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WINO TO PRAWDZIWA UCZTA DLA ZMYSŁÓW. TRUNEK, KTÓREGO
KAŻDA BUTELKA KRYJE W SOBIE WIADOMOŚĆ OD WINIARZA
– NIEZWYKŁY KOD SŁÓW I EMOCJI, KTÓRY JEST DO ZŁAMANIA
WYŁĄCZNIE DZIĘKI ZMYSŁOM.
KOLOR, SMAK, ZAPACH. PROSTOTA I ZŁOŻONOŚĆ W JEDNYM.
Tegoroczne portfolio rozszerzyliśmy o wiele nowych propozycji – w naszej ofercie
pojawiło się w sumie ponad sto nowych win! Katalog urozmaiciliśmy o wina
pochodzące z RPA – wybraliśmy trzy winnice: historyczny Kanonkop, naturalny
Alheit i butikowy Franshhoek. Wśród nowości pojawiły się również dwie winnice
z Grecji – kreteński Douloufakis, bazujący na lokalnych szczepach oraz Sclavos –
winnica z Kefalonii, znana z win naturalnych. Oprócz rozszerzenia katalogu o nowe
kierunki winiarskie, rozbudowaliśmy ofertę krajów, które są już w naszym katalogu
od lat. Na szczególną uwagę zasługuje Boscarelli i jego włoska elegancja oraz
Schloss Gobelsburg – austriacka posiadłość, której tradycja winiarska sięga
1171 roku. Nie zapomnieliśmy o cieszących się coraz większym uznaniem winnicach
z Polski – Winnica Jakubów, Adoria, Gostchorze i Saint Vincent są według nas
najlepszym wyborem. Jednocześnie mając na uwadze, że nasze poprzednie selekcje
cieszą się bardzo dobrym przyjęciem, uzupełniliśmy stałą ofertę o kolejne pozycje.
Pojawiły się więc nowości między innymi od portugalskiego producenta Niepoort,
powiększyliśmy też portfolio chilijskiej winnicy Luis Felipe Edwards.
Dziś w naszej ofercie znajdą Państwo wina białe, czerwone i pomarańczowe.
Konwencjonalne i naturalne. Wina wielokrotnie nagradzane i cieszące się dużym
zainteresowaniem branży na całym świecie.
Jesteśmy przekonani, że nasz wybór przypadnie Państwu do gustu.

VININOVA TEAM
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WINA NATURALNE

MASTER SOMMELIER

W tegorocznym portfolio Vininova pojawia się nowy piktogram –
skrócona wersja logo Vininova w kolorze zielonym. Ta drobna ingerencja
w czarno-białe dotychczas logo to zapowiedź projektu, który tuż
przed nami. W ciągu najbliższych miesięcy planujemy wyodrębnienie
kategorii WIN NATURALNYCH, a oznaczenie tych, które będą częścią
nadchodzącego projektu, jest jego subtelną zapowiedzią. Wina naturalne
są częścią naszej oferty od kilku lat, ale ze względu na coraz silniejszą
reprezentację w portfolio oraz odmienne podejście winiarzy do ich
produkcji, zasługują naszym zdaniem na wyróżnienie.

ZA KAŻDĄ ETYKIETĄ WINA KRYJE SIĘ HISTORIA LUDZI,
KTÓRZY ROK W ROK DAJĄ Z SIEBIE WSZYSTKO, ABY UCZYNIĆ
NASZE ŻYCIE SMACZNIEJSZYM. FABUŁĘ TYCH HISTORII
PISZE NATURA, SCENOGRAFIĘ MALUJĄ RZĘDY PIĘKNYCH
WINOROŚLI, A NARRACJĘ PROWADZĄ PEŁNI PASJI WINIARZE.
Selekcja rekomendowanych przeze mnie win nie jest przypadkowa
i wynika z głębokiego przekonania co do ich świetnej jakości i mojej
wieloletniej relacji z daną marką. Każdy z producentów, których reprezentuję
wniósł prawdziwą wartość do mojej winnej edukacji i uczynił moje
życie zawodowe i prywatne znacznie pyszniejszym. Wychowałem się na
rieslingach Ernsta Loosena, w winach Dirka Niepoorta odkryłem prawdziwą
elegancję win z północy Portugalii, za sprawą Juliana Reynoldsa poznałem
idealny mariaż tradycji i nowoczesności win z Alentejo, rodzina Zapata
unaoczniła mi fascynujące terroir Mendozy, rodzina Allegrini sprawiła, że
zakochałem się w podsuszanych winogronach, Lawson’s Dry Hills jest dla
mnie esencją nowozelandzkiego winiarstwa, Michel Chapoutier pomógł mi
odkodować syrah, a Schloss Gobelsburg od zawsze jest dla mnie
numerem jeden win austriackich. Jestem pewien, że Wy także
będziecie czerpali wiele przyjemności z obcowania z tymi winami.
Pozdrawiam i zapraszam do degustacji!

ADAM PAWŁOWSKI
Master Sommelier
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Włochy, obok Francji i Hiszpanii, to
czołowy w Europie i na świecie producent
i eksporter wina, zawdzięczający swoją
pozycję przede wszystkim trwającej
3000 lat tradycji winiarskiej.

Włochy

2

1. GÓRNA ADYGA
2. TRYDENT

3

5
6

4

3. LOMBARDIA

7

4. PIEMONT
5. FRUILI

8

6. VENETO
7. EMILIA ROMAGNA
8. TOSKANIA

9

9. ABRUZJA
10. APULIA
11. KAMPANIA
13. BAZYLIKATA

13

12

14. SYCYLIA

Ilość zarówno produkowanego jak i spożywanego wina, jakość oraz
różnorodność szczepów i apelacji sprawiają, że we Włoszech powstają wina
dobre, znakomite i wielkie. Dziś Włochy produkują wina wysoko oceniane
i nagradzane, a przemysł winiarski należy do najszybciej rozwijających się na
świecie. W efekcie tego mamy niebanalne bogactwo lokalnych szczepów co miasteczko to inna apelacja, to kilka nowych białych i czerwonych win,
które zdążyły już podbić cały świat. Obok Barolo, Chianti, Soave pije się
Nero d’Avola, Montepulciano, Aglianico, Primitivo i inne. Godny podkreślenia
jest fakt znacznego wzrostu cen win włoskich. To również skutek rewolucji
jakościowej i zmiany wizerunku włoskich win. Zawsze jednak jest to dobry
stosunek jakości do ceny.
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12. SARDYNIA
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WŁOCHY GÓRNA ADYGA

WŁOCHY GÓRNA ADYGA

PINOT BIANCO
ALTO ADIGE DOC

CHARDONNAY
ALTO ADIGE DOC

GEWÜRZTRAMINER
ALTO ADIGE DOC

Kolor bladożółty z zielonkawym połyskiem.
Klasyczne aromaty Pinot Bianco – gruszki,
malin i limonki a także rumianku i trawy
cytrynowej. W ustach dobrze zbudowane.
Na podniebieniu posmak gruszki i pigwy
w połączeniu ze słoną mineralnością.
10-12 °C
Przystawki i sałatki, krewetki z grilla, sery
Pinot Bianco
Robert Parker 91 pkt
Gambero Rosso 2 Bicchieri

Słomkowy żółty kolor. Aromaty egzotycznych
owoców z nutami banana, pigwy, marakui,
mango, melona, odrobiną melisy. Na
podniebieniu gładkie, miękkie i harmonijne,
słodkie posmaki gruszki i owoców
egzotycznych. Mineralna nuta na finiszu.
10-12 °C
Owoce morza, risotto, dorada w soli
Chardonnay
James Suckling 92 pkt

Intensywny żółty kolor. Aromaty liczi
i mango z delikatnym zapachem wiciokrzewu.
Świeże owoce i żywa kwasowość łączą się
z mineralnymi nutami, co pozostawia bardzo
przyjemne, mocne wrażenie.

