymi. Zapach złożony, 
z lekkimi i dojrzałymi akcentami kawy 
i kakao. Struktura smaku klarowna 
i elegancka, z obecnością dojrzałych 
tanin.

0,75l czerwone wytrawne

Las Chanas  
 D.O. Toro

Szczepy: Tinta del Pais, Garnacha, 
Malvasia.
Rubinowy kolor, aromaty pełne 
czerwonych owoców. Wino jest lekkie 
i łagodne. Lekki smak z przyjemnymi 
aromatami czerwonych jagód. 
Wino jest doskonałe w połączeniu 
z serem, jak również do picia 
oddzielnie.

0,75l czerwone półsłodkie

Castillo Irache Crianza
 D.O. Navarra

Szczepy: 100% Tempranillo.
Wino ma głęboki czerwony kolor. 
W zapachu czuje się dojrzałe owoce, 
a smak jest bardzo skoncentrowany. 
Wino jest bardzo dobrze wyważone 
i stanowi doskonały dodatek do mięs 
i serów.

0,75l czerwone wytrawne

ONDARI

 VdT Castilla y Leon 
Szczepy:  Prieto Picudo, Tempranillo, Merlot

Dojrzewanie: 4 miesiące beczki

Mała rodzinna firma, w północno-hiszpańskiej prowincji 
Leon produkuje to wino w winiarni wykutej w skale. 
Produkcja oparta jest o miejscowe grono Prieto Picudo. 
Małe, o grubej skórze grona są taką rzadkością w świecie 
winogron jak i wyprodukowanie z nich dobrego wina. 
Prawie czarny kolor i bardzo mocne aromaty owocowe, 
połączone z korzenno-dymnymi nutami koziej obórki 
skryte w owocu, w rękach niedoświadczonego enologa 
mogą się zamienić w koszmar dla miłośników win typu 
„easy-drinking”. Ale w rękach doświadczonego fachowca 
grono Prieto Picudo daje takie spektrum aromatów i 
smaków, że nasze podniebienie może oszaleć. Łączenie 
gron w przypadku wina Ondari dokonuje się poprzez 
dodanie niewielkiej ilości gron Tempranillo i Merlota oraz 
wyjątkowo staranną winifikację w betonowych tankach a 
także niedługie dojrzewanie w beczkach z francuskiego 
dębu. Efekt odpowiada prawie każdemu konsumentowi 
wina – zarówno temu, który zaczyna swoją przygodę w 
winem jak i koneserowi. Wino jest prawie czarne, 
cechujące się mocnymi nutami korzennymi, poważną 
strukturą, doskonale zintegrowaną z winem mocną 
taniną i wręcz zwierzęcą dzikością. 

0,75l czerwone wytrawne
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Flor de Montgo Verdejo
 D.O. Yecla

Wino o aromacie ananasa i brzoskwini 
z nutą dojrzałych owoców cytrusowych. 
Doskonale zrównoważona kwasowość, 
bardzo orzeźwiające. Idealne na upalne 
dni. Jest doskonałym uzupełnieniem 
do grillowanych ryb i sałatek.

0,75l białe wytrawne

Finca Rosal Monastrell
 D.O. Yecla

Wyprodukowane z 30-letnich krzewów 
szczepu Monastrell. 
Wino o głębokim rubinowym kolorze. 
Aromat niezwykle intensywny 
z dominującym  zapachem wiśni, 
czarnej porzeczki oraz ziół i dębu. 
W smaku niezwykle bogate, owocowe, 
krągłe, z delikatną słodyczą i lekkimi 
taninami. 
Serwować w temperaturze 16°C.

0,75l czerwone półwytrawne

Vanesa Monastrell Organic
 D.O. Yecla

Wyprodukowane z 30-letnich krzewów 
szczepu Monastrell. 
Wino o intensywnym kolorze wiśni 
z delikatnym przebłyskiem fioletu. 
Aromat niezwykle intensywny z nutą 
wiśni, jagód, tytoniu oraz czekolady. 
W smaku bogate z dominującym 
smakiem jagód oraz nutą przypraw 
i czekolady. Doskonale zrównoważone, 
z zachowaną równowagą pomiędzy 
odświeżającą kwasowością 
a delikatnymi taninami.

0,75l czerwone wytrawne

Montgo Monastrell Shiraz 
 D.O. Yecla

Szczepy: 70% Monastrell, 20% Shiraz, 
10% Cabernet Sauvignon.
Winogrona są starannie zebrane 
w optymalnej fazie dojrzałości od końca 
września do końca października. 
Wino leżakowane do 6 miesięcy 
w małych 1-3 letnich beczkach 
z francuskiego i amerykańskiego dębu.
Kolor ciemny, karmazynowy z nutą 
fioletu. Aromat intensywny z nutami 
dojrzałych jeżyn i wiśni, egzotycznych 
przypraw i tytoniu, lukrecji i dymu. 
Na podniebieniu bogate, 
skoncentrowane delikatnie mineralne, 
świeże i rześkie. Wino dobrze 
zbudowane, pełne, długie. 
Idealne do steków.

0,75l czerwone wytrawne

Pasas Monastrell 
 D.O. Jumilla

Szczepy: 100% Monastrell

15% wina dojrzewa 6 miesięcy 
w beczkach z francuskiego 
i amerykańskiego dębu.

Kolor głębokiej, ciemnej rubinowej 
czerwieni z fioletowym obrzeżem. 
Zapach intensywnie owocowy  (wiśnie, 
czarne jagody z nutami dzikich ziół 
i palonego dębu). W smaku bogate 
i soczyste, dobrze skoncentrowane, 
z dobrą słodyczą i bardzo miękkimi 
taninami.

0,75l czerwone wytrawne

Flor de Montgo Monastrell
 D.O. Yecla

Stworzone w 100% ze szczepu 
Monastrell znanego również z doliny 
Rodanu we Francji jako Mourvedre, 
który od wieków (odkryte już w XVw.) 
jest miejscową odmianą winorośli 
uprawianych w Yecla. 
Wino złożone, które nasyca 
podniebienie owocami jeżyny, 
ciemnej wiśni, śliwek, lukrecji, 
żelaza i posmakiem mineralnym 
i tanicznym. Gęste, pełne kolorów, 
aromatów i smaków pozostawia 
niezatarte wrażenie na długo po 
degustacji.

0,75l czerwone wytrawne

Peñin Guia 2009
srebrny medal 

w Selecions Mondiales 
des Vins  86/100,

Robert Parker's 
Wine Advocate 
2005, 86 pkt.

Złoty Medal
Niemcy 

MUNDUS Vini 2006

Robert Parker's
Wine Advocate

“jeden z najlepszych
w mojej hiszpanskiej 

degustacji" 
2004 rocznik, 88 pkt. 

Pierwszy 
rocznik wygrywa

"Baco Gold Trophy"
za najlepsze młode 
wino w Hiszpanii!

Robert Parker, 
Wine Advocate 

luty 2008   
88/100 punktów 
- rocznik 2005

Robert Parker, 
Wine Advocate

luty 2007 
90/100 punktów 
- rocznik 2004 

ICT 
al Mundo - 
Gold Medal
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Aventino Crianza
 D.O. Ribera del Duero

Wino wytwarzane z 100% Tinta del Pais 
(lokalna nazwa dla Tempranillo).Wino 
leżakowane przez 12 miesięcy w 1-3 
letnich beczkach z francuskiego dębu 
a następnie przez 24 miesiące 
w butelkach. Wino bardzo dojrzałe, 
z delikatną kwasowością. 
Wino o głębokim purpurowym kolorze, 
skoncentrowane, z aromatem owoców 
leśnych i ziół. Na podniebieniu soczyste 
z nutą jagód i wanilii. Mocne, długie 
i owocowe. Po prostu pyszne.

0,75l czerwone wytrawne

Aventino Tempranillo
 D.O. Ribera del Duero

0,75l czerwone wytrawne

Wyprodukowane w 100% ze szczepu 
Tinta del Pais (lokalna nazwa dla 
Tempranillo) z krzaków posadzonych 
od 60 do 120 lat temu, średnia wieku 
80 lat. Fermentacja odbywa się 
w niskich temperaturach, aby zachować 
świeży aromat owocowy. Wino leżakowe 
przez 4 miesiące w beczkach 
z francuskiego, amerykańskiego 
i węgierskiego dębu. 
Wino o purpurowym kolorze, 
z wyraźnym aromatem jagód i wiśni. 
Delikatne, stanowi idealne 
wprowadzenie do win z Ribera del 
Duero. 
Znakomity stosunek jakości do ceny. 

Aventino Roble
 D.O. Ribera del Duero

Jest winem dla tych, którzy lubią wina 
leżakowane w beczkach, taniczne. 
Winorośla stworzone do produkcji tego 
wina zostały posadzone 60 - 120 lat 
temu. Leżakowane przez 6 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu, 
następnie butelkowane i starzone 
przez kolejny rok przed wprowadzeniem 
do sprzedaży. 

0,75l czerwone wytrawne

Guía Peñin 2010: 
89/100 punktów 
(2006 rocznik)

Challenge
International du Vin 

2009: 
Gold

Montesierra Tempranillo 
Garnacha  D.O. Somantano

Dojrzewanie: 6 miesięcy w dębowych 
beczkach.
Szczepy: 50% Tempranillo, 30% Viura, 
20% Garnacha.
Kolor wina jest połyskliwy i ciemny, jak 
kolor wiśni. Zapach wina przypomina 
poziomki i posiada również niuanse 
anyżu i świeżych owoców. 
W smaku wino dobrze wyważone, 
z lekkimi taninami. Posiada dobrą 
kompozycję połączoną z dobrą 
kwasowością. Finał zawiera eleganckie 
owoce.

0,75l różowe wytrawne

Najlepsze
rózowe wino

- Niemcy 2009
88/100 pkt 

Robert Parker 

Palacio de Cirat Reserva  
 D.O. Almansa

Dojrzewanie: 12 miesięcy w dębowych 
beczkach, 12 miesięcy w butelkach.
Szczepy: Garnacha, Tempranillo, 
Monastrell.
Głęboki czerwony kolor, który 
przypomina ciemne wiśnie. Posiada 
aromaty ciemnych owoców z nutami 
prażonego drewna. Wino jest bardzo 
łagodne, delikatne, złożone i dobrze 
skomponowane. W smaku czuje się 
obecność czarnych owoców 
z nutami dębu i akcentami lukrecji. 
Finał jest bardzo intensywny.

0,75l czerwone wytrawne

Castillo de Monlero Tempranillo 
 D.O. Valencia

Grona: 100% Tempranillo. 
Dojrzewanie: 3 miesiące w dębie 
francuskim.
Rubinowy kolor wina połączony jest 
z aromatami czerwonych wiśni, 
truskawek i dojrzałych śliwek, a także 
cynamonu i wanilii. Wino łagodnie 
wytrawne o przyjemnej równowadze 
między kwasowością a delikatnymi 
taninami. Doskonałe do potraw 
mięsnych w połączeniu z warzywami 
i makaronem.

0,75l czerwone wytrawne
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Besitos Valentino 
 D.O. Valencia

Jasny , lekko perlisty, cytrynowo złoty 
kolor. Nos jest czysty, młody 
z delikatnymi nutami owoców i kwiatów, 
przypominającymi skórkę mandarynki, 
wiciokrzew i kwiat słodkiej pomarańczy. 
Na podniebieniu słodycz, która powleka 
usta i odświeża pęcherzykami 
powietrza i harmonijną równowagą.
Doskonałe jako aperitif lub jako 
dodatek do świeżych owoców, zielonych 
sałat, łagodnych potraw i prostych 
deserów.

0,75l białe słodkie

Besitos Valentino Pink
 D.O. Valencia

Jasny, lekko perlisty różowy kolor. Nos 
jest czysty, młody z delikatnymi nutami 
owoców i kwiatów, przypominających 
wiciokrzew, kwiat słodkiej pomarańczy 
i poziomkę. Na podniebieniu słodycz, 
która powleka usta i odświeża 
pęcherzykami powietrza i harmonijną 
równowagą.

0,75l różowe słodkie

Radio Boca Verdejo
 V.D.T. Castilla Y Leon

Szczepy: 100% Verdejo

Kolor blado żółty ze złoto-zielonymi 
przebłyskami. Czarujący aromat 
pikantnego kwiatu cytryny  i dojrzałych 
jabłek z nutą brzoskwini i przyjemnymi 
minerałami. Smak oferuje energetyczną 
kombinację owoców i minerałów. 
Finisz czysty, rześki z orzeźwiającą 
kwasowością.

0,75l białe półwytrawne

Radio Boca Rose Monastrell
 D.O. Alicante

Szczepy: 100% Monastrell

Kolor jasny, łososiowo różowy. Zapach 
świeżych, wyrazistych czerwonych 
owoców,  takich jak maliny, dojrzałe 
truskawki i kwiaty. W smaku miękkie, 
kremowe i owocowe. Orzeźwiająca 
kwasowość i intensywny, owocowy 
finisz.

0,75l różowe półwytrawne

Radio Boca Tempranillo
 D.O. Valencia

Szczepy: 100% Tempranillo

Część wina dojrzewa w beczkach 
z francuskiego dębu.

Kolor jasnej, średnio intensywnej, 
rubinowej czerwieni. Zapach średnio 
intensywny, wiśni, truskawek 
i dojrzałych śliwek z nutą słodkich 
przypraw, takich jak cynamon i wanilia. 
W smaku półwytrawne, średnio 
zbudowane z przyjemną równowagą 
pomiędzy kwasowością i miękkimi 
taninami.

0,75l czerwone półwytrawne

Protocolo
 VdT Castilla

Szczepy: Tempranillo (również Tinto 
Fino, Tinto del país).
Wino ma czerwono rubinowy kolor 
i posiada aromaty owocowe, malin 
i czerwonych owoców. Obecne też są 
nuty wanilii i przypraw korzennych. To 
wino nie jest zbyt mocne, równowaga 
pomiędzy taninami a kwasowością jest 
dobrze wyważona. W finale wino 
prezentuje nuty malin, wanilii i drewna.

0,75l czerwone wytrawne

2013 
90 pkt 

Guia Penin
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Conde Pinel Tempranillo
 VdT Castilla

Kolekcja win  Conde Pinel to najnowsza 
historia win z regionu Kastylia. Te wina 
zawierają w sobie nie tylko siłę, ale 
i wyjątkowy smak gron z tego regionu. 
Wina te godne są królów, ale cieszyć się 
może nimi każdy współczesny miłośnik 
wina.
Wino Conde Pinel z gron Tempranillo-
Shiraz charakteryzują się intensywnymi 
aromatami dojrzałych dzikich jagód 
i znakomitą harmonią pomiędzy 
słodyczą dojrzałych gron, 
a kwasowością i delikatnym posmakiem 
alkoholu. Doskonale pasuje do 
pieczonej kaczki.
Podawać w temperaturze 14ºC.

0,75l czerwone półsłodkie

Conde Pinel Viura Verdejo
 VdT Castilla

Kolekcja win  Conde Pinel to najnowsza 
historia win z regionu Kastylia. 
Te wina zawierają w sobie nie tylko siłę, 
ale i wyjątkowy smak gron z tego 
regionu. Wina te godne są królów, 
ale cieszyć się może nimi każdy 
współczesny miłośnik wina.
Wino Conde Pinel z gron Viura i Verdejo 
wabi nas barwą złota połączoną 
z refleksami jasnej zieleni. Grona te 
tworzą miłe połączenie „zielonej” 
odświeżającej kwasowości oraz 
subtelnej słodyczy dojrzałego ananasa 
i owoców cytrusowych, dając w efekcie 
znakomity smak.

0,75l białe półsłodkie

El Paso Airen Verdejo
 VdT Castilla

Wytwarzane jest z winogron 
dojrzewających na słynnym hiszpańskim 
płaskowyżu Meseta, gdzie wino 
wytwarzano od stuleci. To świeże, 
aromatyczne i przyjemne białe wino 
zaskakuje nas subtelnym aromatem 
cytrusów i doskonale zrównoważoną 
kwasowością. Idealne wino, którym 
cieszyć się można każdego dnia pijąc je 
zarówno samo, jak i do szerokiej gamy 
posiłków. 
Podawać w temperaturze 12ºC.

0,75l białe półwytrawne

El Paso Tempranillo Rosado 
 VdT Castilla

Wytwarzane jest z winogron 
dojrzewających na słynnym 
hiszpańskim płaskowyżu Meseta, 
gdzie wino wytwarzano od stuleci. 
To świeże, aromatyczne i przyjemne 
różowe wino zaskakuje nas subtelnym 
aromatem cytrusów i doskonale 
zrównoważoną kwasowością. 
Idealne wino, którym cieszyć się można 
każdego dnia pijąc je zarówno samo, 
jak i do szerokiej gamy posiłków. 
Podawać schłodzone do 10ºC.

0,75l różowe półwytrawne

El Paso Tempranillo Shiraz 
 VdT Castilla

Wytwarzane jest z winogron 
dojrzewających na słynnym 
hiszpańskim płaskowyżu Meseta, 
gdzie wino wytwarzano od stuleci. 
W tym delikatnym, doskonałym winie 
o posmaku owoców, subtelny aromat 
Tempranillo doskonale współgra z pełną 
charakteru strukturą gron Shiraz dając 
Państwu wino, którym cieszyć się 
można każdego dnia pijąc je zarówno 
samo, jak i do szerokiej gamy posiłków. 
Podawać w temperaturze 16ºC.

0,75l czerwone półwytrawne

Faustino Rivero
 D.O.Ca Rioja

Szczepy: 85% Tempranillo, 15% 
Garnacha.
Wino dobrze zbudowane z aromatem 
czerwonych owoców i lukrecji. 
Na podniebieniu zrównoważone 
z nutami wiśni i truskawek. Pasuje 
do wszystkich rodzajów mięsa, stanowi 
dobre uzupełnienie makaronu, 
przekąsek i serów. Podobnie jak 
wszystkie młode wina idealne do 
spożycia w ciągu roku. 
Podawać schłodzone w temperaturze 
14 - 16ºC.

0,75l czerwone wytrawne
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Capa Airen Verdejo
 VdT Castilla

Jest nowoczesnym winem stworzonym 
na potrzeby nowej generacji 
konsumentów. Wino komponowane jest 
z miejscowych odmian Airen i Verdejo, 
przy użyciu najnowocześniejszych 
technologii winifikacyjnych, co pozwala 
uzyskać eleganckie, odświeżające 
i łagodne w smaku białe wino. Wino ma 
czysty, słomkowo - złoty kolor. Odznacza 
się czystym i świeżym owocowym 
aromatem z nutami brzoskwini 
i owoców cytrusowych. Wino ma dobrą 
strukturę, owocowość i nutę przyjemnej, 
świeżej kwasowości. Doskonałe do 
owoców morza, sałatek, kurczaków 
i potraw z dodatkiem curry. Znakomicie 
nadaje się do picia samodzielnie. 
Podawać w temperaturze 6 - 8ºC. 

0,75l białe półwytrawne

Capa Rose 
 VdT Castilla

CAPA jest nowoczesnym winem 
stworzonym  na potrzeby nowej 
generacji konsumentów. Wino 
wyprodukowano ze szczepu 
Tempranillo, rosnącego w regionie 
Castilla, co w powiązaniu z najnowszą 
technologią winifikacji, daje eleganckie 
i nowoczesne wino. Wino ma piękny 
różowy kolor, połączony z aromatem 
dzikich truskawek, słodkich wiśni 
i arbuza. Smak wina to nuty świeżej  
truskawki, malin i czerwonej porzeczki, 
połączone delikatną kwasowością 
słodkich jabłek. Podawać jako aperitif, 
do sałatek owocowych i owoców morza. 
Podawać w temperaturze 8 - 10ºC.

0,75l różowe półwytrawne

Capa Single Vinayerd
 VdT Castilla

Wino wyprodukowane 
z wyselekcjonowanych szczepów 
Tempranillo pochodzących 
z najlepszych upraw. Wino leżakowane 
przez 6 miesięcy w dębowych beczkach. 
Wino niezwykle pełne z wyraźną nutą 
jagody, delikatnym posmakiem dębu, 
oraz czekolady i kawy. Bardzo ciekawe
i złożone.  Doskonałe do czerwonych 
mięs, dziczyzny, serów.

0,75l czerwone wytrawne

Capa Moscato
 D.O. Valencia

Szczepy: 100% Moscatel

Kolor jasny, cytrynowo-złoty. Zapach 
czysty, młody z wyraźnymi nutami 
owocowymi i kwiatowymi (skórka 
mandarynki, wiciokrzew i słodki kwiat 
pomarańczy). W smaku delikatna 
słodycz i orzeźwiające bąbelki oraz 
harmonijna równowaga.