WO0100

BIAŁE WYTRAWNE

WO0101

BIAŁE WYTRAWNE
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10-12 °C
Kuchna azjatycka, kremowe gęste zupy
Gewürztraminer
Robert Parker 92 pkt
James Suckling 91 pkt
WO0102

BIAŁE WYTRAWNE

GÓRNA ADYGA to najbardziej wysunięty na północ obszar Włoch
5100 ha, co stanowi 1% produkcji krajowej. 98% powierzchni upraw

CANTINA TERLAN

winorośli posiada apelację DOC. Mieszają się tu dwa wpływy – alpejski
i śródziemnomorski, które ukształtowały krajobraz, kulturę, żywność i wino
charakterystyczne dla tego regionu.
W 1893 roku 24 lokalnych plantatorów winorośli założyło jedną
z pierwszych spółdzielni winiarskich w Południowym Tyrolu. Dziś winiarnia
Terlan zrzesza ok. 140 członków z powierzchnią uprawną wynoszącą
łącznie ok. 160 ha. Winnice podzielone są na siedem stref: Winkl, Siemegg,
Kreuth, Montigl, Klaus, Siebieneich oraz Vorberg. Roczna produkcja

TERLANER CUVÉE
ALTO ADIGE DOC

„ASPARAGUS” SAUVIGNON
ALTO ADIGE DOC

Kolor bladożółty. Aromat zielonego jabłka
i białej brzoskwini z delikatnymi niuansami
melisy i mięty. Dobra struktura smaku wywodzi
się z wzajemnego oddziaływania świeżości
i mineralności. Pyszne trwałe wykończenie.

Blady słomkowy kolor z zielonymi refleksami.
Owocowy zapach z niuansami kwiatu czarnego
bzu oraz delikatnym aromatem zielonych
papryczek. Wino z dobrze zrównoważoną
kwasowością i delikatnym owocowokwiatowym finiszem.
10 - 12 °C
Idealne do szparagów, skorupiaków
Sauvignon Blanc

10-12 °C
Szparagi, pizza, makarony, pieczeń cielęca
Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon Blanc
Parker 92 pkt, Wine Spectator 90 pkt,
Gambero Rosso 2 Bicchieri
WO0103

BIAŁE WYTRAWNE

WO0110

BIAŁE WYTRAWNE

spółdzielni sięga 1,4 mln butelek, z których ok. 70% stanowią wina białe
będące chlubą producenta. Około 70% produkcji sprzedawane jest
w samych Włoszech (z tego połowa w Alto Adige) a reszta eksportowana
do ponad czterdziestu krajów na całym świecie. CANTINA TERLAN
posiada unikalne „archiwum wina” z liczbą około 100 000 butelek,
obejmujących każdy rocznik od 1955, a także kilka wcześniejszych.

WINKL SAUVIGNON
ALTO ADIGE TERLANO DOC

KREUTH CHARDONNAY
ALTO ADIGE TERLANO DOC

Kolor intensywny słomkowożółty. Aromaty
moreli, mandarynki i marakui mieszają się
z nutami czarnego bzu, pokrzywy i mięty.
Na podniebieniu utrzymuje się owocowość
w połączeniu z delikatną kwasowością.
Dobra struktura, mineralne wykończenie.
10-12 °C
Szparagi, owoce morza, makarony, kozi ser
Sauvignon Blanc
Gambero Rosso 2 Bicchieri
Wine Spectator 92 pkt

Błyszczący słomkowożółty kolor. Aromaty
owoców egzotycznych i cytrusów. Pikantne
mineralne nuty krzemienia. Połączone
owocowością tworzą przyjemną całość
z delikatnie słonym zakończeniem.

WO0104
BIAŁE WYTRAWNE
WO01041 MAGNUM 1.5L

WO0105

12-14 °C
Ryby z grilla, dania z czosnkiem, szparagi
Chardonnay
Gambero Rosso 2 Bicchieri
Wine Spectator 90 pkt
BIAŁE WYTRAWNE

CANTINA TERLAN

i jednocześnie jeden z najmniejszych regionów winiarskich. Obejmuje
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VORBERG
PINOT BIANCO RISERVA
ALTO ADIGE TERLANO DOC

NOVA DOMUS TERLANER
CUVÉE RISERVA
ALTO ADIGE TERLANO DOC

Błyszczący słomkowożółty kolor.
Zróżnicowany aromat dojrzałych owoców. Na
podniebieniu zwarta struktura i eleganckie
kremowe elementy owocowych i słonych
składników. Trwałe, mocno mineralne i pikantne
na finiszu.
12-14 °C
Zupa rybna, małże, ryby z grilla
Pinot Bianco

Świeża jasnożółta barwa z lekko zielonkawymi
refleksami. Dość intensywne aromaty ziół
i przypraw. Na podniebieniu złożone i delikatne,
kremowa miękkość w symbiozie z aromatyczną
mineralnością, bardzo długie wykończenie.

CANTINA TERLAN

WO0111

BIAŁE WYTRAWNE

12-14 °C
Grillowane tłuste ryby, kawior, cielęcina
Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon Blanc

WO0112

BIAŁE WYTRAWNE

QUARZ SAUVIGNON
ALTO ADIGE TERLANO DOC

LUNARE GEWÜRZTRAMINER
ALTO ADIGE DOC

Kolor jasnożółty, słomkowy. Aromaty
egzotycznych owoców. Mineralne nuty
krzemienia oraz syropu z czarnego bzu. Na
podniebieniu fascynujące, soczyste, owocowe
i delikatnie mineralne smaki tworzą harmonijne
bogactwo z długim wykończeniem.
12-14 °C
Ostrygi, tatar z łososia, szparagi, kozi ser
Sauvignon Blanc
Robert Parker 93 pkt
Gambero Rosso 3 Bicchieri

Intensywny jasny złotożółty kolor. Egzotyczne
tropikalne aromaty grejpfruta, limonki, liczi
i pomarańczy, róż i imbiru. W ustach bogate
w smaki egzotycznych owoców, pełne i gładkie.
Klasyczne wytrawne zakończenie z lekko słoną
mineralna nutą.
12-14 °C
Dania kuchni azjatyckiej, ryby, sery
Gewürztraminer
Robert Parker 93 pkt
Gambero Rosso 2 Bicchieri

WO0106

BIAŁE WYTRAWNE

LAGREIN
ALTO ADIGE DOC
Głęboki rubinowy kolor. Intensywne, owocowe
aromaty z nutami ostrych przypraw. Na
podniebieniu świetna konstrukcja. Dobrze
zrównoważone, z miękkimi aksamitnymi
taninami. Długi finisz z posmakiem migdałów.
14-16°C
Czerwone mięso, cielęcina, dojrzałe sery
Lagrein
James Suckling 91 pkt

WO0109

CZERWONE WYTRAWNE

WO0107

BIAŁE WYTRAWNE

MONTICOL
PINOT NERO RISERVA
ALTO ADIGE DOC
Ciemny rubinowy kolor. Aromatyczny bukiet
dzikich jagód i tostowych nut. W ustach
eleganckie, harmonijne. Aksamitnie ciemne
owoce i niezapomniane wykończenie.
16-18°C
Białe mięso z grilla, krewetki, łosoś
Pinot Nero
Wine Advocat 93 pkt, Wine Spectator 91 pkt

WO0108

CZERWONE WYTRAWNE
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WŁOCHY TRYDENT

PRINCIPATO
PINOT GRIGIO
PROVINCIA DI PAVIA IGT

PRINCIPATO
MERLOT CABERNET
TREVENEZIE IGT

Jasny słomkowy kolor z odcieniem złota.
Przyjemny i delikatny bukiet białych kwiatów
i białych owoców pestkowych. W ustach bardzo
harmonijne, chrupiące.