0,75l białe półwytrawne

Capa Tempranillo
 VdT Castilla

Jest nowoczesnym winem, stworzonym 
specjalnie na potrzeby nowej generacji 
konsumentów.
Wino wytwarzane jest ze szczepu 
Tempranillo rosnącego w regionie 
Castilla, co  w powiązaniu z najnowszą 
technologią winifikacji daje eleganckie 
i nowoczesne wino.
Wino ma intensywny ciemno 
czerwony kolor połączony 
z aromatem owoców jagodowych. 
Smak wina jest bogaty i soczysty 
o posmaku owoców i łagodnych 
tanin. Wino znakomicie pasuje do 
mięs, zwłaszcza grillowanych czy 
serów. Można pić je również 
samodzielnie, ciesząc się jego 
półwytrawnym smakiem.

0,75l czerwone półwytrawne

Medal 
Baco Gold 

"Best New Release
2008"

Silver Medal 
Selecions Mondiales 

des Vins Canada 
2007

Mundus Vini 
 Gold Capa 

2014

Capa Tembranillo
 VdT Castilla

Jest nowoczesnym winem, stworzonym 
specjalnie na potrzeby nowej generacji 
konsumentów.
Wino wytwarzane jest ze szczepu 
Tempranillo rosnącego w regionie 
Castilla, co  w powiązaniu z najnowszą 
technologią winifikacji daje eleganckie 
i nowoczesne wino.
Wino ma intensywny ciemno czerwony 
kolor połączony z aromatem owoców 
jagodowych. Smak wina jest bogaty 
i soczysty o posmaku owoców 
i łagodnych tanin. Wino znakomicie 
pasuje do mięs, zwłaszcza grillowanych 
czy serów. Można pić je również 
samodzielnie, ciesząc się jego 
łagodnym smakiem.

1,5l czerwone wytrawne
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Capa Verdejo BAG IN BOX
 VdT Castilla

Capa Verdejo jest nowoczesnym białym 
winem, wytwarzanym z miejscowych 
odmian winorośli. Verdejo tworzy  
wspaniałe białe wino rozkwitające 
atrakcyjnymi aromatami kwiatów 
cytryny, dojrzałych grejfrutów i świeżo 
ściętej trawy. Te wiosenne zapachy 
połączone są z odświeżającym 
smakiem owoców cytrusowych 
i chrupiącą kwasowością. 
Trzy miesiące leżakowania nadają temu 
winu łagodne, krągłe zakończenie. 

3,00l białe wytrawne

Capa Tembranillo BAG IN BOX
 VdT Castilla

Jest nowoczesnym winem, stworzonym 
specjalnie na potrzeby nowej generacji 
konsumentów.
Wino wytwarzane jest ze szczepu 
Tempranillo rosnącego w regionie 
Castilla, co  w powiązaniu z najnowszą 
technologią winifikacji daje eleganckie 
i nowoczesne wino.
Wino ma intensywny ciemno czerwony 
kolor połączony z aromatem owoców 
jagodowych. Smak wina jest bogaty 
i soczysty o posmaku owoców 
i łagodnych tanin. Wino znakomicie 
pasuje do mięs, zwłaszcza grillowanych 
czy serów. Można pić je również 
samodzielnie, ciesząc się jego 
łagodnym smakiem.

3,0l czerwone wytrawne

Flor de Montgo 
 D.O. Cava

Jest wykwintnym winem musującym 
wytworzonym z tradycyjnych gron 
Macabeo, Xarel.Lo i Parellada 
uprawianych na glebach wapiennych 
w samym sercu apelacji Cava 
w Katalonii. Wino o przyjemnym 
intensywnym aromacie, dobrze 
wyważone. Doskonałe jako aperitif 
i na wszelkie uroczyste chwile.

0,75l białe wytrawne

CAVA CAUTIU BRUT 
 D.O. Cava

Grona:  Macabeo, Xarel.Lo, Parellada
Dojrzewanie:  14 miesięcy dojrzewania w butelce.
Wino to wyprodukowano metodą klasyczną, zwaną 
też szampańską, z najlepszych białych gron. 
Długie dojrzewanie połączone z ponad stuletnim 
doświadczeniem wytwórcy i najwyższym kunsztem 
enologów dało znakomite efekty. Poziom relacji 
ceny do jakości w przypadku tego wina jest 
jednym z najlepszych w kategorii hiszpańskich win 
musujących. Połączenie gron Macabeo, Xarel.Lo 
i Parellada jest klasycznym dla Cavy połączeniem 
trzech różniących się od siebie niuansami 
smakowymi katalońskich gron. Wino to przez 14 
miesięcy dojrzewało w butelce regularnie 
i delikatnie obracane na pulpicie dojrzewalniczym. 
Wino jasne i żywe. Nos, pomimo długiego 
dojrzewania na drożdżach, rześki i promieniujący, 
o miłych nutach cytrynowych. W ustach uwalnia 
wypielęgnowane, długie i bardzo delikatne 
perlenie. Nuty jabłka i grapefruita łączą się 
z delikatną nutą brzoskwiniową. Na finiszu lekko 
„granitowa” wytrawność. 

0,75l białe wytrawne

CAVA  JAUME Serra
 D.O. Cava

Grona:  Macabeo, Xarel.Lo, Parellada

Dojrzewanie:  14 miesięcy dojrzewania 
w butelce

Suknia jasnozłota, brylantowa i czysta. 
Nos zdominowany przez aromaty 
owoców cytrusowych i ziół. W ustach 
odczuwalna doskonała struktura 
kwasowości. Delikatne perlenie, 
w końcówce wino wykazuje lekkie nuty 
marcepanowe. Wino jest w pełni 
wytrawne, nuty cukrowe są prawie 
nieodczuwalne. Znakomite jako aperitif, 
a także jako asysta do dań z ryb 
i owoców morza. 

0,75l białe wytrawne

CAVA CAUTIU Rosato
 D.O. Cava

Grona:  100% Trepat

Dojrzewanie:  14 miesięcy dojrzewania 
w butelce

Nasz tajny typ wśród win typu Cava Rose. Wino, 
które przez 14 miesięcy dojrzewało 
w butelce kusi nasze oczy świetlistymi 
przebłyskami różowości. 
I nie denerwujcie się Państwo niepotrzebnie 
tym, że kolor tego wina powstającego
z autochtonicznego grona Trepat używanego 
wyłączenie do produkcji win typu Cava Rose 
jest tak intensywny. Tym agresywnym efektom 
kolorystycznym towarzyszą delikatne niuanse 
smakowe, które wzmacniają jeszcze bardziej 
efekt przyjemnego zaskoczenia. Znakomite, 
długotrwałe perlenie. Szlachetna owocowość 
łączy się z delikatną nutą słodyczy, która 
jednak nie dominuje tego wina. Wino świeże, 
lekkie i pobudzające.

0,75l białe wytrawne
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Vega Tempranillo 
 D.O.Ca Rioja

Szczepy: Tempranillo, Garnacha.
Wino ma intensywny granatowo-
czerwony kolor. Zapach bardzo 
jagodowy z dużą ilością czerwonych 
owoców. Wino ma bardzo dobrą 
strukturę, jest dobrze wyważone 
i pasjonujące. Jest to wino młode, 
ale kompleksowe.

0,75l 1,5l czerwone wytrawne

RIOJA VEGA BLANCO
 D.O.Ca Rioja

Grona: 100% Viura

Jasno-złote, czyste i błyszczące, 
z delikatnymi refleksami zieleni. 
W nosie prezentuje bogate i intensywne 
aromaty owocowe. W ustach bardzo 
wyrównane, świeże i żywe, z lekkimi 
nutami kwasowymi, które są cudownie 
zintegrowane z delikatnym posmakiem 
owocowym. Wino z Rioja, idealne na 
codzień, idealne na gorące lato, idealne 
na towarzyskie spotkanie na tarasie.

0,75l 1,5l białe wytrawne

Vega Reserva
 D.O.Ca Rioja

Szczepy: Tempranillo 85%, Mazuelo 5%, 
Graciano 10%.
Kolor przejrzysty, jasno wiśniowy. 
W nosie intensywne owoce połączone 
z aromatem pieczonego, z toffi i wanilią. 
Na podniebieniu pełne i aksamitne, 
dobrze zbalansowane.
Podawać z czerwonym mięsem, 
pieczoną baraniną, dużą dziczyzną, 
gulaszem, fasolą.

0,75l czerwone wytrawne

Vega Crianza 
 D.O.Ca Rioja

Dojrzewanie: 12 miesięcy w dębowych 
beczkach.
Szczepy: Tempranillo, Garnacha, 
Mazuelo.
Wino ma rubinowo-czerwony kolor. 
Posiada eleganckie aromaty - waniliowy 
w połączeniu z dojrzałymi czerwonymi 
owocami i przyprawami korzennymi. 
Wino jest dobrze skomponowane 
i wyważone o długim finale. 
Typowe wino z Rioja.

0,75l czerwone wytrawne

Rioja Vega
Pochodzenie RIOJA VEGA sięga roku 1882 w Haro, gdzie 
RIOJA VEGA jest najstarszą i najbardziej tradycyjną winiarnią. 
Jednocześnie RIOJA VEGA jest jedyną winiarnią w Rioja, która ma 
zaszczyt i prawo do umieszczania nazwy “Rioja” na swej etykiecie.

W związku z rosnącym popytem w roku 2001 zbudowana została 
nowa winiarnia, jedna z najnowocześniejszych w okolicy. 

Własne winnice zajmują powierzchnię około 70 ha, gdzie głównie 
uprawiane są stare szczepy Tempranillo i Garnacha. Poszukiwanie 
bardzo małych owoców i ograniczanie ilości roślin do absolutnego 
minimum jest specjalnością RIOJA VEGA. Dzięki nowoczesnej 
technologii enologowie winiarni mogą kontrolować dopływ wody 
do winnicy – co jest absolutnie wyjątkowe w Rioja.
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El Coto Crianza 
 D.O.Ca Rioja

Dojrzewanie: 12 miesięcy w beczkach 
z amerykańskiego dębu, 6 miesięcy 
w butelkach.
Szczepy: 100% Tempranillo.
Kolor harmonijny, zbliżony do 
czerwonych wiśni. W zapachu obecne 
są znakomite aromaty przypraw 
korzennych i prażonego drewna. Wino 
posiada smaki wanilii, jest też łagodne 
i aksamitne. W smaku jest dojrzałe 
i długo się utrzymuje. 
Posiada niezwykłą kombinację 
smaków owoców i dojrzewania 
w beczkach dębowych.

0,75l czerwone wytrawne

Coto de Imaz Gran Reserva 
 D.O.Ca Rioja

Lśniący, rubinowo czerwony kolor 
z lekkim odcieniem ceglastym. Dojrzałe 
i eleganckie, jego bogata złożoność 
aromatów jest zmienna i subtelna. 
Niuanse palonego dębu i kokosa 
prowadzą do aromatów skóry i wilgotnej 
ziemi oraz czerwonych jagód i 
rodzynków. Jedwabiste, okrągłe taniny i 
złożony posmak.
Idealnie pasuje do pieczonej baraniny, 
dziczyzny lub czerwonego mięsa.
Podawać w temperaturze 16 - 18ºC.

0,75l czerwone wytrawne

El Coto white
 D.O.Ca Rioja

Szczepy: 100% Viura.
Leżakuje minimum 12 miesięcy 
w beczkach z amerykańskiego dębu 
i przynajmniej 6 miesięcy w butelkach.
Aromat owoców takich jak: brzoskwinia, 
jabłko, banan. Wytrawne i bardzo 
świeże na podniebieniu.
Podawać w temperaturze 7 - 8ºC.
Doskonałe jako aperitif lub ze 
skorupiakami. Świetnie pasuje 
do warzyw.

0,75l białe wytrawne

El Coto de Rioja 
1978 rok był następnym kamieniem milowym w historii Bodega, 
w czasie gdy Eduardo Santos Ruiz, młody dyrektor Bankunión 
przejął zarządzanie winiarnią. Został on wtedy Przewodniczącym 
Grupy I CEO. Jego praca dla firmy, zarządzanie i podwyższenie 
obrotów były tak udane, że kiedy Bankunión zadecydował 
o sprzedaży, nabywcy – międzynarodowa grupa kapitałowa Bass 
(Alexis Lichine) zaproponowali mu stanowisko menadżerskie. 
Od roku 1990 do 1997 firma odnotowywała spektakularny wzrost, 
aż stała się wiodącą Bodega pośród kwalifikowanych firm 
Oryginalnych Win Rioja. W roku 1997 grupa winiarska była 
pierwszą w Hiszpanii notowaną na Giełdzie Papierów 
Wartościowych, dzięki czemu Mercapital mógł zbyć swoje udziały 
w firmie. Od samego początku Bodega utrzymywała politykę 
ekspansji poprzez rosnące reinwestowanie zysków. Ta strategia 
pozwoliła na podwojenie liczby swoich obiektów i znaczące 
powiększenie powierzchni przeznaczonych na własne winnice oraz 
piwnice. Dlatego też dla nikogo nie było niespodzianką że w roku 
2001 prestiżowy magazyn amerykański Forbes zamieścił firmę 
na liście 100 najlepszych firm świata w kategorii firm o małej 
kapitalizacji.

Pod auspicjami przemysłowego banku Bankunión winiarnia El Coto 
de Rioja została założona w roku 1970 przez grupę ekspertów 
o uznanym doświadczeniu w sektorze winiarskim. Prawie 5 lat zajęło 
wypuszczenie pierwszego rocznika na rynek, gdy wino osiągnęło 
optymalny stan dojrzałości i ten rocznik zrobił duże wrażenie 
na entuzjastach win Rioja.

Coto de Imaz Reserva
 D.O.Ca Rioja

Szczepy: 100% Tempranillo.
Leżakuje przez 16 miesięcy w 225 l 
beczkach z amerykańskiego dębu i 3 
lata w butelkach.
Głęboki czerwony kolor 
z pomarańczową obwódką ujawniającą 
wiek wina. Okrągłe i aksamitne na 
podniebieniu. W smaku nuty 
czerwonych jagód i niuanse wanilii 
z dębu. Delikatne taniny i dobra 
kwasowość. Pasuje do mięsa, dziczyzny, 
kaczki, pieczonej cielęciny lub baleronu. 
Serwować w temperaturze 16 - 18ºC.

0,75l czerwone wytrawne

Robert Parker
The Wine Advocate

86 pkt.

Wine Enthusiast
86 pkt.

Silver medal
 - Concours Mondial 

de Bruxelles
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Diablillo Roja
 D.O.Ca Rioja

Szczepy: Tempranillo 100%.
Wino leżakowane przez 6 miesięcy 
w beczce z amerykańskiego dębu. 
Kolor głęboko rubinowy z delikatnym 
blaskiem fioletu. Aromat czerwonych 
owoców, czarnej porzeczki, malin, kawy 
i wanilii. Prawidłowa równowaga tanin, 
alkoholu i kwasowości. 
Dobrze zbudowane, z posmakiem 
przypraw, palonej kawy. Zalecane 
serwowanie w temperaturze 16 - 18ºC. 
Polecane do zimnych dań, ryżu, 
makaronów jak również pieczonych 
i grillowanych białych i ciemnych mięs.

0,75l czerwone wytrawne

Roca Morino 
 D.O.Ca Rioja

Wino to zaskakuje atrakcyjnymi 
refleksami zieleni w kieliszku. W nosie 
odczuwamy aromaty cytrusów i jabłek. 
Delikatne a zarazem świeże wino, które 
czaruje nas równowagą pomiędzy 
nutami owoców a delikatną 
kwasowością. 
Najlepiej komponuje się 
z przystawkami, rybami i owocami 
morza. Podawać zimne, schłodzone do 
temperatury 8ºC.

0,75l białe wytrawne

Roca Morino
 D.O.Ca Rioja

To wino, powstałe w 100% z grona 
Tempranillo wabi nas barwą czerwieni 
owocu granatu. Intensywne aromaty  
truskawek i malin są głównym 
składnikiem owocowych nut i smaku 
tego wina. Okrągłe, delikatne wino 
z ładnym zakończeniem. Znakomicie 
komponuje się z białym mięsem, 
dzikim ptactwem i wieloma rodzajami 
serów.

0,75l czerwone wytrawne

Angelillo
 D.O. Rueda

Szczepy:  100% Verdejo
Produkcja:  tank stalowy Inox

Oto nasz „aniołek”, który z pozycji „szarej myszki” w 2011 roku 
awansował w 2014 na pozycję „super gwiazdy” wśród białych 
win hiszpańskich. To wino nie zmęczy Państwa. Wiemy, że 
grono Verdejo od czasu swojego powrotu na rynek przez 10-15 
laty stało się dość popularne wśród miłośników wina. Wino to 
można bez obawy postawić obok uznanych przedstawicieli win 
z tego grona, robionych w sposób masowy przy użyciu 
sztucznych drożdży, które wywołują polifoniczną eksplozję 
smaków typu cytrusowego w ustach. Ta dominanta cytrusowa 
u doświadczonych koneserów wywołuje tylko uśmiech 
politowania. W pełni bezpretensjonalne, leciutkie, wręcz 
skromne – wśród wielkich win z tego grona wydaje się być 
przysłowiowym Kopciuszkiem. Czy różni się to wino od innych 
win z grona Verdejo? Zamiast dominującej nuty grapefruita, 
soczysta owocowość połączona z posmakiem dojrzałych białych 
i tropikalnych owoców. Zamiast ostrego kwasu, czysta, 
cudowna nuta owocowa z leciutkim akcentem słodyczy na 
finiszu, zamiast dominującego zapachu trawy cytrynowej 
spotykamy aromaty ziołowe doskonale łączące się z owocowymi 
smakami wina. Ale to wino nie powinno być stawiane na 
ołtarzach, wręcz przeciwnie – jest to lekkie, białe wino do picia 
każdego dnia. Wino bez ekscesów aromatycznych, o bardzo 
niewysokiej zawartości alkoholu, które nie szuka wielkich 
okazji. Warto kupić to wino – jest ono niedrogie i zostało go już 
tylko kilka tysięcy butelek.

0,75l białe wytrawne

Quebrada
 D.O.Ca Rioja

Kolor błyszczący, ciemnoczerwony. 
W nosie bardzo intensywne nuty 
truskawek, wiśni i malin. 
Na podniebieniu bardzo przyjemna 
kwasowość, w połączeniu ze średnią 
budową. Jedwabiste, owocowe, świeże 
i ciepłe. Bardzo przyjemny finał.
Wino na każdy dzień, pochodzące 
z jednego z najsławniejszych terenów 
winiarskich na świecie.

0,75l czerwone wytrawne

Mundus Vini 2011
- Silver Medal

Mundus Vini 2014 - 
Gold Medal

Mundus Vini 2013 - 
Gold Medal

Mundus Vini 2013 - 
Gold Medal

Quebrada Crianza
 D.O.Ca Rioja

Szczepy: 100% Tempranillo
Dojrzewanie: 12 miesięcy w beczce

Quebrada to nasz faworyt w kategorii „wina na każdą 
okazję”. Wino jest wyjątkowo „dobre”, jeśli o jego jakości 
można coś powiedzieć w jednym słowie. Przyczyną tego 
stanu jest fakt, że wino nie jest proste ale nie jest też 
bardzo skomplikowane. Dlaczego więc miłośnik wina ma 
mieć coś takiego w swojej piwnicy? Odpowiedź jest 
bardzo prosta – właśnie dlatego!!! Quebrada Ciranza jest 
winem na swój sposób „przeciętnym”, ale w kategorii win 
„codziennych” to najwyższa półka.  Odznacza się 
znakomitą jakością i perfekcyjną strukturą typową dla win 
produkowanych metodą „ręcznej roboty”. Jest wiele 
powodów, dla których to wino tak nam się podoba. 
Typowa Hiszpania, typowa Rioja, typowe wino, o którym 
można powiedzieć:  nie wiem co powinienem sam wypić 
lub zaproponować moim gościom, ale to wino powinno 
być dobre i „pijalne” abym się nie musiał go wstydzić, 
zrujnować się na jego zakup, a poza tym bym pił go 
z radością. I oto – proszę bardzo: wszystko to 
znajdziecie Państwo w Quebradzie i jeszcze dużo 
więcej ponad poziom znanych win „przemysłowych”. Wino 
to było wielokrotnie nagradzane medalami. 
Jest smaczne 
i nieskomplikowane.
0,75l czerwone wytrawne
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Chianti Cellini  
 DOCG Chianti

Szczepy: Sangiovese  90%, Cabernet 
Sauvignon 10%.
Wino o kolorze głębokiej czerwieni. 
Piękny bukiet z dominującym 
zapachem wiśni, dzikich jagód i fiołków, 
delikatnie wyczuwalne przyprawy. 
W smaku wytrawne, dobrze 
zbudowane, z przyjemnymi taninami.

0,75l czerwone wytrawne

San Nicolo Rosso   
 Veneto IGP

Wino wyprodukowane we włoskim 
regionie Veneto bardzo staranną 
technologią z grona Merlot. Wino ma 
kolor rubinowy, charakteryzuje się 
intensywnym owocowym aromatem 
z nutami czerwonych dzikich jagód. 
Wino o dobrej strukturze połączonej 
ze smakiem czerwonych owoców, 
któremu towarzyszą miękkie taniny. 
Znakomite jako aperitif, a także jako 
wino do mięs i świeżych serów. 
Podawać w temperaturze 14 - 16°C.