Piękny rubinowy kolor. Intensywne złożone
aromaty owoców leśnych z nutami przypraw.
Świetnie zintegrowane na podniebieniu, o dobrze
wyważonym, doskonale harmonijnym korpusie.

8-10°C
Aperitif, sałatki, ryby, risotto
Pinot Grigio

WO46001

BIAŁE WYTRAWNE
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16-18°C
Makarony, jagnięcina, dziczyzna
Merlot, Cabernet Sauvignon

WO46002

CZERWONE WYTRAWNE

niewielki obszar, na którym winnice stanowią istotną część krajobrazu.
Różnorodność klimatyczna i cierpliwy wysiłek plantatorów winorośli to elementy,

CAVIT

które umożliwiają produkcję unikalnych win i prestiżowych roczników.
Historia Cantina Viticoltori del Trentino - w skrócie CAVIT, rozpoczęła się w latach
50-tych ubiegłego wieku, gdy grupa trydenckich winiarzy, zdając sobie sprawę

MASTRI VERNACOLI
PINOT GRIGIO
TRENTINO DOC

MASTRI VERNACOLI
GEWÜRZTRAMINER
TRENTINO DOC

Delikatny słomkowożółty kolor. Intensywne
aromaty z kwiatowymi nutami. W ustach
świeże, orzeźwiające, eleganckie, dobrze
zbudowane.

Słomkowożółty kolor ze złotymi smugami.
Charakterystyczne kwiatowe aromaty,
wyrafinowane z delikatną nutą przypraw.
Przyjemnie wytrawne podniebienie, z wyważoną
kwasowością, naprawdę wspaniałe wino.
13°C
Foie gras, ryby, risotto, dania pikantne
Gewürztraminer

z wyjątkowości regionu, utworzyła konsorcjum, którego celem było promowanie
kultury i najwyższej jakości win z Trentino. Obecnie Cavit zrzesza 11 dużych
spółdzielni winiarskich oraz 5250 stowarzyszonych z nimi plantatorów winorośli,
którzy reprezentują 60% produkcji wina w Trydencie.

12-14°C
Aperitif, sałatki, ryby, owoce morza
Pinot Grigio
Global Pinot Grigio Masters Złoto, Mundus
Vini Złoto, Berliner Wein Trophy Złoto
WO46101

BIAŁE WYTRAWNE

WO46102

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

Cavit produkuje szeroką gamę win w takich apelacjach jak: Trentino DOC, Trentino
Superiore DOC, Valdadige DOC, (Teroldego Rotaliano, Marzemino, Müller Thurgau,
Nosiola, Gewürztraminer, Lagrein Dunkel, Pinot Nero, Cabernet Sauvignon,
Chardonnay, Pinot Grigio, Merlot, Scjaiva Gentile, Sauvignon) oraz wina musujące
- Spumanti Metodo Classico Trento DOC: Altemasi Riserva Graal, Altemasi
Millesimato, Altemasi Brut, Altemasi Rosè. Wiele z nich to laureaci krajowych
i międzynarodowych nagród. Wszystko to dzięki ciągłemu rozwojowi i procesowi
badań enologicznych. Cavit gromadzi, kontroluje i wybiera produkty tworzone
przez stowarzyszone wytwórnie wina, przeprowadzając kontrole na każdym
etapie - od dojrzewania po butelkowanie. Firma współpracuje z renomowanym
Instytutem Rolniczym San Michele all’Adige (Fundacja Edmunda Macha), który
kształci najbardziej wyspecjalizowanych agronomów, jak również z innymi

MASTRI VERNACOLI
MOSCATO GIALLO
TRENTINO DOC

MASTRI VERNACOLI
CABERNET SAUVIGNON
TRENTINO DOC

Kolor słomkowożółty z zielonkawymi
odcieniami. Niepowtarzalny zapach z wyraźnymi
aromatami gałki muszkatołowej i owoców
cytrusowych. Bardzo przyjemne, lekko słodkie,
wyjątkowo wyważone podniebienie.
10-12°C
Skorupiaki, ryby, makarony
Moscato Giallo

Głęboki rubinowy kolor. Aromaty jagodowe
z lekkimi nutami przypraw. W ustach doskonale
zbudowane, średnie taniny, harmoniczne
i dobrze zbalansowany.
18°C
Czerwone mięso z grilla, sałatki mięsne
Cabernet Sauvignon

włoskimi ośrodkami badań nad winem.
WO46103

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

WO46106

CZERWONE WYTRAWNE

CAVIT

TRYDENT to absolutnie wyjątkowa część włoskiego półwyspu. Jest to stosunkowo
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WŁOCHY TRYDENT

WŁOCHY TRYDENT
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TERRAZZE DELLA LUNA
PINOT GRIGIO
TRENTINO DOC

TERRAZZE DELLA LUNA
CHARDONNAY
TRENTINO DOC

Blady cytrynowy kolor. Owoce pestkowe, jabłko
i kwiatowy nos. Na podniebieniu pojawiają się
kwiatowo–owocowe smaki. Subtelny mineralny
charakter i atrakcyjne białe owoce prowadzą
do świeżej cytrusowej kwasowości na finiszu.
8-10°C
Ryby, owoce morza, sałatki, makarony
Pinot Grigio
IWC Brąz

Kolor słomkowożółty. Pachnący i elegancki
nos o świeżych, dojrzałych aromatach jabłek,
gruszek i brzoskwiń. Na podniebieniu obfitują
owoce cytrusowe i dojrzałe owoce pestkowe,
po nich następuje orzechowa krągłość.
8-10°C
Ryby, owoce morza, sałatki z majonezem
Chardonnay

WO46201

BIAŁE WYTRAWNE

WO46202

BIAŁE WYTRAWNE

SPUMANTE
MÜLLER THURGAU
METOD CHARMAT
VIGNETI DOLOMITI IGP
Blady słomkowy kolor z wyraźnymi
zielonkawymi refleksami. Delikatny, subtelny
aromat białych owoców. Na podniebieniu
gładkie, świeże i eleganckie.
8°C
Aperitif, skorupiaki, dania rybne
Müller Thurgau

WO46401

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

BOTTEGA VINAI
PINOT GRIGIO
TRENTINO DOC

BOTTEGA VINAI
SAUVIGNON BLANC
TRENTINO DOC

Blady słomkowożółty kolor. Bukiet z nutami
kwiatowymi oraz delikatnymi aromatami
gruszki, brzoskwini i melona. Elegancki
dyskretny smak z przyjemnie świeżym
odczuciem lekkiej kwasowości.
12-14°C
Zupy rybne, ryby, seafood, białe mięso
Pinot Grigio
Sommelier Wine Awards Srebro,
IWSC Srebro

Blady słomkowożółty kolor ze złotymi
akcentami. Intensywny bukiet z nutami
czarnego bzu, liści figowych i grejpfruta.
W ustach wytrawne, o dobrej konsystencji,
przyjemnej, dobrze zbalansowanej kwasowości.
10°C
Spaghetti z małżami, risotto z krewetkami, ryby
Sauvignon Blanc
Concours Mondial de Bruxelles Złoto

WO46301

BIAŁE WYTRAWNE

WO46303

BIAŁE WYTRAWNE

TERRAZZE DELLA LUNA
ROSATO PINOT GRIGIO
VIGNETI DOLOMITI DOC

TERRAZZE DELLA LUNA
TEROLDEGO ROTALIANO
TRENTINO DOC

BOTTEGA VINAI
TEROLDEGO ROTALIANO
DOC

BOTTEGA VINAI
MÜLLER THURGAU
TRENTINO DOC

Świeże, kwiatowe aromaty z brzoskwiniową
nutą. W ustach okrągłe, z lekka kwasowością,
z nutami czerwonej porzeczki i truskawek.
Wyraziste, rześkie owoce cytrusowe
z pikantnym akcentem na finiszu.
12°C
Ryby z grilla, owoce morza, sałatki
Pinot Grigio