0,75l czerwone półwytrawne

Fattoria Il Palagio
Enrico Zonin należy do rodziny oddanej winom przez siedem 
pokoleń. W 1979 roku jego ojciec Gaetano kupił Fattoria il Palagio, 
historyczną posiadłość w Toskanii niedaleko Sieny, która stała się 
czołową winiarnią wraz ze swymi winnicami o powierzchni 95 ha. 
Dziś Fattoria di Palagio sprzedaje 1 milion butelek w 18 różnych 
krajach świata oferując szeroki wachlarz win  Estate Bottled 
Tuscan.
Położona pomiędzy Sieną a Florencją, w pobliżu historycznych 
miast San Gimgnano, Volterra oraz Colle di Val d'Elsa posiadłość 
jest naprawdę wielka: zajmuje obszar 330 hektarów: 95 z tego 
to winnice a 160 to uprawy drzew oliwnych. Położenie niedaleko 
morskiego brzegu o średniej wysokości 300 metrów nad poziomem 
morza w połączeniu ze szczególnym mikroklimatem daje warunki 
uzyskania idealnej dojrzałości winogron. 
Wszystkie winnice w Fattoria di Palagio są uprawiane zgodnie 
z nowoczesnymi rozwiązaniami, posiadając 4000 winorośli na 
hektar i przy użyciu systemów Guyot oraz Cordon Spur. 
Ponad 60% winnic jest obsadzona odmianami czerwonymi. 

San Nicolo Bianco
 Veneto IGP

Wino wyprodukowane we włoskim 
regionie Veneto bardzo staranną 
technologią z grona Chardonnay. 
Kolor jasnozłoty z elementami zieleni, 
aromaty owocowe połączone z nutami 
żółtych kwiatów. Smak delikatnie 
owocowy z odrobiną nut wanilii 
i śmietany. Doskonałe jako aperitif, 
wspaniale towarzyszy daniom rybnym, 
doskonale nadaje się do dań z drobiu 
i lekkich białych mięs. 
Podawać w temperaturze 10 - 12°C.

0,75l białe półwytrawne
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Chianti Fattoria il Palagio  
 DOCG Chianti

Kolor rubinowo-czerwony. Wytrawny 
posmak, świeży, przyjemnie taniczny. 
Dobry aromat z zapachem wiśni oraz 
dzikich i fioletowych jagód, delikatnie 
wyczuwalna nuta tanin. 
Idealne do pieczonych, duszonych 
i grillowanych mięs oraz twardych 
serów. Serwować w temperaturze 
16 - 18°C.

0,75l czerwone wytrawne

Chianti Classico il Palagio 
 DOCG Chianti

Szczepy: 100% Sangiovese.
Kolor rubinowy, przyjemny bukiet 
z aromatem wiśni, jagód i fiołka 
z delikatną nutą przypraw. 
W smaku wytrawne z delikatnymi 
taninami i dominującym smakiem wiśni. 
Klasyczne Chianti.

0,75l czerwone wytrawne

Poggio Civetta Toscana Bianco  
 Toscana Bianco IGP

Szczepy: Malvasia, Trebbiano, 
Chardonnay

Kolor słomkowo żółty. 

Zapach kwiatowy z nutami bananów i 
ananasów. Smak wytrawny i świeży, 
dobrze zbudowany, z gładkim finiszem. 
Doskonałe do przekąsek, warzyw i ryb. 
Podawać w temp. 12º.

0,75l białe wytrawne

Chianti Poggio Civetta  
 DOCG Chianti

Szczepy: 90% Sangiovese, 10% 
Canaiolo

Kolor jasno rubinowy z refleksami 
granatu. Dobry zapach z aromatem 
wiśni, dzikich jagód, fiołków 
i pikantnymi nutami. Smak wytrawny 
i świeży, dobrze zbudowany, 
z przyjemnymi taninami. Kiedy wino 
jest młode doskonale pasuje do 
bogatych potraw, szczególnie 
tradycyjnej kuchni toskańskiej. 
Podawać w temp. 16ºC.

0,75l czerwone wytrawne

Chianti Classico Poggio 
Civetta DOCG  
 DOCG Chianti

Szczepy: 90% Sangiovese, 10% 
Canaiolo

Kolor jasno rubinowy z refleksami 
granatu. Dobry zapach z aromatem 
wiśni, dzikich jagód, fiołków 
i pikantnymi nutami. Smak wytrawny 
i świeży, dobrze zbudowany, 
z przyjemnymi taninami. Kiedy wino 
jest młode doskonale pasuje do 
bogatych potraw, szczególnie 
tradycyjnej kuchni toskańskiej. 
Podawać w temp. 16ºC.

0,75l czerwone wytrawne

Poggio Civetta Toscana Rosso  
 Toscana Rosso IGP

Szczepy: 90% Sangiovese, 10% Merlot

Kolor jasno rubinowy. 

Dobry bukiet z aromatem dzikich jagód 
i czerwonych kwiatów. Smak wytrawny i 
świeży, dobrze zbudowany, z łagodnymi 
taninami. Doskonałe z makaronami, 
lekkimi daniami mięsnymi i świeżymi 
serami. Podawać w temp. 16ºC. 

0,75l czerwone wytrawne
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Casa Vinicola Alberto Bartali & Figli
W 1927 roku Alberto Bartali i jego żona Leda Pucci założyli 
posiadłość w sercu regionu Chianti, na stokach wzgórza na którym 
położone jest miasto Monteriggioni. Pod zarządem ich syna Rivo, 
posiadłość odegrała istotna rolę na rynku winiarskim poprzez 
poszerzenie doświadczenia i produkcję wina wysokiej jakości. 
Zamiłowanie i pasja dla ziemi Toskanii przekazał Rivo swoim 
dzieciom – Alberto, Wandz, Marii, oraz mężowi Wandy – Marco, 
których to wspólne wysiłki scaliły i rozwinęły posiadłość. Dziś 
rodzinna tradycja jest kontynuowana przez ich dzieci – Filippo, 
Lindę i Andreę. 
Posiadłość Villa Casone jest położona na powierzchni 80 hektarów 
ziemi. Villa, kiedyś własność hrabiów Terrosi Vagnoli została 
przejęta w 1976 roku i szczyci się majestatycznym parkiem, lasami 
oraz polami uprawnymi. Troje dzieci z rodzinami mieszka 
w posiadłości Villa Casone.

Vernaccia di San Gimignano 
 DOCG Vernaccia di San Gimignano

Szczepy: 100% Vernaccia di San 
Gimignano.
Wino o kolorze lekko słomkowo-żółtym. 
Bukiet intensywny, kwiatowy i owocowy. 
Smak wytrawny, świeży, o dobrej 
trwałości, harmonijny, 
z charakterystycznym posmakiem 
(gorzkie migdały). Serwować do 
makaronów z białymi sosami, potraw, 
ryb, jaj i białego mięsa. Podawać w 
temperaturze 8 - 12°C.

0,75l białe wytrawne

Alberto Bartali  
 Toscano Rosso IGP

Szczepy: 80% Sangiovese, 20% 
Canaiolo.
Wino o jasnym rubinowo-czerwonym 
kolorze. Bukiet trwały, z lekkimi 
zapachami bzu i świeżych owoców. 
W smaku harmonijne, przenikające 
i aksamitne.  Podawać do pieczeni, 
białego i czerwonego mięsa oraz 
makaronów. 
Podawać w temperaturze 10 - 12°C.

0,75l czerwone wytrawne

Decanter 2007
- Bronze Medal

AWC Vienna 2014 
- Silver Medal 

Ducetto Chianti 
 DOCG Chianti

Szczepy: 100% Sangiovese.
Kolor głęboki, rubinowo-czerwony, 
bukiet owocowy, z zapachami 
czerwonych owoców.
W smaku soczyste, intensywne, pełne 
i harmonijne. Idealne do pieczeni, 
duszonych mięs, do białego 
i czerwonego mięsa. 
Podawać w temperaturze 18 - 20°C, 
odkorkować pół godziny przed 
spożyciem.

0,75l czerwone wytrawne

Berliner Wein 
Trophy 2014 
- Gold Medal

Decanter 2014 
- Silevr Medal

Villa Reale Vecchia Corona 
 Toscana Rosso IGP

Szczepy: 100% Sangiovese.
Wino niezwykle intensywne, bardzo 
złożone, z nutą czerwonych owoców, 
wiśni i śliwek, jak również pikantnymi 
nutami kawy, kakao i cynamonu. 
Barwa rubinowa z niuansami granatu. 
W smaku bardzo silne i trwałe. 
Idealne do pieczeni oraz duszonego 
czerwonego mięsa. 
Podawać w temperaturze 18 - 20°C, 
odkorkować pół godziny przed 
podaniem.

0,75l czerwone wytrawne
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Alberto Bartali Chianti Riserva  
 DOCG Chianti

Szczepy: 100% Sangiovese.
Wino o kolorze głębokiego rubinu. 
Bukiet intensywny, pikantny, 
z wyśmienitą harmonią czerwonych 
owoców. W smaku pełne i bardzo 
eleganckie, harmonijne i intensywne. 
Serwować do pieczeni, grillowanych 
i duszonych mięs, a także do białego 
i czerwonego mięsa. 
Podawać w temperaturze 18 - 20°C, 
odkorkować pół godziny przed 
spożyciem.

0,75l czerwone wytrawne

Alberto Bartali Chianti Classico  
 DOCG Chianti

Szczepy: 100% Sangiovese.
Wino o kolorze głęboko rubinowym. 
Bukiet intensywny, z przyjemnymi 
nutami wiśni i łagodnej pikanterii. 
Wytrawne, z miłymi taninami i dobrą 
mocą, która dojrzewa z czasem, stając 
się łagodna i aksamitna. 
Podawać do pieczeni, mięs duszonych, 
białego i czerwonego mięsa.
Podawać w temperaturze 10 - 12°C, 
odkorkować pół godziny przed 
spożyciem.

0,75l czerwone wytrawne

Alberto Bartali Chianti Classico 
Riserva  DOCG Chianti

Szczepy: 100% Sangiovese.
Wino o kolorze  rubinowo-czerwonym 
i intensywnym zapachu dojrzałych jagód 
i wiśni, złożone i eleganckie. Smak 
o głębokiej mocy, przenikliwy, z miłymi, 
harmonijnymi taninami. 
Podawać do pieczeni, dziczyzny oraz 
duszonych mięs, a także białego 
i czerwonego mięsa. 
Podawać w temperaturze 18 - 20°C, 
odkorkować pół godziny przed 
spożyciem.

0,75l czerwone wytrawne

Custoza Soave 
 DOC Soave

Szczepy: Garganegra, Pinot Bianco, 
Chardonnay.
Kolor słomkowy z zielonymi refleksami. 
Niezwykle złożony, kwiatowy bukiet. 
W smaku dobrze zharmonizowane, 
świeże, z delikatnym refleksem 
migdałów. Idealne jako aperitif, pasuje 
do białych mięs, ryżu, małż, spaghetti 
carbonara i jaj.

0,75l białe wytrawne

Custoza Valpolicella 
 DOC Valpolicella

Szczepy: Corvina, Molinara, Rondinella.
Wino o kolorze głębokiej czerwieni. 
Bukiet złożony z dominującym 
zapachem migdałów, wiśni, dobrze 
zbalansowany, aksamitnie gładki, 
o dobrej strukturze. Idealne do spożycia 
wraz z grillowaną jagnięciną, 
czerwonymi mięsami, makaronami.

0,75l czerwone wytrawne

Alberto Bartali Chianti 
 DOCG Chianti

Szczepy: 80% Sangiovese, 
20% Canaiolo.
Wino o jasnym, lśniącym, rubinowo-
czerwonym kolorze. Bukiet intensywnie 
winny z zapachami czerwonych owoców. 
W smaku harmonijne, pełne i bardzo 
eleganckie. Idealne do mięs duszonych 
oraz białego i czerwonego mięsa. 
Podawać w temperaturze 14 - 16°C, 
odkorkować pół godziny przed 
spożyciem.

0,75l czerwone wytrawne

Decanter 2014 
- Commended
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Custoza Bardolino 
 DOC Bardolino

Szczepy: Corvina, Molinara, Rondinella.
Kolor jasnoczerwony. Bukiet 
aromatyczny, złożony. W smaku 
zbalansowane, z przyjemną słodką 
nutą. Idealne z karczochami, białymi 
mięsami w sosie, perliczkami, 
gołębiami i toskańskimi zupami. 

0,75l czerwone wytrawne

Branchini Pignoletto Frizzante 
 DOC Reno Pignoletto 

Kolor słomkowo żółty z drobnymi 
refleksami zieleni. Nos owocowy, 
intensywny, o zapachu kwiatów głogu. 
Wino całkowicie wytrawne, harmonijne, 
trwałe, z dobrą kwasowością. Bardzo 
dobre jako aperitif, doskonałe 
z daniami z ryb, warzyw i jajek, 
najlepsze do białych mięs i młodych 
serów. Pasuje też do szparagów. 
Delikatnie musujące.

0,75l białe półwytrawne

Branchini Merlot
 IGP Rubicone

Szczepy:  Merlot

Wino z grona Merlot, o pięknej, ciemno-
rubinowej barwie. Delikatny owocowy 
smak i łagodna kwasowość. Znakomite 
jako uzupełnienie lekkich dań 
mięsnych, mięsno-warzywnych, serów 
owczych i dań na bazie makaronów. 
Podawać w temp. 18°C.

0,75l czerwone półwytrawne

Branchini Sangiovese Riserva 
 DOC Sangiovese di Romagna

W kolorze czerwieni granatu 
ze złożonym nosem pełnym fioletowych 
i czerwonych owoców. W ustach 
czerwone owoce, dzikie wiśnie, borówki 
z nutami cynamonu i skóry.
Wino wybitne. Warto je łączyć z 
potrawami ekskluzywnej kuchni.

0,75l czerwone wytrawne

Branchini Dutia
 DOCG Romagna

Szczepy: Albana

Znakomite białe wino z grona Albana. 
Piękny złocisty kolor, połączony 
z zapachem ziół, traw i delikatnych 
kwiatów. Smak wielowymiarowy, 
owocowy, z nutami ziołowymi 
i mineralnymi. Znakomite do potraw 
rybnych, drobiowych i robionych na 
bazie makaronu. Doskonałe do lekkich 
serów miękkich. Podawać 
w temp. 6-8ºC.

0,75l białe wytrawne

Branchini Sangiovese  
 IGP Rubicone

Rubinowy kolor, nos owoców leśnych, 
lekkie. Pikantny, długi smak. Dobrze się 
komponuje z potrawami włoskimi. 
Wino powstaje z najbardziej 
klasycznego włoskiego grona. 
Doskonałe do mięs.

0,75l czerwone wytrawne
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Włochy
Amarone della Valpolicella 
Custodia   
 DOC Amarone della Valpolicella

Głęboki, rubinowy kolor, bardzo 
intensywny, mocny bukiet, w którym 
przewijają się nuty suszonych owoców, 
wiśni, śliwek, tytoniu i korzennych 
przypraw. W zakończeniu wyczuwalny 
odcień lukrecji. Wino pełne, bogate, 
doskonale zbalansowane, 
przeznaczone do długiego leżakowania. 

0,75l czerwone wytrawne

Brunello Di Montalcino  
 DOCG Montalcino

Wino dojrzewa 24 miesiące w beczkach 
z francuskiego dębu oraz 6 miesięcy 
w butelkach. Kolor rubinowej czerwieni. 
Aromat to połączenie cynamonu i kawy 
ze świeżymi owocami oraz mineralnymi 
nutami. W smaku uderza słodycz  
i delikatność bez agresywnych tanin. 
Wino doskonałe z dojrzałymi owczymi 
serami, salami, pieczonym, czerwonym  
mięsem i dziczyzną. Klasyczne, wybitne 
wino włoskie.

0,75l czerwone wytrawne

Moscato Sicily
 IgT Trapani, Marsala

Grona: 100% Moscato

Dojrzewa sześć miesięcy w stalowych 
zbiornikach. 
Deserowe wino o harmonijnym zapachu, 
typowym dla winnicy. Delikatny i pełny 
smak. Doskonałe do suszonych owoców, 
ciastek i lodów. Podawać w temp. 16-
18ºC. Wino można pić od razu lub 
przechowywać 6-8 lat.

0,75l biełe słodkie

Tenuta Grimani Pinot Grigio 
 IGT. Delle Venezie

Szczepy: 100% Pinot Grigio

Wino wyprodukowane ze zbieranych 
ręcznie gron. Aromat intensywny, bardzo 
owocowy, mineralny.  W smaku 
intensywne, pełne charakteru, od 
kremowego, delikatnego do 
intensywnego z lekką kwasowością. 
Bardzo eleganckie i pełne na finiszu. 

0,75l biełe wytrawne

San Nicolo Pinot Grigio
 Veneto IGP

Wino wyprodukowane bardzo staranną 
technologią we włoskim regionie 
Wenecji, z grona Pinot Grigio. Wino 
o kolorze jasnozłotym, z zielonymi 
refleksami. Dominują w nim aromaty 
świeżych owoców i lekkie nuty żółtych 
kwiatów. Wino łagodnie wytrawne, 
o doskonałej równowadze, czystych 
nutach zapachowych i długim smaku. 
Doskonałe jako aperitif, także do ryb, 
sałatek majonezowych i potraw na 
bazie jajek. Znakomicie towarzyszy 
potrawom z lekkich białych mięs 
i drobiu. 
Podawać w temperaturze 10 - 12°C.

0,75l białe wytrawne

Gavi  Contessa Zara
 DOCG Piedmont

Szczepy: 100% Contese di Gavi

Kolor jasny, słomkowo żółty. Zapach 
delikatny, z nutami żółtych kwiatów 
i łagodną nutą mineralną. Smak 
wytrawny i dobrze zbalansowany, 
z satysfakcjonującą trwałością. 
Doskonałe jako aperitif, z rybami, 
majonezem, jajkami i białym mięsem. 
Podawać w temp. 10-12ºC.

0,75l białe wytrawne
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Włochy
Baron Di Bernaj Nero D'Avola
 IgT Terre Siciliane

Szczepy: 100% Nero D'Avola

Fermentacja odbywa się w stalowych 
kadziach, a później przez 6 miesięcy 
w dębowych beczkach. Wino w kolorze 
głębokiej czerwieni, z intensywnym 
aromatem dojrzałych owoców. 
Harmonijny smak z nutą aromatycznych 
ziół. Dobrze komponuje się z salami, 
serami, czerwonym mięsem i dziczyzną. 
Podawać w temp. 18-20ºC. Wino można 
pić od razu lub przechowywać do 
dwóch, trzech lat.

0,75l czerwone wytrawne

Barone Di Bernaj Frappato
 IgT Terre Siciliane

Szczepy: 100% Frappato

Wino dojrzewa przez trzy miesiące 
w kadziach z nierdzewnej stali i kolejne 
trzy w beczkach z francuskiego dębu. 
Kolor czerwony z fioletowymi 
odcieniami. Intensywny aromat jagód i 
świeżych owoców. Wino dobre do 
serów, salami 
i produktów pieczonych, ale najlepsze 
do każdego rodzaju przystawek. 
Podawać w temp. 14-16ºC. Wino można 
pić od razu lub przechowywać do roku.

0,75l czerwone wytrawne

Fuedo Dei Tari Negroamaro
 IGT Puglia 

Szczepy: 100% Negroamaro

Kolor głębokiej, rubinowej czerwieni, 
z refleksami granatu. Zapach owocowy, 
z typową pikantnością Negroamaro, 
z nutą czerwonych jagód i przyjemną 
równowagą. W pełni zbudowane wino, 
bardzo owocowe,  przyjemnie świeże, 
dopełnione łagodnymi taninami. 
Świetne z dojrzałymi serami i bogatymi 
daniami mięsnymi. Podawać w temp. 
18ºC.

0,75l czerwone wytrawne

Fuedo Dei Tari Primitivo
 IGT Puglia  

Szczepy: 100% Primitivo

Kolor głębokiej, rubinowej czerwieni, 
z refleksami granatu. Zapach owocowy, 
bogaty i słodki z nutami czerwonych 
jagód i przyjemną pikantnością. W pełni 
zbudowane wino, bardzo owocowe, 
z łagodnymi taninami. Doskonałe ze 
stekami, jagnięciną, dojrzałymi serami, 
makaronami. Podawać w temp. 18ºC.

0,75l czerwone wytrawne

Barone Di Bernaj Grillo  
 IgT Terre Siciliane, Trapani

Szczepy: 100% Grillo 

Wino w kolorze słomkowo żółtym. 
Bukiet czysty, zapach owoców 
tropikalnych z nutą kwiatową. Smak 
wytrawny i świeży, średnio zbudowany, 
z mineralnym finiszem. Podawać 
w temp.10-12ºC. Doskonałe z rybami 
i skorupiakami.