Żywy czerwony kolor. Aromaty dojrzałej
czarnej wiśni i owoców leśnych. Smak letniego
puddingu miesza się z gorzką czekoladą,
lukrecją i pikantnymi nutami. Pikantne
podniebienie z soczystymi owocami.
16-18°C
Makarony, pieczenie mięsne
Teroldego Rotaliano
Sommelier Wine Awards Srebro

Intensywny rubinowy kolor. Wyrazisty bukiet
z nutami malin i owoców leśnych. Smak dobrze
wyważony i lekko garbnikowy w połączeniu
z mocnym i spójnym ciałem. Gładkie, okrągłe
i pełne na podniebieniu.
16-18°C
Mięsne gulasze, różne mięsa z grilla
Teroldego Rotaliano
Mundus Vini Złoto

Jasno słomkowy kolor z bladozielonymi
refleksami. Bardzo złożony nos z wyraźnymi
nutami limonki i bergamotki, bzu i akacji.
Na podniebieniu bogactwo owocowych smaków,
soczyście rześkie z doskonałą równowagą.
12°C
Risotto z warzywami, skorupiaki i ryby
Müller Thurgau

WO46206

RÓŻOWE WYTRAWNE

WO46204

CZERWONE WYTRAWNE

WO46304

CZERWONE WYTRAWNE

WO46305

BIAŁE WYTRAWNE

CAVIT

CAVIT

TERRAZZE DELLA LUNA TO LINIA WIN TRYDENCKICH PRODUKOWANYCH
Z RODZIMYCH ODMIAN, POCHODZĄCYCH Z WYBRANYCH WINNIC.
SĄ TO WARTOŚCIOWE I AUTENTYCZNE WINA WYSOKIEJ JAKOŚCI, ŚWIEŻE
I OWOCOWE, JEDNE Z NAJLEPSZYCH W REGIONIE. NAZWA, OZNACZAJĄCA
„TARASY KSIĘŻYCOWE”, ODNOSI SIĘ DO WYŻSZYCH STOKÓW, Z KTÓRYCH
POZYSKUJE SIĘ WINOGRONA NAJLEPSZEJ JAKOŚCI.

WŁOCHY LOMBARDIA
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CANTINA BULGARINI znajduje się w pobliżu wioski Pozzolengo, na południe
od jeziora Garda. Ten obszar w prowincji Brescia znany jest z doskonałych win.
Obecnie w trzecim pokoleniu rodzinną winnicę prowadzi Fausto Bulgarini wraz
z ojcem Bruno. Posiadłość i winnice znajdują się na wzgórzach morenowych,
typowych dla tego regionu. Panuje tu niepowtarzalny mikroklimat, a gleba ma
wyjątkowy skład. Rodzina Bulgarini jest właścicielem 20 ha winnic. Produkuje
świetne wina wyłącznie z własnych winogron. Wyróżniają się: Lugana DOC,

LUGANA
LUGANA DOC

„010”
LUGANA DOC

ROSSO „BRUNO”
VINO ROSSO

Złoty połyskliwy kolor. Świetna gra aromatów
brzoskwini i moreli. W ustach niekończące się
bogactwo owocowych smaków, fantastyczna
struktura i wspaniała harmonia. Wino sprawia,
że s erce bije szybciej. Jest prawdziwą gwiazdą
w segmencie win Lugana.
10-12°C
Ryby, przekąski, białe mięso, aperitif
Lugana
Concours Mondial Bruxelles Złoto, Berliner
Wine Trophy Złoto, Mundus Vini Zloto

Intensywna słomkowożółta barwa
z zielonkawymi refleksami. Wspaniałe aromaty
brzoskwini i moreli doskonale harmonizują
z lekką, elegancką nutą miodu. Na podniebieniu
owocowe i miękkie, o wyraźnej strukturze
i długotrwałym posmaku.
10-12°C
Ryby z grilla, skorupiaki, białe mięso, sery
Lugana

Gęsta rubinowa czerwień z połyskującymi
czarnymi refleksami. Bogate owocowe aromaty
jeżyn, jagód i czereśni wspartych subtelnymi
niuansami kakao i lukrecji. Na podniebieniu
bardzo miękkie, harmonijne i ekspansywne,
z delikatnymi taninami i trwałym finałem.
17-19°C
Pieczone czerwone mięso, dziczyzna, sery
Corvina, Cabernet Sauvignon, Merlot

WO44001

BIAŁE WYTRAWNE

WO44002

BIAŁE WYTRAWNE

WO44004

CZERWONE WYTRAWNE

CANTINE BULGARINI

Garda Chiaretto DOC, Merlot Garda DOC i Cabernet Garda DOC.
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WŁOCHY PIEMONT

WŁOCHY PIEMONT

PIEMONT leży w północno- zachodniej części Włoch.
Jest obok Toskanii, najwyżej cenionym regionem winiarskim tego kraju. Porównuje
się go do francuskich regionów Bordeaux czy Burgundii. Króluje tu czerwone grono
Nebbiolo, z którego powstają sławne wielkie wina Barolo i Barbaresco, z białych
gron Cortese, Arneis i Moscato - tworzy się szeroką gamę wyjątkowych win: od
wytrawnych po słodkie musujące, jak Moscato d’Asti. Piemont to obszar obejmujący
60 000 ha winnic.

“ANAS-CETTA”
LANGHE NASCETTA DOC

„BRICCO DEI MERLI”
BARBERA D’ALBA DOC

“BORDINI”
BARBARESCO DOCG

Słomkowy żółty kolor ze złotymi refleksami.
Elegancki aromat dzikich kwiatów i ziół,
cytrusów i owoców egzotycznych, z nutą miodu
akacjowego, odrobiną szałwii i rozmarynu.
W smaku bardzo przyjemne, pełne i okrągłe,
długi owocowo- mineralny finisz.
10-12°C			
Białe mięso, ryby i owoce morza, sery
Nascetta
Gambero Rosso 2 Bicchieri
Robert Parker 90 pkt

Jasny rubinowy kolor ze szkarłatnymi
pasemkami. Głęboki bogaty aromat, mieszanka
zapachu róż, zarośli i orientalnych przypraw.
W ustach intensywna miękka i jedwabista
słodycz, świetna świeża kwasowość. Długi
finisz z wiśniowym posmakiem.
18°C				
Czerwone mięso, zupy, makarony, sery
Barbera
Robert Parker 90 pkt, DWWA Srebro,
Wine Spectator 90 pkt

Rubinowy kolor z lekkimi odcieniami granatu.
Zapachy dojrzałych czerwonych owoców
z pikantnymi akcentami, typowe dla Nebbiolo.
Wielka elegancja i trwałość na podniebieniu.
Znakomicie ułożone taniny.
18-20°C
Kaczka, gęś, dania z grzybami, sery
Nebbiolo
Gambero Rosso 2 Bicchieri,
Robert Parker 93 pkt,
Wine Spectator 92 pkt

WO36001

BIAŁE WYTRAWNE

WO36002

CZERWONE WYTRAWNE

WO36004

19

CZERWONE WYTRAWNE

AZIENDA AGRICOLA COGNO rozciąga się na 15 ha obszaru Ravera w strefie Barolo
DOCG, w pobliżu miasteczka Novello w Piemoncie. Winnicę założył w 1990r. Elvio

AZIENDA AGRICOLA COGNO

są Nadia Cogno – córka Elvio i jej mąż Valter Fissore. 11ha ekologicznych winnic
w obszarze Ravera cru podzielono na cztery działki, z których powstają 4 barolo:
Riserva Vigna Elena, Ravera, Bricco Pernice i Cascina Nuova.
Na terenie winnicy uprawiane są typowe piemonckie odmiany: Nebbiolo, Barbera,
Dolcetto i biały szczep Nascetta. Nadia i Valter z wielką pasją i profesjonalizmem
wykorzystują przekazane im dziedzictwo, produkując znakomite, eleganckie i uznane
w świecie wina. Cztery razy magazyn Wine&Spirits przyznal Azienda Agricola Cogno
tytuł Winnicy Roku. Oceny win szybują zawsze ponad 90 pkt w skali Parkera.