0,75l białe wytrawne

32



Włochy

Le Corone
 DOC Trebbiano D'Abruzzo

Szczepy: Trebbiano, Passerina. 
Wino o pięknym słomkowym kolorze. 
W smaku niezwykle intenywne i trwałe. 
Zapach swieży i harmonijny. Idealne 
jako aperitif oraz do dań rybnych 
i warzywnych. 
Serwować w temperaturze 10 - 12°C.

0,75l białe wytrawne

Il Fondatore
 DOP Migliniaco

Szczepy: 100% Montepulciano

Dojrzewanie 12 miesięcy w dębowych 
beczkach i 12 miesięcy w butelkach. 
Doskonałe wino o intensywnym kolorze 
oraz pełnym i trwałym smaku. Przelać 
do karafki 2 godziny przed podaniem 
w kieliszkach typu Bordeaux. Wino 
idealne do czerwonego mięsa, 
pieczeni, dziczyzny i sera. Właściwie 
przechowywane dojrzewa  8-10 lat. 

0,75l czerwone wytrawne

Montupoli Trebbiano
 DOC Migliniaco

Szczepy: 100% Trebbiano d'Abruzzo

Wino ma słomiano żółty kolor  i świeży, 
owocowy bukiet. Podawać schłodzone 
do temp. 10-12ºC. Doskonałe z rybami 
i skorupiakami. W smaku nuty 
kwasowe i mineralne połączone z nutą 
korzenną. 

0,75l białe wytrawne

Montupoli Montepulciano
 DOC Migliniaco

Szczepy: 100% Montepulciano

Wino dojrzewa w dębowych beczkach. 
Kolor intensywny, smak głęboki. 
Podawać z czerwonym mięsem, 
dziczyzną, dojrzałymi serami. Przelać 
do karafki minimum godzinę przed 
podaniem. Dobrze przechowywane 
ewoluuje 4-5 lat.

0,75l czerwone wytrawne

Le Corone
 DOC Montepulciano D'Abruzzo

Szczepy: Montepulciano D'Abruzzo. 
Wino o intensywnym rubinowym kolorze 
z delikatnymi fioletowymi refleksami. 
Wino o zdecydowanym zapachu 
z dominującą nutą wiśni oraz leśnych 
jeżyn. Znakomite do czerwonych mięs 
zwłaszcza pieczonych oraz serów. 
Serwować w temperaturze 18 - 20°C.

0,75l czerwone wytrawne

Mundus Vini 2015 
- Silver
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Włochy

Murelle Trebbiano
 DOP Trebbiano d'Abruzzo

Szczepy: 100% Trebbiano d'Abruzzo

Najlepsze z rybami i skorupiakami. 
Podawać schłodzone (10-12ºC). Wino o 
jasnozłotym kolorze i delikatnych 
nutach mineralno- kwasowych. 

0,75l białe wytrawne

Murelle Montepulciano
 DOP Montepulciano

Szczepy: 100% Montepulciano 
d'Abruzzo

Najwyższa jakość gron Montepulciano 
d'Abruzzo daje szansę stworzenia 
doskonałego wina o intensywnym 
kolorze i pełnym wigoru smaku. 
Najlepsze z czerwonym mięsem, 
pieczenią, dziczyzną i serami. Podawać 
w kieliszkach typu Bordeaux, 
dekantować w karafce przynajmniej 
1 godzinę przed podaniem.

0,75l czerwone wytrawne

Pliniana Renoire
 DOP  Primitivo of Manduria

Szczepy: 100% Primitivo of Manduria

Wino dojrzewa przez 5 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu.

Kolor rubinowo czerwony. Wino w pełni 
zbudowane, z wyrafinowanym bukietem 
czarnej wiśni, z nutą czarnej jagody 
oraz czekolady i wanilii. Struktura jest 
zwarta i miękka, a słodkie taniny 
nadają winu elegancji. Dobrze pasuje 
do wszystkich dań kuchni 
śródziemnomorskiej. Podawać w temp. 
16-18ºC.

0,75l czerwone wytrawne

CLESUARE
 DOC Teroldego Rotaliano

Szczepy: 100% Teroldego

Wielkie wino włoskie nagrodzone 
w 2014 jako 2 najlepsze wino włoskie. 
Leżakowane przez 24 miesiące 
w dębowej beczce oraz 24 miesiące  
w butelce.  Barwa głęboka, rubinowa. 
Aromat suszonych porzeczek i słodkich 
przypraw oraz nuta czekolady. Potężne 
wino, niezwykle harmonijne z 
subtelnymi taninami. 

0,75l czerwone wytrawne

Tridente Salento Rosso
 IGP Salento Rosso

Szczepy: Primitivo, Negroamaro, 
Malvasia Nera 

Aromat intensywny dzięki esencji 
dodanego szczepu Malvasia Nera. 
Czyste taniny integrują się 
w harmonijny sposób z dojrzałymi 
tonami owoców i przypraw. Pasuje do 
wszystkich potraw kuchni 
śródziemnomorskiej. Podawać w temp. 
16-18ºC.

0,75l czerwone wytrawne

Murelle Pecorino
 IGP Pecorino

Szczepy: 100% Pecorino

Doskonałe z przystawkami z owocami 
morza. Podawać dobrze schłodzone 
(10-12ºC). Wino o złocistym kolorze i 
fantastycznym smaku ziołowo- 
mineralnym. Doskonałe do potraw na 
bazie makaronów i sera Pecorino. 

0,75l białe wytrawne

2nd Best Red Wine 
of Italy, 96 pkt. 

Luca Maroni 2015

Rocznik 2010 - 
Najlepsze Wino 
Bibenda 2014

Mundus Vini 2015 
- Silver
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Włochy

Sweet Life Bianco
 

Kolor słomkowo żółty, aromat z nutami 
kwiatowymi i owoców egzotycznych. 
Wino harmonijne, półsłodkie.

0,75l białe półsłodkie

Sweet Life Rosso
 

Kolor rubinowo czerwony, aromat 
owocowy z nutami truskawki i maliny. 
Wino harmonijne, półsłodkie.

0,75l czerwone półsłodkie

Castelnuovo Rosato Frizzante
 IgT Veneto Frizzante

Szczepy: 100% Corvina

Kolor różowy, zapach intensywny 
z nutami fioletowych i czerwonych 
owoców. Smak mocny, przyjemny
i harmonijny z nutami świeżych 
owoców. Podawać w temp. 12-14ºC. 
Idealne jako aperitif, do ryb, białego 
mięsa, sushi i pizzy.
Delikatnie musujące. 

0,75l różowe wytrawne

Castelnuovo Chardonnay 
Frizzante
 IgT Veneto Frizzante

Szczepy: 100% Chardonnay

Kolor słomkowo żółty, bukiet 
intensywny, kwiatowy. W smaku świeże, 
harmonijne i perliste. Podawać w temp. 
10-12ºC. Idealne jako aperitif, do ryb, 
białego mięsa, sushi i pizzy. 
Delikatnie musujące. 

0,75l białe wytrawne

Lambrusco Nº9
 IgT Lambrusco Dell'Emilia

Szczepy: Marani, Salamino, Maestri, 
Grasparossa

Kolor rubinowo czerwony. Aromat 
intensywny, owocowy z nutą ziołową. 
Smak owocowy, słodki i delikatny. 
Podawać w temp. 10-12ºC jako aperitif.

0,75l czerwone wytrawne

Prosecco Nº7 Frizzante
 DOC Prosecco Frizzante

Szczepy: 100% Prosecco (Glera) 

Kolor blado-słomkowożółty. Wyraźna 
pianka z bardzo delikatną perlistością. 
Zapach  intensywny, bardzo owocowy 
i aromatyczny, z nutami kwiatów 
wisterii i jabłek Reneta. Smak bardzo 
dobrze zbalansowany i atrakcyjny,
 z niezwykle delikatną nutą migdała, co 
jest typowe dla Prosecco. Wino 
doskonałe jako aperitif, idealne do 
przystawek, takich jak bruschetta, 
sałat, lekkich makaronów i pizzy, 
w szczególności wegetariańskich. 
Podawać w temp. 8-10ºC.

0,75l białe wytrawne
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Włochy

Prosecco Nº7 Spumante
 DOC Prosecco Spumante

Szczepy: 100% Prosecco (Glera)

Kolor blado-słomkowożółty. Wyraźna 
pianka z bardzo delikatną perlistością. 
Zapach  intensywny, bardzo owocowy 
i aromatyczny, z nutami kwiatów 
wisterii i jabłek Reneta. Smak bardzo 
dobrze zbalansowany i atrakcyjny, 
z niezwykle delikatną nutą migdała, co 
jest typowe dla Prosecco. Wino 
doskonałe jako aperitif, idealne do 
przystawek, takich jak bruschetta, 
sałat, lekkich makaronów i pizzy, 
w szczególności wegetariańskich. 
Podawać w temp. 5-7ºC.

0,75l białe wytrawne

Prosecco Frizzante Col Solivo
 DOC Prosecco Frizzante

Jasno żółte z zielonymi refleksami. 
Intensywne, bardzo owocowe 
i aromatyczne. Pełny owocowy 
i kwiatowy smak. Znakomita relacja 
ceny do jakości. Wino do przystawek, 
które rewelacyjnie sprawdza się jako 
aperitif. 

0,75l białe półwytrawne

Prosecco Spumante Col Solivo 
Extra Dry 
DOC Prosecco Spumante

Szczepy: 100% Prosecco (Glera).
Kolor blado słomkowy, przejrzysty 
z delikatnymi bąbelkami. Bukiet 
intensywny, bardzo owocowy 
i aromatyczny z nutami kwiatów i jabłek 
Reneta. Wino dobrze zbalansowane 
i pociągające z wyjątkowo delikatną 
nutą migdałową.

0,75l białe wytrawne

Tenuta Grimani Prosecco
 DOC Prosecco

Szczepy: 100% Glera

Dojrzewa 2 miesiące w butelkach.

Kolor słomkowo żółty z zielonymi 
refleksami. Bąbelki drobne i trwałe. 
Zapach przyjemnie intensywny, 
elegancki i świeży, głównie mandarynki 
i owoców tropikalnych. Na końcu 
intrygujące i delikatne białe kwiaty. 
Smak zachęcający, krągły, ze świeżą 
kwasowością i aromatem. Ekscytująca 
perlistość, harmonia i równowaga czynią 
to wino przyjemnym o każdej porze dnia.

0,75l białe półwytrawne

Fior d’Arancio
 DOCG Colli Euganei Fior d’Arancio

Szczepy: Fior d”Arancio ( Moscato 
Giallo)

Wino o pięknym delikatnie złotym 
kolorze i intensywnym perleniu. Zapach 
typowy dla Muscata, intensywny 
aczkolwiek delikatny z przewaga 
aromatów białych kwiatów i cytrusów. 
W smaku przyjemnie słodkie i świeże. 
Idealny towarzysz ciast,  deserów i tart 
owocowych. 

0,75l białe półwytrawne

Prosecco Spumante 
Montegrande Extra Dry
 DOC Prosecco Spumante
Wino o delikatnej żółtej barwie, 
znacznym i długotrwałym perleniu. 
Aromat niezwykle delikatny typowy dla 
szczepu Glera. W smaku świeże, 
delikatnie wytrawne. Polecane jako 
aperitif, do przekąsek, warzywnych 
przekąsek, ryb i wszelkiego rodzaju 
delikatnych posiłków. Podawać 
schłodzone do 6 - 8st C.

0,75l białe półwytrawne
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Portugalia

Casal Mendes
 D.O.C. Vinho Verde

Szczepy: Baga

Kolor blado różowy. Zapach intensywny, 
owocowy z nutami ananasa i banana. 
Dobra kwasowość, która nadaje świetną 
świeżość i równowagę. Idealne do ryb, 
owoców morza lub samo. Podawać w 
temp. 8-10ºC.

0,75l białe wytrawne

Xadrez
 D.O.C. Vinho Verde

Szczepy: Tradycyjne szczepy regionu, 
głównie Loureiro, Arinto.
Wino o jasnym żółto zielonym kolorze. 
Aromat orzeźwiający z przewagą 
owoców tropikalnych i cytryny. W smaku 
owocowe, krągłe i orzeźwiające. 
Lekko musujące. 

0,75l białe półwytrawne

Quinta De Lourosa Vinho Verde  
 D.O.C. Vinho Verde

Szczepy: 30% Loureiro, 30% Arinto, 
20% Trajadura, 20% Azal

Kolor cytrynu (żółtego kwarcu) z nutami 
zielonego. Intensywny aromat cytrusów 
i białych owoców, z niuansami 
tropikalnymi i kwiatowymi. Smak 
owocowy, miękki ze świeżym finiszem. 
Idealne z daniami kuchni 
śródziemnomorskiej, chińskiej 
i hinduskiej lub samo.

0,75l białe wytrawne

Casal Mendes  
 D.O.C. Vinho Verde

Szczepy: Azal, Paderna.
Wino o jasnym cytrynowym kolorze. 
Aromat owocowy z nutą owoców 
tropikalnych. W smaku orzeźwiajace 
z nutą kwasowości, finisz delikatnie 
słodki. Idealne jako aperitif lub jako 
towarzysz sałatek, ryb i owoców morza. 

0,75l białe wytrawne

Astrolabium Vinho Verde
  D.O.C. Vino Verde

Szczepy: 30% Arinto, 30% Loureiro, 
20 % Trajadura, 20 % Azal

Wino o krystalicznej z zieloną nutą 
barwie. Aromat intensywny, 
z dominacją owoców tropikalnych 
i akcentem kwiatowym. W smaku 
owocowe, świeże, gładkie na końcu. 
Idealne do kuchni śródziemnomorskiej, 
chińskiej oraz jako aperitif. Podawać 
schłodzone. 

0,75l białe wytrawne

Aveleda Fonte  
 D.O.C. Vinho Verde 

Szczepy: Trajadura, Loureiro, Arinto 
i Azal.
Temperatura podawania: 8 - 10°C.
Ściśle kontrolowana temperatura 
podczas procesu winifikacji powoduje, 
że wino ma lekko cytrynowy, jasny 
i czysty kolor. Z smaku wygładzone 
i delikatne, owocowe.

0,75l białe wytrawne
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Palestra
 D.O.C. Douro

Szczepy: Touriga Franca, Tinta Barroca, 
Tinta Roriz.
Wino o intensywnym zapachu 
dojrzałych jagód, z przyjemną miękką 
końcówką. Polecane do pieczonych 
mięs, wędlin, ryb z rusztu i grillowanych 
warzyw. Zalecana temperatura 16°C.
Piękny rubinowy kolor. 

0,75l czerwone wytrawne

Wine Spectator 
2011, 89 pkt. 

Best Value

Decanter 2011 
- Prata Silver Medal

Conde de Sabugal Moscatel
 D.O.C. Moscatel do Douro

Szczepy: Moscatel Galega

Leżakowane przez 24 miesiące 
w dwuletniej beczce z francuskiego 
dębu. Wino o kwiatowym aromacie 
typowym dla szczepu Moscatel. 
Niezwykle gęste i esencjonalne. Wino 
deserowe, idealne do ciast i lodów.

0,75l białe słodkie

Conde de Sabugal
 D.O.C. Douro

Szczepy: Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Touriga Franca.
Dojrzewa przez 6 miesięcy w beczkach 
z francuskiego dębu. Wino koloru 
rubinowego, wyczuwalny aromat 
czerwonych owoców i czekolady. 
W ustach wyczuwalny delikatny smak 
taniny i owoców leśnych, złożone, 
charakteryzuje się długim 
zakończeniem.

0,75l czerwone wytrawne

Casal Garcia 
 D.O.C. Vinho Verde

Szczepy: Trajadura, Loureiro, Arinto, 
Azal.
Temperatura podawania: 8 - 10°C.
Wino o delikatnym aromacie, 
wygładzone i świeże. Wino z długoletnią 
historią w regionie Aveleda  z łatwo 
identyfikowaną niebieską etykietą, 
która przedstawia jeden ze wspaniałych 
haftów z regionu Minho.

0,75l białe wytrawne

Casal Gracia   
 D.O.C. Vinho Verde

Szczepy: Vinhao, Azal tinto, Borracal. 
Wino Casal Garcia rose prezentuje się 
jako czyste, lekkie wino różowe. Jest 
winem bardzo owocowym, które 
zdominowane jest przez aromat malin 
i truskawek. W ustach dominują nuty 
czerwonych owoców równoważone 
przez subtelną kwasowość, co daje 
temu winu ponadprzeciętną świeżość. 
Solidna struktura wina i lekkie, 
harmoniczne zakończenie składają się 
na przyjemne wrażenie. Idealne jako 
letni aperitif oraz jako towarzysz dań 
rybnych, owoców morza lub lekkich 
sałatek. Zalecana temperatura 
podawania: 8 - 10°C.

0,75l różowe wytrawne

Palestra White
 D.O.C. Douro

Szczepy: 40%Viosinho, 40% Rabigato, 
20% Moscatel

Kolor intensywnie cytrusowy. Aromat 
owocowy, z dominującymi nutami 
orzecha laskowego,  wanilii i cytrusów. 
Smak owocowy, świeży, ujmujący 
i trwały. Pasuje do pieczonej ryby, 
grillowanego lub pieczonego białego 
mięsa i miękkich serów. Podawać 
w temp. 8ºC.

0,75l białe wytrawne
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Terra Plana 
 Vinho Regional Alentejano

Szczepy: Antão Vaz, Arinto.
Jest to wino o bardzo świeżym 
aromacie, pozostawiającym owocowe 
wrażenie, eleganckie, nieznacznie 
treściwe. 
Podawać schłodzone, jako aperitif 
lub do dań z ryb i owoców morza, 
w temperaturze 10 - 12°C.

0,75l białe wytrawne

Terra Plana
 Vinho Regional Alentejano

Szczepy: Aragonez, Alfrocheiro, Alicante 
Bouschet, Trincadeira.
Młode, nasycone owocami wino, 
niesamowity aromat .

0,75l czerwone wytrawne

Herdade Monte da Cal

Monte da Cal
 Vinho Regional Alentejano

Szczepy: Aragones, Alfrocheiro, Alicante 
Bouchet.
Wino o intensywnym kolorze, bardzo 
skoncentrowane. Wyrafinowane dzięki 
ciekawemu dobraniu szczepów 
Trincadeira, Syrah, Alicante Bouchet 
i Alfrocheiro. W smaku krągłe, 
wykwintne, korzenne, śliwkowe. Finisz 
zdecydowanie wytrawny. Idealne do 
steków.

0,75l czerwone wytrawne

Monte da Cal White
 Vinho Regional Alentejano

Kolor cytryny  z zielonkawymi tonami. 
Aromat tropikalnych owoców  z nutami 
kwiatowymi. W smaku owocowe, świeże 
z trwałym zakończeniem.
Doskonałe ze skorupiakami, pieczoną 
rybą, grillowanym białym mięsem. 
Podawać w temperaturze 8º C.

0,75l białe wytrawne

Wine Enthusiast
2011, 87 pkt. 

Best Buy

Położona w Alto Alentejo pomiędzy Estremoz i Portalegre, 
ta winiarnia oddaje ciszę i spokój pięknych krajobrazów, 
które ją otaczają. Tutejsze dni wydają się być długie 
i niekończące się, jakby czas zatrzymał się w tej części świata.

Herdade Monte da Cal posiada 45 hektarów winnic i 20 hektarów 
drzew oliwnych. Winiarnia zachowała architektoniczne wpływy 
arabskiej kultury, oraz styl i wzornictwo, jakim przesiąknięta jest 
historia Portugalii.

Ta winiarnia nie tylko słynie z fantastycznych win, ale jest również 
znana z pionierskich rozwiązań w zakresie ścisłej współpracy 
między producentem a konsumentem.
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- Bronze Medal

Portugalia

Cabriz 
 D.O.C. Dao

Szczepy: Malvasia Fina, Cerceal, Bical, 
Encruzado.
Ładna kompozycja odmian lokalnych, 
dla rześkiego wina z gorącej, środkowej 
Portugalii. Bical daje świeżość 
przypominającą Riesling, a Encruzado 
więcej ciała i nuty owoców cytrusowych. 
To podróż w nieznany zakątek Europy, 
warto spróbować do warzyw z patelni, 
kiełbasek lub słonych przystawek 
w cieście francuskim. 

0,75l białe wytrawne

Cabriz 
 D.O.C. Dao

Szczepy: Alfrocheiro, Tinta Roriz, 
Touriga Nacional.
Leżakuje przez 6 miesięcy w beczkach 
z francuskiego dębu. Rubinowa barwa 
i ładny bukiet z wanilią i dojrzałymi 
owocami. Łagodnie taniczne na 
podniebieniu. W szczytowej fazie 
rozwoju.

0,75l czerwone wytrawne

Cabriz Reserva 
 D.O.C. Dao

Szczepy: 50% Touriga Nacional, 30% 
Tinta Roriz, 20% Alfrocheiro.
Wino o bardzo ciemnym rubinowym 
kolorze. Zapach wiśni, ziemi i dębowej 
beczki. W smaku zrównoważone, 
soczyste, z nutami malin i przypraw. 
Wprost idealne do steków.