“CASCINA NUOVA”
BAROLO DOCG

„PRE-PHYLLOXERA”
BARBERA DI ALBA DOC

Kolor jasny czerwonogranatowy. Lekki, miły
zapach kwiatów z odrobiną delikatnych
przypraw. W ustach niezwykle przyjemne,
okrągłe, dobrze zbudowane, eleganckie.
Na finiszu nadal bardzo harmonijne i trwałe.
19°C
Dziczyzna, czerwone mięso, sery
Nebbiolo
Gambero Rosso 2 Bicchieri, Wine Spectator
95 pkt, Wine Enthusiast 95 pkt,
Robert Parker 92 pkt

Jasny, bogaty rubinowy kolor. Głęboki aromat
malin, truskawek, dojrzałych soczystych wiśni
z nutami przypraw. W ustach dobrze zbudowane,
ma dobrze zrównoważoną kwasowość.
Delikatne garbniki na finiszu, posmak wiśni, jeżyn
i suszonych śliwek.
18 °C
Kaczka, gęś, dzikie ptactwo, sery i wędliny
Barbera

WO36005

CZERWONE WYTRAWNE

WO36010

CZERWONE WYTRAWNE

DOLCETTO D’ALBA
“MANDORLO” DOC

MOSCATO D’ASTI
DOCG

„MONTEGRILLI”
LANGHE NEBBIOLO DOC

“RAVERA”
BAROLO DOCG

“VIGNA ELENA”
BAROLO DOCG RISERVA

Wino skoncentrowane na świeżości owoców
z jeżyną i śliwką na czele. Jest czyste i soczyste
na podniebieniu dające ogólne poczucie
doskonałej równowagi. Polecane jako aperitif.

Lekkie, słodkie wino o niskiej zawartości
alkoholu (5%) z bardzo delikatnymi bąbelkami.
W nosie intensywne aromaty owoców
egzotycznych i kwiatów. W smaku słodkie
z delikatną kwasowością dającą
zrównoważony smak.
6-8°C
Moscato
Sery pleśniowe, chińska kuchnia, tarty

Głęboki rubinowy kolor z pomarańczowymi
smugami. Przyjemny kwiatowo-owocowy
aromat z nutami wanilii i przypraw. W ustach
świeże, żywe, harmonijne. Elegancki, miękki
i długi finisz o posmaku malin i porzeczek.

Żywy czerwonogranatowy kolor. Aromaty
dzikiej róży, mięty, tytoniu, przypraw, kawy,
lukrecji, trufli i minerałów. W ustach pełne,
zaokrąglone, z wielką strukturą i równowagą.
Harmonijne, aromatyczne wykończenie.
19°C
Duszone mięsa, dziczyzna, ostre sery
Nebbiolo
Gambero Rosso 3 Bicchieri, Wine Spectator
95 pkt, Wine Enthusiast 95 pkt,
Robert Parker 94 pkt

Kolor czerwonogranatowy. Czyste, złożone
aromaty z nutami róży, tytoniu, mięty
i lukrecji. W ustach pełne, okrągłe, otulające,
przyjemne taniny. Posmak czerwonych owoców
jagodowych z nutą przypraw.

17°C
Dolcetto
Kremowe zupy, miękkie sery
Robert Parker 90 pkt, Wine Spectator 90 pkt

WO36012

CZERWONE WYTRAWNE

WO36011

BIAŁE SŁODKIE

16-18°C
Pieczone mięso i twarde, dojrzałe sery
Nebbiolo
Gambero Rosso 2 Bicchieri

WO36003

CZERWONE WYTRAWNE

WO36006

CZERWONE WYTRAWNE

18°C
Makarony, dziczyzna, twarde sery
Nebbiolo
Gambero Rosso 3 Bicchieri,
Robert Parker 96 pkt, Wine Spectator 93 pkt
WO36007

CZERWONE WYTRAWNE

AZIENDA AGRICOLA COGNO

Cogno, który nabył i odrestaurował XVIII wieczną posiadłość. Dzisiaj jej właścicielami

WŁOCHY FRIULI

WŁOCHY FRIULI
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VIE DI ROMANS
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VIE DI ROMANS to 50 ha winnic leżących w samym sercu apelacji Isonzo DOC
we wschodniej części regionu Friuli. Winnica prowadzona jest od 3 pokoleń
przez rodzinę Gallo. Od 1978r. majątkiem zarządza Gianfranco Gallo, uważany
za wielkiego winiarza, mistrza i perfekcjonistę w produkcji białych win. Dzięki
zastosowaniu specjalnego, radykalnego programu uprawy winorośli i produkcji
tworzy doskonałe unikatowe wina o indywidualnym charakterze, o bogatej
strukturze, złożone, z możliwością długiego leżakowania - nawet do 15 lat.
Wina Vie di Romans udostępniane są do sprzedaży najwcześniej 12 miesięcy

DOLÉE FRIULANO
FRIULI ISONZO DOC

PIERE SAUVIGNON BLANC
FRIULI ISONZO DOC

DESSIMIS PINOT GRIGIO
FRIULI ISONZO DOC

Słomkowy żółty kolor ze złotymi refleksami.
Intensywny aromat białych kwiatów, dojrzałego
ananasa i wanilii. Na podniebieniu bogate
i dobrze wyważone, świeże i pełne smaków,
zwłaszcza owoców tropikalnych.

Jasnożólty, cytrynowy kolor. Bogate aromaty
cytryny, trawy i niedojrzałych brzoskwiń
ze słodką nutą owoców tropikalnych oraz
mineralnymi niuansami w tle. Na podniebieniu
świeże, okrągłe, z doskonałą równowagą,
z pięknym cytrusowym finiszem.
10-12°C
Antipasti, owoce morza, ryby, risotto
Sauvignon Blanc
Gambero Rosso 2 Bicchieri,
Robert Parker 91 pkt, Wine Spectator 90 pkt

Jasny, przejrzysty, cytrynowy kolor. Klasyczne
owocowe aromaty Pinot Grigio z kremową
waniliową nutą, z odrobiną dymu i pieczonego
chleba w tle. W ustach bogate i pełne,
z posmakiem dojrzałych brzoskwiń i gruszek
oraz wytrawnym wykończeniem.
10-12°C
Cięlęcina, drób, skorupiaki, ryby
Pinot Grigio
Robert Parker 90 pkt, Wine Spectator 90 pkt,
Wine Enthusiast 92 pkt

10-12°C
Antipasti, surowe ryby, seafood, drób, sery
Tocai Friulano
Gambero Rosso 2 Bicchieri,
Wine Spectator 93 pkt
WO29001

BIAŁE WYTRAWNE

VIE DI ROMANS
CHARDONNAY
FRIULI ISONZO DOC
Błyszczący złoty kolor. Aromaty owoców
cytrusowych, dojrzałego jabłka mieszają się
z kwiatowymi zapachami akacji i wiciokrzewu.
W ustach pełne, doskonale zbudowane, lekko
przyprawione, z nutami wanilii i cynamonu.
10-12°C
Ryby, owoce morza z grilla, drób, makarony
Chardonnay
Robert Parker 92 pkt,
Wine Spectator 91 pkt
WO29005