0,75l czerwone wytrawne

Wine Spectator 
2011, 90 pkt. 

Best Value

Wine Spectator 
2011, 91 pkt. 

Best Value

Quinta de Cabriz

Decanter 2011
- Bronze Medal

Istnieje tylko kilka portugalskich winiarni, które osiągnęły sukces 
komercyjny w tak krótkim okresie. Założona w 1990 roku poprzez 
Global Wines, firma posiada obecnie winnice i piwnice w regionie 
DAO. Marka Quinta de Cabriz i dostarcza produkty we wszystkich 
przedziałach cenowych. Tak wysokie uznanie opinii publicznej 
zostało osiągnięte dzięki innowacyjnej i wysoce profesjonalnej 
strategii rynkowej, oraz zarządzania winnicą i turystyką winną.  

Quinta do Encontro została stworzona w 2000 roku i była 
inspiracją szybkiej transformacji regionu Barraida. Stopień tych 
przemian był tak szybki, że już w roku 2005 zaistniała wzmożona 
potrzeba rozwoju regionu, a co za tym idzie możliwość rozwoju 
przemysłu winiarskiego. 

Działania te zainspirowały budowę nowej winiarni, która dziś jest 
ostatnim krzykiem technologii winnej turystyki. Pozwala ona na 
zwiedzanie winiarni w specjalnej przestrzeni, gdzie można śledzić 
poszczególne etapy produkcji wina od początku do końca.

Winiarnia posiada także restaurację i bar winny, które są otwarte 
codziennie. Jest tam również sklep z winami i kilka sal, które mogą być 
używane do degustacji, szkoleń, a także spotkań towarzyskich 
i  biznesowych.

Cabriz Metodo Classico 
 D.O.C. Dao

Szczepy: Malvasia Fina, Bical
Enolog: Carlos Lucas.
Dojrzewanie: Metoda klasyczna, wtórna 
fermentacja 2 miesiące w temp. 15°C.
Winogrona były odszypułkowane 
i wyciśnięte w prasie. Następnie 
poddane fermentacji w stalowych 
zbiornikach w temperaturze 20°C. 
Leżakowane przez 12 miesięcy 
w piwnicy.
Przed podaniem w temperaturze 7°C 
musi być przechowane w temperaturze 
6°C. Winno być podawane w szkle na 
wysokiej stopce i dobrej jakości. 
Bardzo eleganckie, świeże, dobrze 
zbalansowane.

0,75l białe wytrawne

Decanter 2011
- Bronze Medal
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Portugalia

Casa de Santar
 D.O.C. Dao

Szczepy: Touriga Nacional, Alfrocheiro, 
Tinta Roriz.
Leżakuje przez 4-6 miesięcy 
w beczkach z amerykańskiego dębu, 
potem przez min. 6 miesięcy w butelce. 
Łączy krzepką garbnikowość odmiany 
Touriga, z miękką owocowością. 
Nuty ciemnych owoców, 
na podniebieniu niezwykle żywe.

0,75l czerwone wytrawne

Casa de Santar Reserva 
 D.O.C. Dao

Szczepy: Touriga Nacional, Alfrocheiro, 
Tinta Roriz.
Dojrzewa przez 10-12 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu, 
następnie przez 6 miesięcy w butelce. 
Ładnie dojrzałe, posiada jeszcze 
kilkuletni potencjał. Aromaty 
czerwonych owoców, wzbogacone 
nutami beczkowymi (palona kawa, 
wanilia, cynamon). Na podniebieniu 
delikatnie garbnikowe, żywe, dzięki 
niezłej kwasowości.  Eleganckie, 
z długim finałem. Pasuje szczególnie 
do czerwonych mięs i twardych serów.

0,75l czerwone wytrawne

Wine Spectator
 2011, 89 pkt. 

Best Value

Casa de Santar
Pochodzenie wsi Santar sięga średniowiecza i okresu walk 
o terytorium Portugalii. Casa de Santar, zwana wtedy Quinta 
do Casal LM, została podarowana żołnierzowi walczącemu 
dzielnie u boku D. Sancho II. Sam budynek, wybudowany 
w XVIII wieku, otoczony jest pięknym ogrodem i uważany jest 
za jeden z najbardziej wystawnych dworów regionu. Obecni 
właściciele są strażnikami 400-letniej tradycji, niezmienionej 
innowacjami i poszukiwaniem nowej jakości. 

Winogrona pochodzą ze 100 ha winnic najlepszych odmian DAO 
i są poddawane fermentacji w stuletnich piwnicach, 
powiększonych do rozmiarów, które mogą pomieścić nowoczesny 
sprzęt winiarski.

W tej pełnej pradawnych wspomnień, romantycznej scenerii, 
wywarzane są doskonałe wina Casa de Santar.

Decanter 2011
- Prata Silver Medal

Quattro
 D.O.C. Douro

Szczepy: Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca.
Czerwone wino o smaku czerwonych 
owoców i kwiatowym aromacie. Proste, 
ale świeże, łatwe do polubienia.
Doskonałe do lekkich potraw z mięs.

0,75l czerwone wytrawne

Wine Enthusiast  
2011, 85 pkt. 

Best Buy

Pacato
 Vino Regional Alentejano

Szczepy: Touriga Nacional, Alfrocheiro, 
Szczepy:  50% Tinta Roriz, 40% 
Trincadeira, 10% Alicante Bouschet

Kolor rubinowy. Aromat młody 
z dominującymi czerwonymi owocami. 
Smak owocowy, miękki, z dobrą 
strukturą i trwały. Pasuje do delikatnie 
wędzonego mięsa, ryby, pieczonego 
białego mięsa i mięsa czerwonego.

0,75l czerwone wytrawne
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Quinta de Encontro

Encontro Merlot Baga 
 D.O.C. Bairrada

Szczepy: Merlot, Baga. 
Mocne i skoncentrowane wino, 
ze stopniowo odsłaniającą się 
owocowością. 
Do towarzystwa pasuje wędzone mięso, 
twarde sery lub tłusta ryba.

0,75l czerwone wytrawne

Encontro Bical
 D.O.C. Bairrada

Szczepy: Bical.
Dojrzewanie: Grona są miażdżone 
z częściowym odszypułkowaniem 
i fermentacją na naturalnych drożdżach 
w stalowych kadziach. 
Jak większość win z DOC Bairrada 
należy podawać w temp. 8 - 10°C. 
Wino o niezwykle świeżym aromacie 
owocowym z delikatną kwasowością.

0,75l białe wytrawne

QdoE 
 Vinho Espumante Natural

Szczepy: 40% Arinto, 40% Bical, 20% 
Baga – Nlanc des Noirs

Wino musujące o krystalicznym kolorze, 
aromat bardzo owocowy z dominacją 
cytrusów, wyczuwalne orzechy 
i herbatniki. W smaku owocowe, świeże, 
delikatne i bardzo eleganckie.

Idealne jako aperitif i towarzysz 
delikatnych rybnych potraw, białego 
mięsa i deserów. 

0,75l białe wytrawne

QdoE Rose 
 Vinho Espumante Natural

Szczepy: 40% Arinto, 40% Bical, 20% 
Baga – Nlanc des Noirs

Wino musujące o aromacie owocowym 
z wyraźną nutą wiśni, truskawki i malin. 
W smaku owocowe, eleganckie, 
zharmonizowane. Idealne do dań 
kuchni śródziemnomorskiej, chińskiej 
i jako aperitif.

0,75l różowe wytrawne
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Porto Ferreira Tawny  
 Vd Porto D.O.C. Douro

Produkowane ze starannie 
selekcjonowanych winogron rosnących 
w regionie Douro i starzone w dębowych 
beczkach, ma świeży i delikatny bukiet. 
Doskonale pasuje do suszonych 
owoców, deserów owocowych i melona.

0,75l czerwone słodkie

Justino's Madeira 3 YO Fine Rich
 D.O.C. Madeira

To słodkie wino posiada ciemną 
bursztynową barwę. Pełne, okrągłe 
o intensywnym bukiecie i aromacie 
kawy oraz karmelu, o kuszącym 
i atrakcyjnym posmaku.
Doskonałe jako aperitif, do deserów na 
bazie kawy i w połączeniu z dobrze 
zaparzoną kawą. 

0,75l czerwone słodkie

East India Madeira 3YO Fine Rich
 D.O.C. Madeira

Białe słodkie – szczepy: Sercial, 
Verdelho, Bual i Malvasia (Malmsay).
Madera to wulkaniczna wyspa 
portugalska, leżąca około 1000 
kilometrów od brzegów Portugalii i 700 
kilometrów od brzegów Afryki. 
Tu powstaje najbardziej znane, obok 
Porto, wzmacniane wino portugalskie - 
Madera. Jest produkowane ściśle wg 
tradycyjnej receptury z najlepszych 
gron. Przed butelkowaniem poddane 
procesom leżakowania i starzenia przez 
3 lata w beczkach z francuskiego dębu. 
Złożony, intensywny smak. Idealne na 
aperitif, może służyć jako składnik 
aromatycznych sosów lub być 
serwowane do deserów i serów.

0,75l czerwone słodkie

Porto Robertson's Ruby 
 Vd Porto D.O.C. Douro

Delikatne zmieszanie i starzenie 
w drewnianych beczkach dało 
doskonały efekt w tym pełnokrwistym 
porto. Doskonałe jako aperitif, do 
jedzenia lub na polepszenie trawienia.

0,75l czerwone słodkie

Vilares  
 Vinho Regional Alentejano

Szczepy: Aragonez 60%, Trincadeira 
30%, Castelao 10%.
Kolor rubinowy. Owocowy aromat z nutą 
czerwonych owoców. Delikatne na 
podniebieniu. Doskonałe do lekkich dań 
mięsnych, serów, pizzy i sałatek.

0,75l czerwone wytrawne

Preto Branco 
 D.O.C. Bairrada

Szczepy: Baga, Touriga Nacional, Bical.
Leżakuje przez 8 miesięcy w beczkach 
z francuskiego dębu. Potężne, taniczne, 
o dobrej strukturze, podbite dojrzałymi 
owocami, pestką wiśni, nuty dymne 
i mięsne. Można włożyć do piwnicy 
na kilka lat.

0,75l czerwone wytrawne

Wine
Enthusiast

2008,
91 pkt.

Best Buy
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Niemcy

Moselland Akzente Műller 
Thurgau  QbA Mosel

Białe wino o łagodnym, lekko 
słodkawym smaku wyprodukowane 
z gron Muller – Thurgau. Bukiet 
kwiatowo – owocowy łączy się 
z posmakiem owoców południowych, 
połączonych z delikatną kwasowością. 
Wino do deserów i dań kuchni 
azjatyckiej opartych na bazie sosów 
słodko – kwaśnych.

0,75l białe półsłodkie

Moselland Akzente Riesling 
 QbA Mosel

Najbardziej klasyczne wino z nad 
Mozeli, półwytrawne, o „wibrującej” 
strukturze kwasu typowej dla 
mozelskich rieslingów, wspartej 
bogatymi aromatami owoców. Posmak 
brzoskwiń i zielonych jabłek dominuje 
w tym przyjemnym i bardzo 
odświeżającym rieslingu, który 
znakomicie będzie akompaniował 
potrawom typu „sushi”, sałatkom 
owocowym i warzywnym oraz rybom 
i owocom morza. Porozumie się też 
doskonale z różnymi potrawami typu 
„pasta” i lekkimi przekąskami. Również 
doskonały jako aperetiff, zwłaszcza 
przed posiłkiem. 
Temperatura 9 - 11ºC.

0,75l białe półwytrawne

Moselland eG
Moselland eG Winzergenossenschaft znajduje się w Bernkastel-
Kues, w centrum dobrze znanej doliny Mosel.
Założony w roku 1969 przez połączenie trzech spółdzielni 
regionalnych dzisiejszy Moselland eG jest największą spółdzielnią 
w Niemczech.
W 2000 roku Moselland eG przejął „Nahe Winzer eG“, regionalną 
spółdzielnię w Nahe. Dziś firma jest największym dystrybutorem 
win Nahe w Niemczech.
Firma jest również dobrze znana z atrakcyjnych produktów-
prezentów. Mając 100% kontrolę nad systemem dostaw jest 
jedynym producentem win pełnego asortymentu w czterech 
głównych regionach winiarskich Rheinland-Pfalz.
Moselland eG jest jednym z największych producentów win 
Riesling na świecie. Posiadając 35 % udział w eksporcie sprzedaje 
swoje  wina w 25 krajach świata. 

Moselland Akzente Dornfelder 
 QbA Mosel

To czerwone, półwytrawne wino 
powstaje z gron zbieranych pod koniec 
października, co gwarantuje ich pełną 
dojrzałość i bogate aromaty owocowe. 
Wino jest częściowo dojrzewane 
w beczkach dębowych przez kilka 
miesięcy. Wino o wyjątkowo czystym, 
owocowym smaku, z dominującymi 
nutami czerwonych owoców 
jagodowych. Serwować z wołowiną, 
dziczyzną i lekko dojrzałymi serami. 
Temperatura 15 - 16ºC.

0,75l czerwone półwytrawne
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Niemcy

Moselland Riesling Steillage 
Hochgewächs  QbA Mosel

Znakomity wytrawny Riesling mozelski, 
pochodzących z najbardziej stromych 
winnic w Europie. Wino wyprodukowane 
z zachowaniem najwyższych wymagań 
jakościowych. Łączy zapachy brzoskwiń 
i cytrusów z mineralnymi nutami 
smakowymi, tak typowymi dla 
najlepszych Rieslingów mozelskich. 
W końcówce wino niesie nuty świeżości 
, które znakomicie komponują się 
z rybami, owocami morza, sałatkami 
owocowymi i drobiowymi, ale także 
zachęcają do samodzielnego picia tego 
wina. Temperatura 8 - 10ºC.

0,75l białe wytrawne

Moselland Riesling Kabinett 
 QmP Mosel

Biały klasyczny półwytrawny Riesling 
mozelski bardzo wysokiej jakości. 
Wino, które otarło się o granicę 
przyznania mu medalu za jakość. 
Aromaty owocowo – mineralne, smak 
elegancki, łączący nutę owoców 
cytrusowych i jabłka. Wino bardzo 
uniwersalne, może mieć zastosowanie 
do wielu potraw, w tym zwłaszcza 
do różnego rodzaju sałat i kuchni 
azjatyckiej.

0,75l białe półwytrawne

Moselland Bio Riesling   
 QbA Mosel 

To łagodnie półsłodkie wino ma 
certyfikat wina organicznego. Nęci nas 
pięknym złotym kolorem połączonym 
z aromatami owoców południowych -  
głównie mango i banana. W smaku 
delikatna słodycz znakomicie połączona 
z nutą owoców cytrusowych. 
Predestynowane do towarzyszenia 
kuchni azjatyckiej (słodko-kwaśnej), 
a także potrawom na bazie ryżu, drobiu, 
do sałatek oraz jako aperitif. 
Podawać w temperaturze 9 - 11ºC.

0,75l białe półsłodkie

Moselland Bio Muller Thurgau  
 QbA Mosel

To półwytrawne wino posiada certyfikat 
wina organicznego. Ma piękny 
jasnozłoty kolor i bardzo delikatną 
strukturę. Kusi aromatem muszkatu 
i nutami kwiatów i cytrusów. W smaku 
łączy nuty słodyczy i kwasu, będąc 
przez to idealnym towarzyszem 
szerokiej gamy potraw – od białych 
mięs, przez ryby i owoce morza, 
po lekkie sery i potrawy na bazie 
makaronów. Doskonałe jako aperitif. 
Podawać w temperaturze 9 - 11ºC.

0,75l białe półwytrawne

Moselland Riesling Spätlese
 QmP Mosel

Białe wino z późnego zbioru grona 
Riesling o wyraźnie słodkawo – 
mineralnym posmaku. Jakościowo 
osiągnęło prawie poziom medalowy. 
Pachnie owocami południowymi 
- mango i brzoskwinią. Można je 
podawać do potraw o słodkawym 
smaku przyprawianych rodzynkami, 
mandarynkami lub różnego rodzaju 
przyprawami kuchni indyjskiej. 
Doskonałe do niezbyt słodkich deserów.

0,75l białe półsłodkie

Moselland Riesling Auslese  
 QmP Mosel

Białe wino o ambicjach medalowych 
wyprodukowane z ręcznie 
selekcjonowanych gron Rieslinga 
o dużym stopniu dojrzałości. Aromaty 
dojrzałej pomarańczy i kwiatów 
o miodowym zapachu. W smaku nuty 
miodu, rodzynek, mango i moreli. 
Wino idealne do lodów i innych 
deserów, nawet typu tortowego, 
a także jako aperitif. 
Polecane zwłaszcza dla Pań. 

0,75l białe słodkie
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Niemcy

Insignum Riesling Kabinett   
 QmP Mosel

Ten 100% Riesling, to prawdziwa perła 
w naszej kolekcji. Pochodzi z jednej 
z najlepszych winnic nad Mozelą, 
wielokrotnie nagradzany medalami 
na targach i wystawach. 
Nieprawdopodobnie bogate aromaty 
mineralne i owocowe współgrają 
z doskonałą równowagą kwasu 
i łagodnej słodyczy gron. Znakomicie 
towarzyszy klasycznej kuchni azjatyckiej 
i lekkim potrawom z drobiu. 
Niezastąpiony przy świątecznym stole, 
jako towarzysz ciast i lekkich deserów. 
Pity samodzielnie, uwodzi swoją 
lekkością… Fantastyczne wino. 
Temperatura 11 - 13ºC.

0,75l białe półwytrawne

Moselland Avantgarde Riesling-
Hochgewächs  QbA Mosel 

Riesling mozeslki o łagodnym 
słodkawym posmaku, typowe wina 
do deserów. Opakowane w niezwykle 
gustowną butelkę może stanowić 
znakomity prezent na każdą okazję. 

0,75l białe półsłodkie

Happy Cat Black  
 QbA Mosel

Znakomite wino z grona Riesling 
pochodzące z winnicy „Czarny Kot” 
z Zell nad Mozelą. Smak bardzo 
owocowy, ładnie zrównoważony. 
W ustach smak owoców egzotycznych, 
wino rześkie i odświeżające.
Doskonałe do sałatek, zwłaszcza tych 
z kurczakiem oraz do kuchni azjatyckiej, 
a także jako aperetiff w letnie, upalne 
popołudnia. 
Temperatura 10 - 12ºC.

0,5l białe półwytrawne

Moselland Riesling Classic 
 QbA Mosel

Biały klasyczny, wytrawny Riesling 
mozelski. Bukiet owocowy z nutami 
cytrusów, które również dominują 
w smaku. Wino o bardzo ładnej 
kwasowości z lekkimi nutami 
mineralnymi, typowymi dla łupkowego 
podłoża, na którym rosną tu krzewy 
winogron. Wino do ryby, drobiu 
i lekkiego dzikiego ptactwa oraz 
włoskich sałatek. Oficjalne wino 
niemieckiej reprezentacji olimpijskiej 
na dwóch ostatnich olimpiadach.

0,75l białe wytrawne

47



Niemcy

Liebfraumilch
 QbA Nahe

Wino z regionu Nahe, w którym 
wytwarza się bardzo niewiele win tego 
typu. Klasyczne „cuvee” gron Silvaner 
i Muller-Thurgau o delikatnym posmaku 
owoców tropikalnych i brzoskwiń. 
Znakomicie towarzyszy nam, dobrze 
schłodzone, w czasie letnich upałów, 
a także jako akompaniament lekkich 
potraw oraz sałatek owocowych 
i warzywnych, a także niezbyt słodkich 
deserów. 
Temperatura 10 - 12ºC.

0,75l białe półwytrawne

Kraina Wina Rheingau

Klostor Liebfraumilch 
 QbA Nahe

Białe wino powstałe z gron Riesling, 
Muller Thurgau i Silvaner. 
Wino na każdą okazję, pasujące do 
większości lekkich potraw. Ładnie łączy 
delikatną słodycz z nutami kwasowości, 
co w połączeniu z kwiatowym bukietem 
daje bardzo przyjemne doznania. 
Wino to w swojej kategorii należy 
do czołówki niemieckiej.

0,75l białe półwytrawne

Liebfraumilch St. Michael
 QbA Nahe

To wino , to „cuvee” powstałe 
z połączenia gron Silvaner i Muller – 
Thurgau w najmniejszym niemieckim 
regionie produkcji win Liebfraumilch 
w Nahe. To nieskomplikowane 
i przyjemne w piciu słodkawe białe wino 
doskonale gasi pragnienie w czasie 
letniego skwaru, ale także doskonale 
akompaniuje potrawom przyprawianym 
różnymi korzeniami oraz włoskim 
sałatkom. 
Temperatura 10 - 12ºC.

0,75l białe półsłodkie

Jednym z najmniejszych, ale i jednym z najlepszych obszarów 

uprawy wina w Niemczech jest Rheingau. 