BIAŁE WYTRAWNE

WO29002

BIAŁE WYTRAWNE

WO29003

BIAŁE WYTRAWNE

FLORS DI UIS BLEND
FRIULI ISONZO DOC

VIE DI ROMANS DUT’ UN
FRIULI ISONZO DOC

Błyszczący słomkowożółty kolor. Aromat
jaśminu i akacji miesza się z owocowymi
zapachami brzoskwini, gruszek i jabłek.
Na podniebieniu obfite, eleganckie,
ze świetną kwasowością i pięknym bogatym
wykończeniem. Flagowe wino Vie di Romans.
12-14°C
Wykwintne dania z owocami morza
Malvasia Istriana, Rhein Riesling, Tocai Friulano
Robert Parker 91 pkt, Wine& Spirits 92 pkt,
Wine Spectator 90 pkt

Złoty żółty kolor z zielonymi refleksami.
Kwiatowe aromaty mieszają się z nektarynką
i brzoskwinią, nuty masła, migdałów, szałwii
i mięty. W ustach delikatne, eleganckie,
subtelne, pełne i bogate w owocowe smaki.
Wyrazista, mineralna nuta w długim finiszu.
8 °C
Antipasti, makarony z seafoodem, ryby,
białe mięso, delikatne sery
Chardonnay, Sauvignon Blanc

WO29004

BIAŁE WYTRAWNE

WO29006

BIAŁE WYTRAWNE

NIEWIELKI REGION FRIULIWENECJI JULIJSKIEJ, LEŻĄCY
W PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ
CZĘŚCI WŁOCH, WYZNACZA
NAJWYŻSZE STANDARDY
NOWOCZESNYCH WŁOSKICH
WIN BIAŁYCH.

VIE DI ROMANS

VIE DI ROMANS

po zabutelkowaniu. Roczna produkcja to ok. 250 000 butelek.

WŁOCHY FRIULI

DARIO PRINČIČ to nazwa biodynamicznej rodzinnej winnicy
leżącej w miejscowości Oslavie, nieopodal granicy włoskiej

BIANCO
VENEZIA GIULIA IGT

ROSSO
VENEZIA GIULIA IGT

JAKOT BIANCO
VENEZIA GIULIA IGT

Bursztynowy kolor. Aromaty brzoskwiniowe,
skórki pomarańczowej i pieczonych jabłek, ziół
i herbaty. Intensywny, owocowy smak, mocna
kwasowość, wyraźna długa tanina.

Głęboki rubinowy kolor. Aromaty zielonej
papryki i czerwonych dojrzałych owoców
leśnych. W ustach dojrzałe taniny,
zbalansowana kwasowość, intensywne i długie
na finiszu.

Bursztynowo-pomarańczowy kolor. Aromat
miodu gryczanego, suszonych ziół, siana
i kandyzowanego imbiru. W ustach świeże,
kwasowe, z delikatnymi taninami, z długim
posmakiem na finiszu.

10°-12°C
Tłuste ryby - łosoś, makrela; makaron
z seafoodem
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Gris

WO48001

POMARAŃCZOWE WYTRAWNE

16°-18°C
Dania z jagnięciny, mięso z grilla
Cabernet Sauvignon, Merlot

WO48002

CZERWONE WYTRAWNE

10-12°C
Caponata, oliwki, kimchi, dania z karczochów
Friulano
Ferment 95 pkt

WO48003

POMARAŃCZOWE WYTRAWNE

ze Słowenią. Powstała w 1993 i od początku właściciel stosuje
tylko naturalną uprawę winorośli oraz niekonwencjonalną
ekologiczną metodę produkcji wina. Jest jednym z inicjatorów
powstania tzw. win pomarańczowych we Włoszech oraz
jednym z członków założycieli Vini Veri, stowarzyszenia włoskich
producentów wina naturalnego. Winnica jest gęsto obsadzona
ponad 10 hektarami winorośli (około 7000 winorośli na ha)
Położona jest na bardzo stromych, południowo-wschodnich
stokach, z wapienną glebą z domieszką gliny i piaskowca.
Zbiory odbywają się tylko metodą ręczną, zazwyczaj od połowy
września do połowy października. Szczepy uprawiane w winnicy
Dario Prinčič to: Tocai Friulano, Ribolla Gialla, Chardonnay,

TREBEZ BIANCO
VENEZIA GIULIA IGT

SIVI PINOT GRIGIO
VENEZIA GIULIA IGT

RIBOLLA GIALLA
VENEZIA GIULIA IGT

Kolor żółty z jasnomiedzianym odcieniem.
W nosie kandyzowane mango i imbir, miód,
suszone morele. W ustach mocna kwasowość,
intensywna tanina, długi finisz.

Kolor głęboki żółty z mocnym różowym
odcieniem. Aromat dojrzałych egzotycznych
owoców, cytrusów i hibiskusa. W ustach
orzechowa i długa, zbalansowana tanina,
dobrze zbalansowana kwasowość.
12°-14°C
Kuchnia marokańska, ostre potrawy
Pinot Grigio

Intensywny żółty kolor. W nosie słodkie
przyprawy, powidła morelowe i suszone
morele. W ustach mineralne, lekkie,
ze zbalansowaną taniną i soczystą
kwasowością.
10°-12°C
Risotto z seafoodem, z grzybami, ryby
grillowane i wędzone
Ribolla Gialla
Ferment 95 pkt

10°-12°C
Risotto grzybowe, pieczony kurczak, sery
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Grigio
Ferment 94 pkt

Sauvignon, Pinot Grigio, Merlot i Cabernet Sauvignon.
WO48004

POMARAŃCZOWE WYTRAWNE

WO48005

POMARAŃCZOWE WYTRAWNE

WO48006

POMARAŃCZOWE WYTRAWNE
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DARIO PRINČIČ
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WŁOCHY FRIULI
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CARAT
VENEZIA GIULIA IGT
Historia winnicy sięga aż do 1726 roku, kiedy urodził się Giacomo Bressan, pierwszy
założyciel winnic we Friuli. Obecnie prowadzący biznes Fulvio to już 9 pokolenie rodziny
Bressanów. Razem z ojcem Nereo, żoną Jeleną – kontynuują tradycje winiarskie regionu.
Na 20 hektarach rodzina Bressan produkuje rocznie około 55.000 butelek wina, z lokalnych
szczepów – schiopettino, pinot nero, pinot grigio, ribolla gialla.
Wina BRESSANÓW odzwierciedlają swych twórców: są to wina dobrze przemyślane,

Bursztynowożółty kolor. Intensywne aromaty
owoców takich jak brzoskwinie, morele
uzupełnione przyjemnym miodem akacjowym
i delikatną nutą migdałów. W smaku świeże,
lekkie i soczyste. Niezwykle eleganckie.
12˚C
Grillowane ryby, zupy rybne, risotto
Friulano, Malvasia, Ribolla Gialla

naturalne i jak mawia Fulvio Bressan, bez kompromisów. Ich wyjątkowy charakter wynika
z poszanowania ziemi i terroir, tradycji rodzinnych i naturalnych technik produkcji.
BIAŁE / POMARAŃCZOWE
WYTRAWNE

PINOT NERO
VENEZIA GIULIA IGT

SCHIOPPETTINO
VENEZIA GIULIA IGT

VERDUZZO
VENEZIA GIULIA IGT

Soczysty czerwony kolor, w nosie obok
świeżych nut porzeczkowych dużo beczki –
palone drewno, piżmo oraz czerwony pieprz.
W smaku delikatne i eleganckie, ale też
intensywne, z mocną taniną i aromatycznym
porzeczkowym finiszem.
16-18 °C
Makaroy, grillowane mięsa
Pinot Nero

Głęboki rubinowy kolor z fioletowymi
refleksami. W nosie intensywne aromaty
czarnego pieprzu, czerwonych i czarnych
porzeczek oraz nuty drewniano-tytoniowe.
Pełny smak, aksamitne, świeże, z wyraźną
kwasowością.
18°-20°C
Dziczyzna, starzone sery, gulasze
Schioppettino

Kolor słomkowożółty, w zielonkawymi
refleksami. Bardzo świeży owocowo-kwiatowy
nos z dominującaymi aromatami jabłek, gruszek
i suszonych owoców. Wytrawne, zbalansowane
z posmakiem migdałów i nutami dzikich
kwiatów.
10˚C
Tarty, ryby, risotto, makarony z warzywami
Verduzzo