Około 3100 hektarów winnic rozpościera się na brzegu Renu, 

na łagodnych pagórkach o glebach piaskowo-lessowych i stromych 

stokach, na których królują gleby łupkowe. Wąska dolina Renu, 

która w tym rejonie kieruje wody rzeki na zachód, pozwala na to 

aby winnice cieszyły się wyjątkowo dużą ilością promieni 

słonecznych. 

Jednocześnie zalesione góry Taunus chronią winnice od wiatru 

i niepogody. Dzięki tym niezwykłym warunkom klimatycznym 

i geologicznym rosną tutaj, na 50 st. szerokości geograficznej, 

nawet drzewa cytrynowe i migdałowce. Około 80% powierzchni 

winnic w Rheingau jest  obsadzona królem szczepów winnych – 

rieslingiem. 12% powierzchni zajmują uprawy doskonałego  

Spatburgundera (Pinot Noir).

Tradycja uprawy winorośli na tych terenach sięga czasów rzymskich. 
Ogromną wkład pracy wnieśli w uprawę winorośli, produkcję i dystrybucję 
wina, mnisi z zakonów Benedyktynów i Cystersów. „Epokowe” wynalazki 
i odkrycia o ogromnym znaczeniu dla całego światowego winiarstwa, 
pochodzą właśnie z Rheingau. Wina typu Spatlese (późny zbiór), Auslese 
(wino z wybranych gron), piwnice win „Cabinet” i technika napełniania 
butelek, tu właśnie miały swój początek.
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Niemcy

Mainzer Domherr Kabinett  
 QmP Rheinhessen 

Pełne i dojrzałe wino z Hesji 
Nadreńskiej, o łagodnie słodkawym 
posmaku, w ustach świeże i żywe, 
w końcówce lekko korzenne. Idealne 
jako aperetiff w letnie upalne dni, 
a także do ciast i wypieków, zwłaszcza 
tych świątecznych. 
Temperatura 10 - 12ºC.

0,75l białe półwytrawne

Rheingau Riesling
 QBA Rhengau

Wytrawny Riesling o mineralnych 
nutach połączonych z aromatami 
owocowymi jabłek, cytrusów i moreli. 
Wino idealnie towarzyszące potrawom 
z białego mięsa, kuchni azjatyckiej. 
Dobrze schłodzone może być 
znakomitym zakończeniem udanego 
dnia. Podawać w temp. 9-11 ºC.

0,75l białe wytrawne

Rietburg Creation 
Gewurztraminer  

 QbA Pfalz

Rzadko spotykany w Niemczech 
przykład białego wina z grona 
Gewurztraminer. Wino o intensywnie 
korzenno-mineralnych akcentach 
smakowych, splecionych z nutą cukru 
trzcinowego. W zapachu kwiaty 
tropikalne i co ciekawe, palona gryka. 
Idealne do tłustej ryby przyprawionej 
korzeniami, rodzynkami lub 
mandarynką, a także potraw 
na bazie ryżu z curry, kurkumą, 
szafranem i dodatkiem imbiru i kuchni 
azjatyckiej.

0,75l białe półwytrawne

Kreuznacher Kronenberg 
Riesling Kabinett feinherb

 QBA Nahe

Ten półwytrawny Riesling cechuje się 
wyjątkową elegancją i owocowością 
z dominującym aromatem brzoskwiń. 
Polecany szczególnie do sałatek, 
makaronów i potraw na bazie jajek, 
wyrazistych serów i innych codziennych 
potraw. Pić w temp. 10-12 ºC.

0,75l białe półwytrawne

Rüdesheimer Rosentgarten 
Spätlese  

 QmP Nahe

Białe wino wytłoczone z gron zebranych 
bardzo późną jesienią. Zawiera spory 
ładunek miodowej słodyczy, posmaku 
figi połączonej z delikatną kwasowością 
i nutami mineralnymi. 
Doskonałe do potraw kuchni azjatyckiej, 
a także do sałatek owocowych. Dobrze 
schłodzone można podać do delikatnej 
białej ryby.

0,75l białe półsłodkie

Burg Layer Schlosskapelle 
Riesling Spätese 

 QBA Nahe

Wino z grona Riesling o wyraźnie 
owocowym i słodkawym posmakiem, 
charakteryzuje się przyjemnym 
aromatem owoców cytrusowych. 
Elegancki smak owocowy, połączony 
z delikatną słodyczą i lekkimi nutami 
mineralnymi nadają temu winu 
wyjatkową elegancję. Wino jest 
idealnym towarzyszem deserów, 
słodkich potraw i lekkich ciast. 
Podawać w temp. 10-12 st C.

0,75l białe półsłodkie
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Gruzja

Tiflisi Marani Pirosmani
 Region Kakheti

Szczepy: Rkatsiteli. 
To półwytrawne wino charakteryzuje się 
złotym kolorem, który eksponuje 
bogaty, specyficzny bukiet z dodatkiem 
migdałów i mocnych tonów. Pełne 
i harmonijne, o wyważonej proporcji 
pomiędzy smakiem kwaśnym i słodkim, 
pozostawiające długi finalny efekt 
świeżości. 
Pasuje do grillowanych warzyw oraz 
drobiu, jak również do schłodzonych 
owoców i deserów.  
Podawać w temperaturze 12°C 

0,75l białe półwytrawne

Tiflisi Marani Alazani Valley
 Region Kakheti

Wino białe półsłodkie o jasnym, 
słomkowym kolorze, doskonałym 
bukiecie owocowym i dobrze 
wyważonym smaku. 
Podawać w temperaturze 14 - 16°C,
z różnymi gatunkami serów, owocami 
oraz deserami. 

0,75l białe półsłodkie

Tiflisi Marani
Winnice są położone na prawym brzegu rzeki Alazani, w regionie 
Tibaani, gdzie uprawiane są następujące odmiany:  Saperavi, 
Rkatsiteli oraz Mtsvane (65 ha); - Na lewym brzegu rzeki Alazani, 
w region Kvareli (mikrostrefa Kindzmarauli), uprawiane są jedynie 
odmiany Saperavi.
“Tiflisi Marani” mieści się 16 km od Tbilisi, stolicy Gruzji, 
w miejscowości Vaziani. Firma korzysta z klasycznej metody 
wytwarzania wina, z uwzględnieniem specyfiki gruzińskich odmian.  
W procesie produkcji korzysta  zarówno z nowoczesnego sprzętu 
jak i starej tradycji. Dla zapewnienia wysokiej jakości w procesie 
produkcji koniaków używa się destylatorów wykonanych z miedzi. 
Firma otrzymała następujące nagrody: ProdExpo 2006 (Moskwa) 
Wino “Kindzmarauli” – Dyplom Wysokiej Jakości, Koniak gruziński 
“Gremi” – Dyplom Wysokiej Jakości; Gruzińska Krajowa Wystawa 
Win (Gruzja, 2008) Wino “Saperavi” – Złoty Medal, Wino 
“Kindzmarauli” – Srebrny Medal; Międzynarodowy Konkurs Win 
(Gruzja, 2009) Wino “Kindzmarauli” – Złoty Medal; Gruziński 
Krajowy Konkurs Win (Gruzja, 2010) Wino “Saperavi” – Srebrny 
Medal, Koniak “Eniseli” – Srebrny Medal

Firma  “Tiflisi Marani” została założona w 2002 roku. Produkuje różne 
gatunki czerwonego i białego gruzińskiego wina. Oprócz wina 
wytwarza kilka odmian gruzińskiego koniaku przy użyciu alkoholi 
winnych o różnych okresach leżakowania.  Celem firmy jest rozwój  
biznesu oraz promocja gruzińskiej tradycji winiarskiej jak również 
historii gruzińskiego wina. Firma posiada winnice w najważniejszym 
regionie winiarskim Gruzji – Kakheti. 

Tiflisi Marani Alazani Valley 
 Region Kakheti

Wino czerwone, rubinowe, półsłodkie, 
charakteryzujące się przyjemnymi 
aromatami owocowymi oraz lekkim, 
dobrze wyważonym smakiem.  
Serwować z różnymi gatunkami serów, 
owocami oraz deserami. 
Podawać w temperaturze 14 - 16°C.

0,75l czerwone półsłodkie

Tiflisi Marani Pirosmani
 Region Kakheti

Szczepy: Saperavi.
Wino o kolorze połyskującego granatu, 
z nutami truskawek oraz czerwonych 
śliwek i dodatkiem przypraw. To średnie 
rubinowe wino z odcieniem słodyczy 
daje łagodny smak na podniebieniu. 
Podawać lekko schłodzone z daniami 
z sera, pieczoną szynką, a także 
makaronem z sosem pomidorowym.  

0,75l czerwone półwytrawne
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Gruzja

Tiflisi Marani Rkatsiteli
 Region Kakheti

Szczepy: Rkatsiteli. 
Białe wino wytrawne o owocowym 
aromacie i lekkim, harmonijnym smaku.
Podawać z grillowanymi warzywami, 
drobiem, rybami oraz różnymi serami. 
Podawać w temperaturze 12 - 14°C.

0,75l białe wytrawne

Tiflisi Marani Saperavi 
 Region Kakheti

Szczepy: Saperavi.
Czerwone wino wytrawne 
charakteryzujące się owocowym 
aromatem, o dobrze wyważonym 
smaku z dodatkiem szlachetnych tanin.
Podawać w temperaturze 16 - 18°C.
Serwować z wołowiną, baraniną, 
wieprzowiną oraz serami 
o zdecydowanym smaku.

0,75l czerwone wytrawne

Tiflisi Marani Kindzmarauli
 Region Kakheti, Mikrostrefa  
 Kindzmarauli

Szczepy: Saperavi.
Wino czerwone, ciemno rubinowe, 
półsłodkie charakteryzujące się 
przyjemnymi aromatami owocowymi 
oraz lekkim, dobrze wyważonym 
smakiem. Idealne z różnymi gatunkami 
serów, owocami oraz deserami. 
Podawać w temperaturze 14 - 16°C.

0,75l czerwone wytrawne

Tiflisi Marani Mukuzani
 Region Kakheti, Mikroregion  
 Mukuzani

Szczepy: Saperavi.
Ciemne, czerwone wino wytrawne 
charakteryzujące się owocowym 
aromatem, o dobrze wyważonym smaku 
z dodatkiem szlachetnych tanin. 
Podawać w temperaturze 16 - 18°C.
Idealne z wołowiną, baraniną, 
wieprzowiną oraz serami 
o zdecydowanym smaku.

0,75l czerwone wytrawne

Mundus Vini 2015 -  
Silver
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Chile

Cremaschi Furlotti Merlot
 Central Valley

Kolor jasnej purpury. Delikatny, 
słodkawy zapach jagód, wiśni i wanilii. 
Dobrze zbalansowane, z delikatnym 
posmakiem śliwki i eleganckim 
finiszem. Doskonałe do dzikiego 
ptactwa, wołowina i serami typu 
camembert, makaronów, łososia 
i kwaśnych owoców. 

0,75l czerwone wytrawne

Cremaschi Furlotti Carmenere
 Central Valley

Głęboka, przejrzysta barwa 
z intensywnym aromatem dojrzałych 
czerwonych owoców, wiśni, malin, kawy 
i nuta pieprzu. W smaku bardzo 
eleganckie, z nuta przypraw, czekolady, 
śliwki. Doskonały towarzysz 
grillowanych mięs, twardych serów, 
drobiu, czerwonych mięs i makaronów. 
Sugerujemy spożywać w temp. 18 °C. 

0,75l czerwone wytrawne

Mucho Mas Merlot
 Curico Valley

Wino o głębokim kolorze oraz aromacie 
dojrzałych śliwek i jagód. W smaku 
miękkie, owocowe, z łagodnymi 
taninami. Idealne do zapiekanki 
z kiełbasą lub warzywnych dań 
z makaronem.

0,75l czerwone wytrawne

Mucho Mas Sauuignon Blanc
 Curico Valley

Pełne soczystych aromatów, typowych 
dla tego szczepu, to wino eksploduje 
smakiem egzotycznych owoców 
tropikalnych, ale zachowuje świeżość 
przez swoją naturalną kwasowość. 
Doskonałe do ryb i czipsów.

0,75l białe wytrawne

Cremaschi Furlotti Cabernet 
Sauvignon
 Central Valley

Wino o głębokim rubinowym kolorze  
z dekatnym owocowym aromacie z nuta 
słodkiej porzeczki, wanilii i tofi. 
Przyjemne i łatwe w degustacji 
z delikatnymi taninami, długi 
i przyjemny koniec.  Idealne do białych 
i czerwonych mięs, steków, makaronów 
i serów.  Serwować w temp. 12 °C

0,75l czerwone wytrawne

Cremaschi Furlotti Sauvignon 
Blanc
 Central Valley

Wino o brylantowo zielono-żółtym 
kolorze. Aromat intensywny z przewagą 
cytrusów i zielonego jabłka.  W smaku 
cytrusowe i kwiatowe. Bardzo 
orzeźwiające. Idealne do owoców 
morza, grillowanych krewetek, ostrych 
zup i ryb. Dobrze komponuje się 
z kozimi serami i fetą. 
Serwować w temp. 12 °C.

0,75l białe wytrawne
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Chile

Cremaschi  Furlotti Chardonnay 
Reserva
 Loncomilla Valley

Lśniący, żółty kolor. Aromat ananasa, 
banana i opiekanych migdałów.  
W smaku wino okrągłe, z dobrą 
strukturą. Dobra równowaga pomiędzy 
dębem i owocami, z długim, kremowym 
zakończeniem.

Doskonałe do ryb i owoców  morza, 
wędzonego łososia, kaczki, gęsi. 
Podawać w temp. 12ºC.

0,75l białe wytrawne

Cremaschi Furlotti Cabernet 
Sauvignon Reserva
 Loncomilla Valley

Piękny fioletowy kolor, niezwykle 
świeże, aromat owoców i czekolady. 
W smaku pełne, dobrze zbudowane 
i krągłe. Pasuje do grillowanego mięsa, 
gulaszu, steków, cielęciny i wyrazistych 
serów. 

0,75l czerwone wytrawne

Cremaschi  Furlotti Chardonnay 
Single Vineyard
 Loncomilla Valley

Intensywnie owocowe z nutami dębu. 
Doskonała wanilia i ananas. W smaku 
połączenie naturalnej świeżości 
owoców i kremowej beczki.

Idealne do wędzonej szynki, pieczonej 
kaczki, ryb i owoców morza. Podawać 
w temp. 12ºC.

0,75l białe wytrawne

Cremaschi Furlotti Carmenere 
Reserva
 Loncomilla Valley

Kolor jasnoczerwony z tonem purpury, 
aromat czarnej porzeczki i śliwek. 
W smaku delikatne, z przewaga 
czerwonych owoców i przypraw. 
Wspaniałe z białymi i czerwonymi 
mięsami, wszelkimi serami. Idealne do 
steków, schabowych. 
Zaleca się otworzyć na godzinę przez 
spożyciem.

 

0,75l czerwone wytrawne

Cremaschi  Furlotti Sarah  Single 
Vineyard
 Central Valley

Kolor rubinowej czerwieni. Wino świeże 
z pikantnymi i kwiatowymi niuansami. 
Aromat dojrzałych, czerwonych owoców  
z subtelną nutą kwiatów i ziół. W smaku 
dojrzałe taniny, dobra trwałość i nuty 
świeżych, dojrzałych owoców.

Doskonałe do pieczonych żeberek 
jagnięcych, makaronów i gulaszu. 
Podawać w temp. 18ºC.

0,75l czerwone wytrawne
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Finca Ramos Rose  
 Central Valley

Wino o pięknym, czystym, 
truskawkowym kolorze połączonym 
z aromatami malin, truskawek, 
maracui, guawy i nasturcji . W smaku 
odczuwalne owoce granatu, truskawek 
i malin. Wino znakomicie odświeżające 
w czasie upałów. 
Podawać w temperaturze 9 - 11°C. 
Doskonałe jako aperitif, do sałatek 
i deserów owocowych.

0,75l różowe wytrawne

Finca Ramos  
Cabernet Sauvignon - Merlot
 Central Valley

Intensywny rubinowy kolor wina łączy się 
z aromatami jeżyn, kakao, nutą mięty 
i drzewa cedrowego. W smaku delikatne 
taniny i nuty owocowe długo 
utrzymujące się w ustach. 
Podawać do delikatnych potraw 
mięsnych w temperaturze 16°C.

0,75l czerwone wytrawne

Finca Ramos Sauvignon Blanc 
 Central Valley

Wino o jasnozłotej barwie, świadczącej 
o wysokiej jakości wina. W smaku kusi 
naturalną kwasowością, idealną 
równowagą i delikatną strukturą 
w połączeniu z aromatami owoców 
cytrusowych i akcentów ziołowych oraz 
mineralnych. 
Podawać w temperaturze 9 - 11°C.
Doskonałe do dań z drobiu, ryb 
i owoców morza.

0,75l białe wytrawne

La Conda semi sweet
 Central Valley

Wino o pięknym intensywnym 
rubinowym kolorze. Uwodzi aromatem 
świeżych owoców śliwki, czarnej jagody 
i figi oraz nutami ziołowymi. Słodkie 
garbniki nadają charakter temu winu. 
Dobrze zbalansowane z przyjemnym 
końcem. 
Podawać w temperaturze 14 - 16°C.

0,75l czerwone półsłodkie

La Conda semi sweet 
 Central Valley

Wino dobrze zbalansowane, 
eleganckie, gładkie, w ustach delikatne 
i pełne. W smaku delikatnie mineralne 
z nutą owoców tropikalnych, moreli, 
melona, ananasa i papai. Przyjemna 
kwasowość i nuta świeżej limonki 
zapewnia długą i trwałą końcówkę. 
Podawać dobrze schłodzone 
w temperaturze 9 - 11°C.

0,75l białe półsłodkie
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La Conda Merlot
 Central Valley

Wino o głębokiej i pięknej rubinowej 
barwie. Aromat suszonych owoców, 
a w szczególności śliwek i fig. Bukiet 
bardzo złożony, od delikatnego zapachu 
beczki do aromatów świeżych żurawin 
i wiśni. Dobrze zbalansowane słodkie 
taniny dodają charakteru 
i uprzyjemniają degustację. Serwować 
w temperaturze 16 - 18°C. Doskonale 
komponuje się z daniami z drobiu, 
tłustymi rybami i makaronami, chociaż 
można je również pić samo lub jako 
dodatek do serów.

0,75l czerwone wytrawne

La Conda Cabernet Sauvignon 
 Central Valley

Niezwykle aromatyczne wino 
o rubinowym kolorze z lekkim 
odcieniem fioletu, idealnie oddaje 
gorący klimat Chile. W ustach 
intensywnie owocowe z przewagą 
czarnej porzeczki, świeże z delikatną 
nutą mięty i garbników.
Idealne do serwowania 
wraz z czerwonymi mięsami, potrawami 
z grilla, pieczonym ptactwem 
oraz dojrzałymi serami.

0,75l czerwone wytrawne

La Conda Rose 
 Central Valley

Lśniące, żywe, jasne wino w  kolorze 
truskawki. Nos grejfruta, truskawek, 
męczennicy, guarany i nasturcji 
pieprzowej pobudza zmysły. Wytrawne 
wykończenie owoców  jagodowych 
na podniebieniu wypełnia usta.
Podawać schłodzone w temperaturze
9 - 11°C.

0,75l różowe półwytrawne

La Conda Chardonnay 
 Central Valley

Wino o barwie jasnożółtej z delikatnymi 
zielonymi refleksami. Niezwykle świeże 
i eleganckie, z wyczuwalnymi 
aromatami grapefruita, gruszki, 
kwiatów i owoców tropikalnych, 
a zwłaszcza ananasa. 
W smaku delikatne i świeże dzięki 
znakomitemu połączeniu delikatnej 
słodyczy i dębowej beczki. 
Zalecana temperatura serwowania 
9 - 11°C. Znakomite do drobiu, ryb 
i owoców morza.

0,75l białe wytrawne

Mavida Chardonnay
 Central Valley

Wino o żółtej barwie z delikatnymi 
przebłyskami zieleni. Aromat 
z przewagą owoców tropikalnych. 
Bardzo orzeźwiające, soczyste. 
W smaku wyczuwalne zielone jabłko, 
cytrusy, melon a na finiszu nuty 
kremowe. Doskonałe do makaronów, 
ryb, drobiu. Serwować schłodzone.

0,75l białe wytrawne

Mavida Cabernet Sauvignon
 Central Valley

Wino o pięknym, zdecydowany, 
rubinowym kolorze. Aromat bardzo 
intensywny z przewagą wiśni, czarnej 
porzeczki, truskawki i tabaki. Wino 
o solidnej strukturze, dobrze 
skomponowane, z lekka kwasowością 
i słodkimi taninami, na końcu 
zdecydowanie owocowe. Idealne do 
czerwonych mięs, steków, serów. 

0,75l czerwone wytrawne
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Paso del Sol Chardonnay
 Central Valley

Delikatnie orzeźwiające, dobrze 
zbalansowane wytrawne wino 
z aromatem zielonych jabłek, melona 
i soczystych owoców tropikalnych. 
Doskonałe jako aperitif, jak również 
do makaronów z białym sosem, ryb, 
smażonego łososia i kurczaka. 
Serwować lekko schłodzone.