WO4501

CZERWONE WYTRAWNE

WO4502

CZERWONE WYTRAWNE

WO4506

POMARAŃCZOWE WYTRAWNE

EGO
VENEZIA GIULIA IGT

PIGNOL
VENEZIA GIULIA IGT

PINOT GRIGIO
VENEZIA GIULIA IGT

Czerwony rubinowy kolor. W nosie złożony
bukiet, na który składają się aromaty leśnego
runa, pieprzu, piżma, palonego drewna oraz
trufli. W smaku intensywne, pełne i z bardzo
długim finiszem. Każda butelka jest osobiście
podpisana przez Fulvio Bressana.
16°-18°C
Dziczyzna, sery, gulasze, pieczone mięso
Schioppettino, Cabernet Franc

Żywy rubinowy kolor z ceglanymi refleksami.
Intensywny nos – aromaty skóry, kakao,
grzybów połączone z śliwkowo-porzeczkowymi
niuansami. W smaku wino aksamitne o mocnej
taninie i wysokiej kwasowości. Bardzo długi
i przyjemny finisz.
16-18 °C
Dziczyzna, steki, gulasze, pieczone mięso
Pignolo

Intensywny żółty kolor. Nos bardzo wyraźny
i różnorodny - brzoskwinie, morele, miód
i grzyby. Na podniebieniu intensywne
i zbalansowane, lekko pikantne i z wyważoną
kwasowością. Posmak miodu, pomarańczy.
Długi i oleisty finisz.
12˚C
Ślimaki, ryby, makarony z owocami morza
Pinot Grigio

WO4503

CZERWONE WYTRAWNE

WO4504

CZERWONE WYTRAWNE

WO4507

BIAŁE / POMARAŃCZOWE
WYTRAWNE

AZIENDA
AGRICOLTORI
AGRICOLA
GEOGRAFICO
BRESSAN

AZIENDA AGRICOLA BRESSAN

WO4505

WŁOCHY VENETO

WŁOCHY VENETO

ALLEGRINI jest absolutnie jedną z najlepszych winnic w apelacji Valpolicella. Mieści się w XVIwiecznym kompleksie w miejscowości Fumane, w samym sercu regionu. Winnica otacza Villa
della Torre, wspaniałe arcydzieło renesansowej architektury, które cały czas należy do rodziny.
Obecnie firmą zarządzają bezpośrednio Walter, Franco i Marilisa Allegrini: Walter zajmuje się
uprawą winorośli, Franco - produkcją win najwyższej jakości, Marilisa - to marketing i sprzedaż.
Posiadłość rodziny Allegrini obejmuje ok. 70 ha ziem znajdujących się w gminach Fumane,
Sant’Ambrogio i San Pietro. Odmiany uprawianych winogron to typowe dla tego obszaru: Corvina,
Rondinella, Molinara, Garganega, ale także Chardonnay, Sauvignon, Syrah.

CORTE GIARA
CHARDONNAY
VENETO DOC
Słomkowy żółty kolor. Intensywne aromaty
żółtych owoców, szczególnie jabłek i gruszek,
ożywione subtelnym zapachem cytrusów. Na
podniebieniu pełne wdzięku i harmonii, świetnie
zrównoważone smaki i kwasowość.
10°C
Owoce morza, ryby, drób, sałatki, sushi
Chardonnay
Mundus Vini Złoto
WO42001

BIAŁE WYTRAWNE

CORTE GIARA
SOAVE DOC
Intensywny słomkowożółty kolor z zielonymi
refleksami. Bogate aromaty kwiatowoowocowe, brzoskwiniowe nuty przeplatają
się z zapachem dzikich kwiatów. W ustach
świeże i proste z elastycznym ciałem, dobrze
zrównoważone i gładkie.
8-10°C
Seafood, ryby, warzywa, risotto
Garganega, Chardonnay

WO42002

BIAŁE WYTRAWNE

CORTE GIARA
MERLOT - CORVINA
VENETO IGT

CORTE GIARA
VALPOLICELLA
DOC

Kolor głębokiej rubinowej czerwieni. Nuty
czerwonych owoców, w szczególności wiśni
i śliwek. Powoli rozwijają się nuty przypraw
i ziół. Giętkość Merlota zmieszana ze
świeżością Corviny tworzy wino o solidnym
ciele, dojrzałe i wypełniające usta.
15-16°C
Mięso gotowane i z grilla, tatar, lekkie sery
Merlot, Corvina Veronese

Intensywny rubinowy kolor. Przyjemne
i charakterystyczne aromaty czereśni i pieprzu
z nutami ziół. Wytrawne, dobrze wyważone.
Tradycyjna nuta kwasowa dobrze łączy się
z miękkością owocu, aby uzyskać kontrast
i stworzyć giętkie, zadziorne wino.
15-16°C
Makarony, zupy, kuchnia śródziemnomorska
Corvina Veronese, Rondinella

WO42004

CZERWONE WYTRAWNE

WO42005

CZERWONE WYTRAWNE

CORTE GIARA
PINOT GRIGIO
DELLE VENEZIE IGT

CORTE GIARA ”LA GROLETTA”
VALPOLICELLA RIPASSO
DOC

CORTE GIARA ”LA GROLETTA”

Kolor słomkowy, delikatnie żółty. Lekkie,
delikatne kwiatowe aromaty z nutami
dojrzałych pysznych jabłek. W ustach
niezwykle przyjemne, świeże i poukładane,
wiernie odzwierciedla aromaty, w końcówce
lekko pikantne, bardzo satysfakcjonujące.
10°C
Ryby z grilla, muszle i skorupiaki, risotto
Pinot Grigio
Mundus Vini Srebro, IWC Brąz

Głęboki rubinowy kolor. Aromaty czerwonych
owoców dobrze łączą się ze słodkimi
przyprawami, delikatne nuty ziół. W ustach
pełne i satysfakcjonujące. Świetna równowaga,
doskonała struktura i kwasowość sprawiają, że
wino jest gładkie i pełne życia.
16°C
Wołowina, jagnięcina z grilla
Corvina Veronese, Rondinella
IWC Złoto, Mundus Vini Srebro

Intensywny rubinowy kolor. Słodkie aromaty
dojrzałych czerwonych owoców, zwłaszcza wiśni
i czereśni z dodatkiem ziół i korzennych przypraw.
Na podniebieniu eleganckie i jedwabiste,
z taninową teksturą i świetnie zrównoważoną
kwasowością. Na finiszu miękkie i trwałe.
15-16°C
Duszone mięsa, dziczyzna, dojrzałe sery
Corvina Veronese, Rondinella
IWC Złoto, Wine Spectator 90 pkt

WO42003

BIAŁE WYTRAWNE

WO42006

CZERWONE WYTRAWNE

AMARONE DELLA VALPOLICELLA

DOCG

WO42007

CZERWONE WYTRAWNE
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ALLEGRINI
BELPASSO
VDT

ALLEGRINI
VALPOLICELLA CLASSICO
DOC

ALLEGRINI
PALAZZO DELLA TORRE
VERONESE IGT

Gęsty rubinowy kolor. Aromatyczny bukiet
dojrzałych czerwonych i czarnych jagód,
świeżych i suszonych wiśni, odrobiny czarnego
bzu. W ustach cudownie okrągłe, gęste
i pełne. Długie owocowe wykończenie.
15-18°C
Czerwone mięso, pizza, wyraźne sery
Corvina, Corvinone, Rondinella, Cabernet
Sauvignon, Merlot
Mundus Vini Srebro