0,75l białe wytrawne

Paso del Sol Merlot
 Central Valley

Delikatne, poruszające, intensywne 
wino z aromatami dojrzałych śliwek 
i owoców czerwonej jagody,  z delikatną 
nutą przypraw i czekolady. Wspaniale 
wygładzone, krągłe, wyczuwalne  
delikatne taniny i długi owocowy koniec. 
Podawać z pieczonym mięsem, serami, 
makaronami w sosach pomidorowych, 
delikatnymi serami. Pasuje na każdą 
okazję.

0,75l czerwone wytrawne

Paso del Sol Cabernet 
Sauvignon Rose  Central Valley

Świeże, rześkie, o truskawkowym 
kolorze, z aromatem soczystych jagód. 
Doskonałe jako aperitif oraz 
z kurczakiem, daniami z łososia, 
potrawami chińskimi oraz sałatkami. 
Podawać lekko schłodzone.

0,75l różowe wytrawne

Paso del Sol Cabernet 
Sauvignon Central Valley

Wspaniale dojrzałe i owocowe wino, 
o aromacie porzeczek, śliwek, jagód 
i przypraw.  Delikatne i długie na finiszu. 
Doskonałe do wołowiny, ciężkich mięs, 
potrawek, steków i serów. 
Serwować w temperaturze pokojowej, 
najlepsze, gdy jest otwarte godzinę 
przed podaniem.

0,75l czerwone wytrawne

Paso del Sol Carmenere 
 Central Valley

Delikatne wino o głęboko rubinowym 
kolorze. Łagodny aromat czarnej 
porzeczki i śliwki idealnie 
zharmonizowany z nutą tytoniu 
i pieprzu. Zakończenie długie 
i intensywne. Zaleca się otwarcie 
godzinę przed planowaną konsumpcją. 
Znakomite z makaronami, mięsem 
z grilla, cielęciną, białym mięsem, 
kanapkami i pizzą. 

0,75l czerwone wytrawne

Paso del Sol Sauvignon Blanc
 Central Valley

Wino młode i rześkie, o kolorze 
jasnozłotym z zielonkawymi refleksami. 
Aromaty cytrusów, w połączeniu z nutą 
zapachową zielonego jabłka i melonów. 
Wino miłe i świeże na języku, o dość 
długim finiszu. Aby wino smakowało 
najlepiej, należy je podawać schłodzone 
do temperatury 12º C. Wino doskonałe 
jako aperitif, a także do potraw 
z gotowanych warzyw, sałatek, potraw 
rybnych, owoców morza i drobiu.

0,75l białe wytrawne
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Casa Diego Merlot
 Loncomilla Valley

Wino pochodzące z Loncomilla Valley 
o aromacie czerwonych owoców 
i dojrzałych śliwek. Niezwykle delikatne 
i miłe w ustach. Doskonałe do mięs, 
makaronów i delikatnych serów.

0,75l czerwone wytrawne

Casa Diego Sauvignon Blanc  
 Loncomilla Valley

Wino młode i rześkie o jasnozłotym 
kolorze z zielonkawymi refleksami. 
Aromat cytrusów, jabłka. W smaku 
delikatne i świeże. Podawać schłodzone 
jako dodatek do sałatek, ryb, owoców 
morza i drobiu.

0,75l białe wytrawne

Casa Diego Chardonnay
 Itata Valley

Wino o żółtej barwie z delikatnym 
odcieniem zieleni. Aromat intensywny 
ze zdecydowanym zapachem owoców 
tropikalnych. 
Niezwykle orzeźwiające, pełne cytrusów 
i owoców  tropikalnych z lekką 
kwasowością. Idealnie pasuje 
do homarów, ryb i wszelkiego rodzaju 
sałatek i owoców morza. Fantastyczne 
wino na upalne dni.

0,75l białe wytrawne

Casa Diego Cabernet Sauvignon
 Loncomilla Valley

Wino o przepięknej barwie głębokiego 
rubinu z odcieniami fioletu. Niezwykle 
intensywne z wyczuwalnymi aromatami 
czarnej i czerwonej porzeczki. W smaku 
pełne, owocowe z delikatnymi taninami. 
Pełne z delikatną kwasowością. Idealne 
do picia jako młode. Polecane 
szczególnie do indyka i cielęciny.

0,75l czerwone wytrawne

Carpe Diem Chardonnay
 Itata Valley

Ten wspaniały owocowy Chardonnay ma 
soczysty smak bananów, brzoskwiń 
i dojrzałych owoców. Idealnie 
zrównoważona kwasowość.  Doskonałe 
jako aperitif, pasuje do ryb i sałatek, 
idealne na piknik. 

Podawać schłodzone do temp 12°C.

0,75l białe półwytrawne

Carpe Diem Cabernet Sauvignon 
 Loncomilla Valley

Ten niezwykle owocowy Cabernet 
Sauvignon ma soczysty smak czarnej 
porzeczki i wiśni. Bukiet  intensywny 
i bardzo złożony. Łagodna słodycz 
połączona jest z nutą taniny. Idealne na 
każdą okazję, zwłaszcza do kanapek, 
makaronów,  indyka i cielęciny. Można 
zaproponować jako aperitif. Podawać 
w temp. pokojowej.

0,75l czerwone półwytrawne
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Rucahue Estate Carmenere 
 Loncomilla Valley

To wino pochodzi z winnic w dolinie 
Loncomilla, jednego z najlepszych 
rejonów winiarskich w Chile, gdzie 
grona dojrzewają powoli osiągając 
maksimum ekspresji.

0,75l czerwone wytrawne

Rucahue Estate Cabernet  
 Loncomilla Valley

Kolor głęboko rubinowy z odcieniami 
fioletu. W nosie intensywna czekolada 
i dużo czarnych i czerwonych porzeczek. 
W ustach soczyste owoce z miękkimi 
taninami. Doskonałe młode wino, 
ale będzie też dobrze się starzało. 
Świetne z dziczyzną, czerwonym 
mięsem w sosie oraz mięsami z grilla.

0,75l czerwone wytrawne

Rucahue Chardonnay Reserva 
 Itata Valley

Leżakowane przez 9 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu. 
Bardzo owocowe, orzeźwiające 
z delikatną kwasowością. Doskonałe 
do grillowanego drobiu, lekkich dań 
z wieprzowiny, świeżych owoców morza 
i makaronów.

0,75l białe wytrawne

Rucahue Estate Chardonnay
 Loncomilla Valley

Młode wino w kolorze żółtym z zielonymi 
odcieniami. W nosie intensywne 
tropikalne owoce z dużą ekspresją 
i złożonością. Świeże, średnio 
zbudowane, z dużą ilością cytrusów 
i owoców tropikalnych połączonych 
z przyjemną kwasowością.

0,75l białe wytrawne

Rucahue Merlot Reserva  
 Itata Valley

Wino o przepięknej barwie głębokiego 
rubinu z odcieniami fioletu. Niezwykle 
intensywne, z wyczuwalnymi aromatami 
czarnej i czerwonej porzeczki. W smaku 
pełne, owocowe, z delikatnymi 
taninami, z delikatną kwasowością. 
Idealne do picia jako młode. Polecane 
szczególnie do indyka i cielęciny.

0,75l czerwone wytrawne

Rucahue Cabernet Sauvignon 
Reserva  

 Itata Valley

Winogrona pochodzą z limitowanej 
produkcji, której źródłem jest San 
Cayetano w Maule Valley. 
Charakterystyczne dzięki aromatom 
czarnych porzeczek i intensywności. 
Wino jest leżakowane przez 14 
miesięcy w jednorocznej beczce 
z francuskiego dębu. Ten intensywny 
Cabernet Sauvignon pachnie czarnymi 
owocami, tytoniem, przyprawami 
i miętą. To bogate, eleganckie wino 
pasuje znakomicie do grilowanego 
mięsa, pieczeni.

0,75l czerwone wytrawne
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Rucahue Carmenere Reserva 
 Itata Valley

Leżakowane przez 12 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu. Wino 
o głęboko rubinowym kolorze z lśniącym 
refleksem.  Intensywne,  z aromatami 
dojrzałych owoców  dzikich jagód 
i pieprzu, dobrze zbalansowane, 
z przyjemną kwasowością. Równowaga 
pomiędzy subtelną kwasowością 
a przypaloną strukturą, zachowana 
dzięki dębowej beczce, daje lekką, 
kremową strukturę z niuansami 
przypalonego dębu. Doskonałe 
z zakąskami, makaronami, cielęciną, 
białym mięsem i kanapkami.

0,75l czerwone wytrawne

Rucahue Pinot Noir Reserva
 Loncomilla Valley

Leżakowane przez 12 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu. Wino 
o ogromnym wdzięku, z aromatem 
poziomek, z długim końcem. 
Wyczuwalna wanilia i kawa. Dzięki 
długiemu leżakowaniu doskonale 
zbalansowane i głębokie w smaku.

0,75l czerwone wytrawne

Rucahue Tierra Roja 
 Itata Valley

Szczepy: Cabernet Sauvignon 67%, 
Cabernet Franc 20%, Merlot 10%, Petit 
Verdot 3%. To unikatowe wśród 
chilijskich wino najlepiej odzwierciedla 
wspaniałość klimatu i warunków 
do uprawy winogron w regionie Maule 
Valley. Skoncentrowane, uwydatnia 
aromaty czarnej porzeczki, przypraw, 
czarnego pieprzu, ziół i palonego dębu. 
Wyczuwalne delikatne taniny. W smaku 
wyczuwalna delikatna słodycz, finisz 
łagodny. Leżakowane 20 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu.

0,75l czerwone wytrawne

TerraMater Carmenere Limited 
Reserve  
 Curico Valley

Szczepy: 60% Cabernet, 40% 
Carmenere

Wino bardzo dojrzałe i dobrze 
zbudowane, o aromacie przypraw, kawy 
i czekolady. W smaku delikatne i pełne, 
zdecydowanie owocowe. Leżakowane 
przez 12 miesięcy w beczkach z 
francuskiego dębu dzięki czemu jest 
doskonale zbalansowane, pełne 
i bardzo intensywne. Doskonałe do 
potraw z grilla, pikantnych dań i sera.

 

0,75l czerwone wytrawne

Altum TerraMater Cabernet 
Sauvignon
 Curico Valley

Wino leżakowane przez 16 miesięcy 
w dębowej beczce. Barwa intensywnie 
fioletowa. Aromat niezwykle elegancki, 
z przewagą jagód, delikatnych przypraw, 
wanilii, czarnego pieprzu i nuty kawy. 
Dobrze zbalansowane, dojrzałe, 
niezwykle owocowe. Długi 
i zdecydowany finisz. Idealne do 
czerwonych mięs, steków, serów.

 

0,75l czerwone wytrawne

TerraMater Cabernet Sauvignon 
Carmenere Vineyard Reserve 
 Maule Valley

Wino wytworzone ze specjalnie 
selekcjonowanych gron pochodzących 
z El Carmen Estate. Dojrzały, pełen 
czarnej porzeczki Cabernet doskonale 
komponuje się z ze śliwkowym 
Carmenere czego efektem jest bardzo 
soczyste, dobrze zbudowane wino 
o przepięknym aromacie czarnych 
i czerwonych owoców. Leżakowane 
przez 8 miesięcy w dębowej beczce.

Doskonałe do ciężkich czerwonych 
mięs, past, steków i dań z sosami. 
Zaleca się otworzyć na 1 godzinę 
przed posiłkiem. Serwować 
w temp. 16 °C. 

0,75l czerwone wytrawne

Medal Mindus Vini 
2013 

Gold Medal

60



Argentyna

Auka Chardonnay
 Mendoza

Kolor przejrzysty, brylantowo-żółty 
z zielonym odcieniem. W zapachu 
intensywne aromaty melona, gruszki, 
miodu. W smaku eleganckie, delikatne, 
owocowe, kwasowość dobrze 
zbalansowana. Zakończenie wprost 
wspaniałe.

0,75l białe wytrawne

Flagtree Del fin del Mundo
 Patagonia Neuquen

Szczepy:  Sauvignon Blanc 60%, 
Chardonnay 40%
Wino o złoto-zielonkawej barwie. 
Intensywne aromaty cytrusów i owoców 
tropikalnych w połączeniu z nutami 
korzennymi łączą się ze świeżością 
i przyjemną kwasowością w ustach. 
Wino odświeżające i zarazem bardzo 
delikatne.
Znakomite do tatara z łososia, do 
łososia marynowanego, podawanego na 
chlebie domowego wypieku, do owoców 
morza i krewetek, kuchni 
śródziemnomorskiej i jako aperitif. 
Podawać w temp. 10-12ºC.

0,75l białe wytrawne

Flagtree  Del fin del Mundo
 Patagonia Neuquen

Szczepy: Merlot 70%, Malbec 15%, 
Cabernet Sauvignon 15%.
Wino o intensywnie rubinowej barwie. 
W nosie aromaty czerwonych owoców, 
malin i marmolady połączone z nutami 
wanilii i lekkich nut dymnych. W ustach 
dominują nuty owocowe. Wino łagodne, 
krągłe, które ma się ochotę pić bez 
końca. 
Podawać w temp. 16-18ºC.

0,75l czerwone wytrawne

Auka Malbec 
 Mendoza

Wino leżakowane przez 12 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu.
Głęboki czerwony kolor z fioletowym 
akcentem. Aromat intensywny, 
z wyraźnym zapachem wiśni, śliwek. 
Leżakowanie w dębowej beczce nadało 
smak kawy, czekolady i wanilii. 
Dobrze zbudowane, zrównoważone 
i eleganckie. Zakończenie 
zharmonizowane z delikatnymi, 
słodkimi taninami.

0,75l czerwone wytrawne

Moncagua Malbec  
 Mendoza

Argentyńskie czerwone wino wytrawne 
z regionu Mendoza, ze szczepu 
winogron Malbec. Leżakowane 
w dębowych beczkach przez 6 miesięcy, 
doskonale smakuję z grillowanym 
mięsem oraz wędlinami i szynkami.

0,75l czerwone wytrawne

Auka Syrah 
 Mendoza

Wino leżakowane przez 6 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu.
Kolor purpurowy. Zapach intensywny, 
aromat czerwonych i czarnych owoców
- malin, śliwek, wiśni, zielonego pieprzu, 
czekolady i wanilii. Dobrze zbudowane, 
skoncentrowane. Koniec elegancki, 
z delikatnymi taninami.

0,75l czerwone wytrawne
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Argentyna

Altosur Sauvignon Blanc
 Tupungato, Gualtallary, Mendoza  

Winnice: w okolicach Andów, wysokość 
4000 stóp. Wyłącznie ręczne zbiory 
przy użyciu małych skrzynek, wstępna 
selekcja,  przed początkiem lutego.  
Selekcja kiści winogron (stoły do 
sortowania). 
Bardzo jasny zielonkawy kolor. 
Intensywny aromat owoców 
cytrusowych: różowego grejpfruta, 
marakui i limonki. W ustach 
demonstruje na początku świeży 
i cytrynowy smak.

0,75l białe wytrawne

Wine 
Spectator 

2006, 
87 pkt.

Altosur Torrontes  
 Tupungato, Gualtallary, Mendoga

Tupungato, Gualtallary, Mendoza, 
Argentyna,Winnice: W okolicach Andów, 
wysokość 4000 stóp.
Wyłącznie ręczne zbiory przy użyciu 
małych skrzynek do końca lutego 
i początku marca. Kolor blado-żółty 
z zielonymi odcieniami, demonstruje 
intensywny kwiatowy aromat, 
wymieszany z owocami tropikalnymi 
i cytrynowymi nutami. Smak na 
podniebieniu intensywny, 
skoncentrowany, z cytrynowymi 
i mineralnymi wrażeniami, które 
podwyższają jego świeżość 
i elegancki finał. 

0,75l białe wytrawne

Wine & Spirit
2007

88 pkt.

FINCA SOPHENIA

Winnice Finca Sophenia uprawiane są na 130 hektarach najlepszych dziewiczych gleb w tej 
części świata. Jest to piaszczysta i kamienista ziemia posiadająca doskonały drenaż naturalny. 
Winnice otrzymały wybrane francuskie klony, które były szczepione na amerykańskich 
podkładach o następujących odmianach: Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay oraz 
Sauvignon Blanc. 
Powierzchnia winnicy jest zarezerwowana dla roślin Malbec uprawianych w Mendoza: nisko 
produktywne klony, które zostały wybrane ze względu na swoje własności aromatyczne i których 
łodygi pochodzą z najbardziej reprezentatywnych winnic tego unikalnego regionu najlepiej 
oddają charakter Malbec. 
Woda do nawadniania pochodzi z topniejącego śniegu w Andach. System który ją rozdziela był 
przeznaczony do otrzymywania małych owoców o niskiej produkcji z hektara. W ten sposób 
otrzymuje się wina o niezwykłej kompleksowości, wysokiej koncentracji owoców i zdolne 
do właściwego starzenia się.  
Powiększenie winiarni pozwala na wytwarzanie ok. 1 miliona butelek miejscowych win. 
Zbioru dokonuje się ręcznie, jedynie o świcie, gdy temperatura jest niska, w spektakularnym 
otoczeniu Andów.   
Pierwsza selekcja dokonywana jest w winnicy: winogrona są zbierane w lekkie skrzynki 
o pojemności do 15 kg, aby nie dopuścić do uszkodzenia owoców. Druga selekcja jest 
dokonywana przy wejściu, gdzie grona owoców sa przebierane.

Roberto Luka, inspirator oraz główny udziałowiec Finca Sophenia, firmy o uznanej reputacji w świecie producentów win. W roku 1997 
założył wraz Gustavo Benvenuto Finca Sophenia. Później do firmy dołączyli zaprzyjaźnieni biznesmeni działający w innych sektorach: 
Néstor Rebagliati oraz Daniel Sammartino. Etatowy winiarz Rogelio Rabino, oraz konsultanci Matías Michelini i Michel Rolland 
utworzyli zespół winiarski.

Ziemia wybrana do uprawy w 1997 roku położona jest na zboczach Andów, 
w sławnym rejonie Tupungato - Mendoza, gdzie wytwarzane są wina 
najwyższej jakości. Znajdujący się na wysokości 1200 metrów (4000 stóp) 
teren korzysta z chłodniejszego klimatu, obfitego słońca, dużej różnicy 
temperatur pomiędzy dniem a nocą, dzięki czemu stwarza najwyższą jakość 
w Argentynie. 
Podążając za radą Michela Rollanda Finca SOPHENIA zrealizowała swoje 
marzenia: przygotowywanie wspaniałych win na autentycznie niezwykłym 
terenie zlokalizowanym u stóp Andów. 
Posiadająca charakterystyczną architekturę winiarnia wyposażona jest 
w urządzenia najnowszej technologii francuskiej do przyjmowania, 
zgniatania, tłoczenia oraz do procesu winifikacji.
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Argentyna

Finca Sophenia Malbec Reserva
 Tupungato, Gualtallary, Mendoza

Winnice w okolicach Andów, wysokość 
4000 stóp. Zbiory ręczne przy użyciu 
małych skrzynek, selekcja wstępna, 
zbiory przed końcem marca.
100% wina dojrzewa w nowych 
beczkach z francuskiego dębu 
w ciągu 8 miesięcy. 
Głęboki i intensywny purpurowy 
kolor z fioletowymi odcieniami. 
Złożone aromaty śliwek, dojrzałych 
wiśni oraz bzu. Aromat jest 
wzmocniony dodatkiem suszonych 
owoców i mięty. Wino o wysokiej 
koncentracji i złożonym smaku 
wskazującym obecność słodkich 
i licznych tanin. 

0,75l czerwone wytrawne

Finca Sophenia Chardonnay 
Reserva   
 Tupungato, Gualtallary, Mendoza

Winnice w okolicach Andów, wysokość 
4000 stóp. Zbiory ręczne przy użyciu 
małych skrzynek, zbiory przed końcem 
lutego/początkiem marca. Pięćdziesiąt 
procent wina fermentuje w nowych 
beczkach z francuskiego dębu, gdzie 
pozostaje przez 6 miesięcy. 
Złoto-żółty kolor o dobrej intensywności. 
Wyraźne owoce tropikalne: ananas, 
mango i brzoskwinia, z delikatnymi 
cytrynowymi i mineralnymi odcieniami. 
Nuty wanilii i tostu nadają elegancję 
i kompleksowość. W ustach prezentuje 
początkowo skoncentrowaną słodycz 
przechodzącą w świeży i trwały finał.

0,75l białe wytrawne

Altosur Malbec 
 Tupungato, Gualtallary, Mendoza

Winnice: W okolicach Andów, wysokość 
4000 stóp. Wyłącznie ręczne zbiory przy 
użyciu małych skrzynek w miesiącu 
marcu. 
Proces dojrzewania - w beczkach 
z francuskiego i amerykańskiego 
dębu w czasie trzech-czterech 
miesięcy. Atrakcyjny czerwony kolor 
z fioletowymi odcieniami. Aromaty 
intensywnych dojrzałych owoców: 
wiśni, jeżyn, jagód oraz świeżych 
śliwek pomieszanych z pikantnymi 
i kwiatowymi  dodatkami. W ustach 
słodkie i łagodne taniny podkreślają 
wrażenia owocowe 
i zrównoważonego smaku. Wino 
o dobrej intensywności, koncentracji 
i długo utrzymującym się smaku 
wtórnym.

0,75l czerwone wytrawne

Wine Enthusast 
2006

90 pkt.

Wine & Spirit 
2003
91 pkt

Decanter 2004
Highly 

Recommended 4*

Top ten 
from 

Argentina

Altosur Cabernet Sauvignon
 Tupungato, Gualtallary, Mendoza

Winnice w okolicach Andów, wysokość 
4000 stóp. Wyłącznie ręczne zbiory 
przy użyciu małych skrzynek w miesiącu 
kwietniu. 
Selekcja kiści winogron (stoły 
do sortowania).
Proces dojrzewania w beczkach 
z francuskiego i amerykańskiego dębu 
w czasie trzech/czterech miesięcy. 
Głęboki czerwony kolor z odcieniami 
czarnych owoców. Aromat o niezwykłej 
sile. Przebija czarna porzeczka 
i truskawka wraz z interesującymi 
dodatkami eukaliptusa i mięty. 
W ustach wskazuje silne i liczne taniny 
o niezwykłym składzie i koncentracji.

0,75l czerwone wytrawne

Finca Sophenia Cabernet 
Sauvignon Reserva
 Tupungato, Gualtallary, Mendoza

Wyprodukowana w okolicach Andów, 
wysokość 4000 stóp. 
Wyłącznie ręczne zbiory przy użyciu 
małych skrzynek do końca kwietnia. 
Selekcja kiści winogron (stoły do 
sortowania).
Dojrzewanie w beczkach z francuskiego 
dębu od 10 do 12 miesięcy. 
Głęboki czerwony kolor. Intensywne 
aromaty czerwonych i czarnych owoców, 
pikantne i mineralne tony splatają się 
z wonią dymu i wanilli. 
Wino o kompleksowym charakterze, 
strukturze i wysokiej elegancji. 

0,75l czerwone wytrawne

Wine Enthusast 
2003

90 pkt.

Wine Enthusast
2004  88 pkt.

Best Buy

Decanter 2005
Highly 

Recommended 4*

Wine Enthusast
2006

88 pkt.
Best Buy

Wine & Spirit 
2002 

89 pkt
Expectional Value

Decanter 2003
International Trophy

Best World Red 
Varietal Under £10

Decanter 2003
Gold Medal

Best Argentine 
Malbec Under £10
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Nowa Zelandia i Australia

Mill Creek Semillon Chardonnay 
 South Eastern Australia

Wino o kolorze jasno słomkowym 
z delikatnym zielonym odcieniem. 
Aromat cytryn. Dzięki nowoczesnemu 
połączeniu szczepów Semillon 
i Chardonnay wino jest bardzo 
eleganckie, pełne aromatów owoców 
brzoskwini i cytrusów. 
Serwować w temperaturze 9 - 11°C. 
Znakomicie komponuje się z serami, 
truflami, sałatkami i szparagami.

0,75l białe wytrawne

Thomson Estate Chardonnay 
 South  Australia

Szczepy: 100% Chardonnay

Kolor blado słomkowy. Aromat jasny 
i czysty  z przebłyskami świeżej 
brzoskwini i nutami tropikalnymi. 
W smaku tropikalne nuty są 
zbalansowane przez zielone jabłko 
i świeże owoce oraz kremową 
konsystencję. To jasne i wibrujące 
Chardonnay uosabia jakość rodzinnej 
winnicy. Podawać schłodzone.

0,75l białe wytrawne

Mill Creek Shiraz
 South Eastern Australia

Wino o kolorze głębokiej czerwieni. 
Aromat przepełniony owocami jagody 
i lukrecji z lekkim zabarwieniem 
pieprzu. W smaku niezwykle owocowe 
z wyczuwalnymi taninami. 
Serwować w temperaturze 16 - 18°C 
wraz z pieczeniami i dziczyzną.

0,75l czerwone wytrawne

Thomson Estate Shiraz
 South  Australia

Szczepy: 90,5% Shiraz, 4,5% Cabernet 
Sauvignon

Kolor głębokiej purpury rubinu. Aromat 
pikantnej śliwki i owoców  jagodowych  
z nutą dębu. W smaku bogactwo śliwek 
z nutami leśnych jagód i niuansami 
ziołowymi. Trwały finisz ze świetną 
strukturą tanin popartą muśnięciem 
mokki.

0,75l czerwone wytrawne

Glacier Peak Sauvignon Blanc
 Marlborough  

Wino to reprezentuje typowe dla 
regionu Marlborough Sauvignon Blanc 
czyli niezwykłą owocowość z 
dominującym aromatem ananasa i 
agrestu. 
Zalecane do picia jako młode.

0,75l białe wytrawne

The Cloud Factory
 Marlborough  

To eleganckie Sauvignon Blanc jest 
ożywione aromatem owoców 
pestkowych i minerałów oraz smakiem 
guawy i limonki. Schłodzić i podawać 
jako aperitif. Doskonale pasuje też 
do owoców morza.

0,75l białe wytrawne
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Nowa Zelandia i Australia

Growling Frog Shiraz
 South Australia

Wino o barwie purpury. Aromat śliwek, 
porzeczek, beczki i przypraw. Niezwykle 
pełne z intensywnym smakiem czarnej 
porzeczki i suszonej śliwki. Doskonałe 
do duszonej jagnięciny i steków.

0,75l czerwone wytrawne

Scotts Creek
Winnica Scotts Creek znajduje się w pobliżu rzeki Murray, zaledwie 
7 km w dół rzeki od historycznego miasta Morgan w Południowej 
Australii. Scotts Creek i mokradła Brenda Park, gdzie Elise Byrne 
prowadzi swe prace konserwatorskie znajdują się tuż obok winnic. 
W 1977 roku 510 hektarów tej ziemi zostało zasiane 10 różnymi 
odmianami winorośli, natomiast obecnie winnica zajmuje 
powierzchnię 372 hektarów. Posiada bardzo dobrą lokalizację 
ze względu na możliwość przekierowania wody oraz różnorodność 
gruntów gospodarczych.

Growling Frog (Warcząca Żaba)
“Warcząca Żaba” jest zagrożonym gatunkiem i jej obecność 
na mokradłach Scotts Creek Wetlands, jednych z największych 
w Południowej Australii, jest wyraźnym znakiem zdrowego, 
naturalnego ekosystemu. W każdej butelce  Growling Frog 
znajduje się wino tak cenne, jak żaba, której imię nosi. Wina 
Growling Frog są pełne żywych owoców, bogatego smaku na 
podniebieniu oraz niezapomnianego aromatu i złożonego bukietu. 

Growling Frog Cabernet 
Sauvignon
 South Australia

Grona: 96,3% Cabernet Sauvignon

Kolor głębokiej karmazynowej 
czerwieni. Charakterystyczny dla 
Caberneta intensywny aromat  z nutami 
maliny, śliwki i świetnych tanin. Bogaty, 
w pełni zbudowany smak z charakterem 
duszonych śliwek, z wibrującym 
smakiem leśnych owoców i nutą 
wrzośca. Struktura eleganckich tanin, 
długie na podniebieniu. Wino łagodne 
i eleganckie

0,75l czerwone wytrawne

Growling Frog Chardonnay  
 South Australia

Wino o barwie jasno słomkowej. Aromat 
gruszki, brzoskwini i melona. W smaku 
eleganckie, z delikatnym posmakiem 
cytrusów, rześkie. Idealne do kuchni 
azjatyckiej, owoców morza i dań 
z kurczaka.

0,75l białe wytrawne
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Nowa Zelandia i Australia

Soldier's Block Chardonnay  
 South Australia

Eleganckie, łatwe do picia wino. 
To wibrujące Chardonnay eksponuje 
owocowy charakter, w ustach 
wyczuwalna struktura, żywe 
podniebienie, długi i smakowity finisz. 
Podawać z rybami, takimi jak pstrąg lub 
halibut albo z kurczakiem w lekkim, 
kremowym sosie.

0,75l białe wytrawne

Soldier's Block Shiraz
 South Australia

Aromat puddingu z letnich owoców, 
morwy i czarnego pieprzu. Podniebienie 
oferuje nuty wanilii i czekolady. 
Eleganckie, z długim finiszem. 
Podawać z jagnięciną, pieczonymi 
jarzynami i twardymi serami.

0,75l czerwone wytrawne

Growling Frog 
Chardonnay  
 South Australia

Wino o barwie jasno 
słomkowej. Aromat gruszki, 
brzoskwini i melona. W smaku 
eleganckie, z delikatnym 
posmakiem cytrusów, rześkie. 
Idealne do kuchni azjatyckiej, 
owoców morza i dań 
z kurczaka.

1,5l       białe wytrawne

Growling Frog Shiraz
 South Australia

Wino o barwie purpury. Aromat 
śliwek, porzeczek, beczki 
i przypraw. Niezwykle pełne 
z intensywnym smakiem 
czarnej porzeczki i suszonej 
śliwki. Doskonałe do duszonej 
jagnięciny i steków.

1,5l           czerwone wytrawne
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USA Kalifornia

Burlesque White Zinfandel
 

W nosie lody truskawkowe. 
Na podniebieniu jasne, owocowe 
konfitury truskawkowe.
Podawać schłodzone.

0,75l różowe wytrawne

Burlesque Zinfandel   
 

W pełni zbudowany Zinfandel, pełen 
smaku śliwki z odrobiną czarnego 
pieprzu. Cudownie zbalansowane 
z trwałym finiszem. Doskonały jako 
aperitif, do delikatnych, lekkich potraw 
i sałatek. 

0,75l czerwone wytrawne

Far Coast Chardonnay  
 

Wino zdecydowanie owocowe, 
bogate i orzeźwiające. Doskonałe 
z drobiem, delikatnymi rybami, 
makaronami i sałatkami. Podawać 
dobrze schłodzone.

0,75l białe wytrawne

Far Coast Zinfandel Rose 
 

Wino łagodne i eleganckie. Ma cudowny 
bukiet z nutami truskawek i letnich 
owoców oraz  długi, świeży finisz. 
Podawać lekko schłodzone. Doskonałe 
jako aperitif albo z białym mięsem 
i rybami.

0,75l różowe wytrawne

Far Coast Cabernet Sauvignon
 

Wino o zapachu dojrzałych jagód 
z delikatną ziołową nutą. W smaku 
wyczuwalne świeże owoce  i soczyste 
taniny, delikatne na podniebieniu. 
Serwować w temp. 16-18 ºC. Doskonałe 
do grillowanej jagnięciny i wszelkich 
serów. 

0,75l czerwone wytrawne

Hang Stones Shiraz Petit Verdot
 W.O. Western Cape RPA

Bogaty, ciemny, jagodowy Shiraz daje 
aksamitne odczucie w ustach dzięki  
dodaniu skoncentrowanego, czarnego 
Petit Verdot.
Podawać do grillowanego mięsa, 
pieczonych warzyw i gulaszy mięsnych.

0,75l czerwone wytrawne
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RPA

Percheron Rose 
 W.O. Western Cape

Pełne jasnych, soczystych poziomek, 
spokojne. Zachwycająco odświeżające 
różowe wino z Western Cape 
w Południowej Afryce. Serwować 
schłodzone, idealne wino na lato. 
Podawać z zimnymi mięsami, 
sezonowymi sałatami, albo po prostu 
pić samo.

0,75l różowe wytrawne

Percheron Chenin Viogner
 W.O. Western Cape

Ożywione, wibrujące i aromatyczne 
z zachwycającą głębią i mocą. 
Na finiszu owoce pestkowe. 
Idealne na pikniki, z owocami morza 
lub potrawami z mięsa drobiowego.

0,75l białe wytrawne

Cape Heights Sauvignon Blanc
 W.O. Western Cape

Wino o głębokim zapachu owoców 
tropikalnych z dominująca nutą 
cytrusów. Idealne do owoców morza, 
dań grillowanych i warzyw. 

0,75l białe wytrawne

Cape Heights Shiraz
 W.O. Western Cape

Wino o złożonym aromacie owoców, 
ciasta owocowego i lekkim zapachu 
dymu. W smaku bardzo dojrzałe, 
owocowe z nutą pieprzu. Doskonałe do 
mięs w sosie barbecue oraz dań ostro 
przyprawionych. 

0,75l czerwone wytrawne

Percheron Cinsulat
 W.O. Western Cape

Produkowane z ponad 65-letnich 
winorośli jest eleganckim, narodowym 
skarbem z Western Cape. Głęboki 
smak, delikatnie zniewalający, 
ale egzotycznie korzenny. Czysta 
elegancja okiełznanego Cinsaulta. 
Doskonałe jako towarzystwo dla 
bogatych i aromatycznych potraw 
z czerwonego mięsa.

0,75l czerwone wytrawne

Bovlei Beaukett
 W.O. Wellington

Delikatne, półsłodkie wino 
z dominującym szczepem Chenin Blanc 
i Muscat. Bukiet tropikalny, pełne, 
dojrzałe. Pite jako młode najlepiej 
oddaje swoją owocowość, w miarę 
starzenia bardziej uwidocznia korzenne 
aromaty Muscata. Idealne na słoneczne 
dni do makaronów, serów i jako aperitif.

0,75l białe półsłodkie

IWC 2014 - 
Silver

IWSC 2014 
- Bronze

Berliner Wein 
Trophy 2013 

-  Gold

Sommelier Weine 
Awards 2014 

- Gold
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RPA

Bovlei Special Late Harvest
 W.O. Western Cape

Szczepy: 100% Muscat d'Alexandrie

Kolor jasny i przejrzysty o odcieniu 
bursztynu. Smak miodowy z nutami 
przypraw. Pełny, dojrzały, owocowy 
charakter z długim, słodkim 
posmakiem.

0,75l białe półsłodkie

Bovlei Pinotage
 W.O. Wellington

Szczepy: 100% Pinotage

Wino jest radosną ekspresją koloru, 
różnorodnych owoców i miękkiego 
drewna. W pełni zbudowane, pełne 
różnorodnych smaków. Bogaty, 
długotrwały posmak.

0,75l czerwone wytrawne

The Secretary Bird Sauvignon 
Blanc 

 W.O. Western Cape

Aromat zielonych owoców uzupełniony 
subtelnym smakiem dojrzałych jabłek. 
Kwasowość cytrusów i długi, mineralny 
finisz. Uniwersalne wino do wielu 
potraw, a także do picia jako aperitif. 
Znakomity Sauvignon Blanc. Idealny do 
ryb i owoców morza. 

0,75l białe wytrawne

The Secretary Bird Merlot

 W.O. Western Cape

Szczepy: 100% Merlot

To wino osiąga równowagę pomiędzy 
czerwonymi jagodami a długim, 
czekoladowym finiszem, tworzącymi  
bogate, w pełni zbudowane, 
zrównoważone i eleganckie czerwone 
wino. Pasuje do pieczonego, 
czerwonego mięsa i dobrych serów.

 

0,75l czerwone wytrawne

Landskroon Chardonnay
 W.O. Paarl 

Szczepy: 100 % Chardonnay

Świeża, owocowa kwasowość dodaje 
życia temu winu. Bogaty smak 
cytrusowych i tropikalnych owoców.  
Wytrawny finisz.

0,75l białe wytrawne

Landskroon Chenin Blanc  
 W.O. Paarl

Wino półwytrawne z orzeźwiającymi, 
wyraźnymi nutami cytryny, limonki 
i brzoskwini. Idealne do sałatek, ryb 
i potraw  z białego mięsa. Podawać 
dobrze schłodzone.

0,75l białe półwytrawne
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Landskroon Cinsulat Shiraz
 W.O. Paarl

Szczepy: 43% Cinsulat, 42% Shiraz, 
12% Cabernet Sauvignon, 3 % Touriga 
Nacional.
Wino niezwykle delikatne, owocowe, 
z długim zakończeniem. Podawać 
z lekkimi potrawami z grilla lub 
kurczaka. W lecie schłodzone , w innym 
przypadku w temperaturze 16 - 19°C.

0,75l czerwone wytrawne

RPA

Landskroon Pinotage   
 W.O. Paarl

Wino z pikantnym aromatem 
i subtelnym smakiem śliwki i jagody. 
Podawać w temperaturze 16 - 19°C 
z większością potraw z czerwonego 
mięsa albo dzikim ptactwem. Klasyczne 
grono RPA, wino doskonałe do 
śródziemnomorskich potraw mięsnych.

0,75l czerwone wytrawne

Lanzerac Cabernet Sauvignon 
 W.O. Stellenbosch

Wino leżakowane przez 24 miesiące 
w beczce z francuskiego dębu. Śliwki 
i czarne porzeczki z lekkim posmakiem 
kakao, migdałów i cedru, idealnie łączą 
się z wanilią i zapachem przypalonej 
beczki. Delikatne taniny idealnie 
uzupełniają owocowość. 
Idealne do pieczonych mięs, steków, 
grillowanej baraniny, dziczyzny 
i makaronów.

0,75l czerwone wytrawne

Glenelly Chardonnay 
 W.O. Stellenbosch

Szczepy: 100% Chardonnay

Kolor jasny, świeży. Nos ukazuje 
wibrujące cytrusy, animusz limonki 
i krzesiwa z nutami jabłka oraz  
zasadniczą mineralność i waniliowe 
toffi. Smak jest soczysty, kremowa 
konsystencja jest podstawą dla nut 
mineralnych  oraz opiekanego migdała
 i wanilii. Świeży, mineralny finisz.

0,75l białe wytrawne

Glenelly
 W.O. Stellenbosch

Szczepy: 40% Shiraz, 39% Cabernet 
Sauvignon, 14% Petit Verdot, 7% Merlot

Kolor głęboki, ciemny i bogaty. Aromat 
elegancki i złożony, cassisu i pikantnej 
śliwki. Smak intensywny 
i skoncentrowany z cudowną świeżością 
i eleganckimi, dobrze skonstruowanymi 
taninami. Jedno z najlepszych win 
południowoafrykańskich. Doskonałe do 
klasycznych dań mięsnych i dziczyzny.

0,75l czerwone wytrawne

Kanonkop Kadette
 W.O. Stellenbosch

Szczepy: 57% Pinotage, 26% Cabernet 
Sauvignon, 14% Merlot, 3% Cabernet 
Franc 

W pełni zbudowane, leżakowane przez 
12 miesięcy w beczkach z francuskiego 
dębu, czerwone wino. Skoncentrowany 
owocowy smak jagód, bananów i wiśni 
z pikantnym finiszem.

0,75l czerwone wytrawne
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 Wina minibarowe 

Long Dog 
 Languedoc – Roussillon

Wino o zrównoważonym aromacie 
owocowym ze świeżym aromatem 
cytrusów. W smaku niezwykle krągłe 
z pikantnym zakończeniem. Bardzo 
nowoczesne wino z jak na 
Langwedocję. Wino doskonałe do 
owoców morza, makaronów. 

Kraj pochodzenia - Francja

0,187l białe wytrawne

Italia Prosecco Spumante   
 DOC Prosecco

Wino o barwie jasnozielonej z żółtym 
refleksem. Zapach przepełniony 
aromatem jabłek i brzoskwini. 
W smaku delikatne z posmakiem 
cytrusów, bardzo miękkie i kremowe. 
Idealne jako aperitif i do włoskich 
babek Panettone. 

Kraj pochodzenia - Włochy

0,2l białe wytrawne

 Longue Dog Rouge 
 Languedoc – Roussillon

Wino o intensywnie owocowym 
aromacie. Soczyście owocowe  
zakończenie z nutą przypraw  
i czarnych jagód.

Doskonałe do przekąsek i dań 
z makaronem.

Kraj pochodzenia - Francja

0,187l czerwone wytrawne

Rugger Hill Chardonnay    
 South Eastern Australia

Wino o aromacie cytrusowym, piękny 
słomkowym kolor. W smaku pełne 
aromatów owoców brzoskwiń 
i cytrusów. Znakomite do sałatek, 
owoców morza, makaronów. 

Kraj pochodzenia - Australia

 0,187l białe wytrawne

Rugger Hill Shiraz    
 South Eastern Australia

Głęboki kolor czerwieni, aromat 
niezwykle owocowy z dominującą nutą 
jagody i lukrecji. Delikatne taniny. 
Idealne do czerwonych mięs i serów. 
Serwować w temp. 16 ºC

Kraj pochodzenia - Australia

 0,187l czerwone wytrawne

Decanter Asia 
2012 -
Bronze

Decanter 2012 -
Bronze

IWSC 2012 - 
Bronze

IWC 2011 - 
Bronze

IWC 2013 - 
Bronze

IWSC 2013 - 
Bronze

Decanter 2012 -
Bronze

Decanter Asia 
2012 -
Bronze
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