Rubinowy kolor z fioletową poświatą. Owocowe
aromaty z przewagą czereśni, z nutą pieprzu
i aromatycznych ziół. Na podniebieniu smak
imponująco żywy, zaskakujący, z dobrą
kwasowością, delikatny i finezyjny.
16-18°C
Przystawki, makarony, tłuste ryby, drób
Corvina Veronese, Rondinella, Molinara
IWC Los Angeles Złoto

Rubinowy kolor z fioletową poświatą. Owocowe
aromaty z przewagą czereśni, z nutą pieprzu
i aromatycznych ziół. Na podniebieniu smak
imponująco żywy, zaskakujący, z dobrą
kwasowością, delikatny i finezyjny.
16-18°C
Przystawki, makarony, tłuste ryby, drób
Corvina Veronese, Rondinella, Molinara
IWC Los Angeles Złoto,
Wine Enthusiast the Enthusiast 100

WO42101

ALLEGRINI

WŁOCHY VENETO

WŁOCHY VENETO

WO42102

CZERWONE WYTRAWNE

CZERWONE WYTRAWNE

WO42103
WO42103/M

CZERWONE WYTRAWNE

ALLEGRINI
LA GROLA
VERONESE IGT

ALLEGRINI
AMARONE VALPOLICELLA
CLASSICO DOCG

ALLEGRINI
LA POJA CORVINA
VERONESE IGT

Ciemny rubinowy kolor. Aromaty wiśni, dzikich
jagód, jałowca, tytoniu i kawy. Na podniebieniu
skoncentrowane, bogate, eleganckie i pełne
smaków dojrzałych soczystych wiśni i gorzkiej
czekolady, z nutami lukrecji i wanilii.
18°C
Steki, golonka, polędwica z dziczyzny
Corvina Veronese, Syrah, Oseleta
Mundus Vini Złoto, IWC Srebro,
Robert Parker 91 pkt, Decanter 95 pkt!

Głęboki rubinowy kolor. Imponujące aromaty
suszonych wiśni, rodzynek i dojrzałych
czerwonych owoców. Na podniebieniu mocne
i pełne, z trwałym wiśniowym zakończeniem.
18°C
Dziczyzna, grillowane i pieczone mięso
Corvina/Corvinone, Rondinella, Oseleta
IWC Złoto, Robert Parker 93 pkt,
Wine Spectator 93 pkt, Gambero Rosso 3
Bicchieri, Wine Enthusiast 94 pkt

Rubinowy kolor z granatowym odcieniem.
Bogate aromaty wiśni i jeżyn, nuty gorzkiej
czekolady, ziół, przypraw, kawy i tytoniu. Na
podniebieniu świeże, pełne mocy, soczyste,
z długim, lekko mineralnym wykończeniem.
18-20°C
Czerwone mięso i dziczyzna, dojrzałe sery
Corvina Veronese
DWWA Złoto, Robert Parker 94 pkt,
Wine Spectator 92 pkt

WO42104
WO42104/M

CZERWONE WYTRAWNE

WO42105
WO42105/M

CZERWONE WYTRAWNE

MOŻNA WSKAZAĆ WIELE
SUPERSKONCENTROWANYCH AMARONE,
KTÓRE SĄ IDEALNYMI WINAMI MEDYTACYJNYMI,
ALE JUŻ NIE TAK WIELE Z NICH ŁATWO ŁĄCZYĆ
Z JEDZENIEM. WINA RODZINY ALLEGRINI
ZACHOWUJĄ TYPOWOŚĆ GATUNKU,
A ICH WYJĄTKOWA ELEGANCJA CZYNI JE
WYBITNIE GASTRONOMICZNYMI. IDEALNIE
SPRAWDZAJĄ SIĘ W POŁĄCZENIU ZE STEKAMI
WOŁOWYMI, GULASZAMI LUB Z TWARDYMI
DOJRZEWAJĄCYMI SERAMI.
Adam Pawłowski

WO42106

CZERWONE WYTRAWNE

ALLEGRINI
„FIERAMONTE” RISERVA
AMARONE VALPOLICELLA
CLASSICO DOCG		
Rubinowy kolor z granatowym odcieniem.
Bogate aromaty wiśni i jeżyn, nuty gorzkiej
czekolady, ziół, przypraw, kawy i tytoniu.
Na podniebieniu świeże, pełne mocy, soczyste,
z długim, lekko mineralnym wykończeniem.
16-18°C
Czerwone mięso i dziczyzna, dojrzałe sery
Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta
Wine Enthusiast 95 pkt, Decanter 98 pkt!
WO42107
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CZERWONE WYTRAWNE

ALLEGRINI
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SOAVE - rozciągająca się na wschód od Werony największa włoska apelacja win
białych oraz nazwa najpopularniejszego włoskiego białego wina.

Firma winiarska rodziny Cottini o nazwie MONTE ZOVO
to dwie wspaniałe posiadłości leżące w samym sercu regionu Valpolicella na wzgórzach

SUAVIA to starożytna nazwa miasta Soave. W 1982 roku Giovanni Tessari i jego

charakteryzujących się najlepszymi warunkami do produkcji win wysokiej jakości.

żona Rosetta, świadomi ogromnego potencjału ich ziemi, zdecydowali się na

Powierzchnia upraw to 73 hektary. Pierwsza posiadłość Monte Zovo leży na zboczach

uprawę tylko białych rodzimych odmian - Trebbiano di Soave i Garganega. Dzisiaj

Monte Baldo, na wysokości 300 m n.p.m., blisko jeziora Garda, w strefie Bardolino DOC,

winnicą zarządzają ich 4 córki. Nadal koncentrują się na produkcji tylko białych

gdzie uprawia się winogrona do produkcji linii Ca Linverno. Drugi majątek Palazzo

win, wykorzystując nowoczesne metody i nowatorskie podejście, co szczególnie

Maffei leży na wysokości 400m n.p.m. gdzie idealne warunki znalazły winogrona

ujawniło się w niekonwencjonalnym wyglądzie butelek.

MONTE ZOVO

MONTE ZOVO
VALPOLICELLA DOC
Czerwony rubinowy kolor. Aromat dojrzałych
czerwonych owoców z odrobina przypraw.
Przyjemny delikatny i aksamitny smak z nutą
gorzkich migdałów.

18-20
Risotto, makarony, dania mięsne, sery
Corvina, Rondinella, Molinara

WO15006

CZERWONE WYTRAWNE

SUAVIA
SOAVE CLASSICO DOC

MONTE CARBONARE
SOAVE CLASSICO DOC

Kolor purpurowy z fioletowym odcieniem.
Aromat soczystej dojrzałej wiśni oraz kompotu
ze śliwek. Na podniebieniu gęste, z miękkimi,
dojrzałymi taninami i trwałym posmakiem.

Słomkowy kolor ze złotymi refleksami.
Aromatyczne świeże nuty jabłka, gruszki
i głogu z cytrusowymi i mineralnymi nutami.
W ustach świeże, owocowe, łatwe do picia,
o niepowtarzalnym charakterze.

16 -18 °C
Dziczyzna, mięso z grilla, gulasze, sery
Corvina, Rondinella, Molinara
Mundus Vini Srebro,
IWSC Srebro

10-12°C
Aperitif, ryby, białe mięso, szparagi
Garganega, Trebbiano di Soave
Wine Spectator 90 pkt,
Gambero Rosso 2 Bicchierri

Intensywny żółty kolor. Aromat
śródziemnomorskich owoców cytrusowych
oraz nuty świeżych ziół górskich. W smaku
kremowe, eleganckie i niezwykle świeże,
przyjemna mineralność. Dobrze zrównoważona
kwasowość daje wino łatwe do picia.
11-13°C
Ryby, risotto z truflami, szparagi, sery
Garganega
Gambero Rosso 3 Bicchieri, IWC Srebro,
Wine Spectator 91 pkt

MONTE ZOVO
VALPOLICELLA RIPASSO
SUPERIORE DOC

WO15007

CZERWONE WYTRAWNE

MONTE ZOVO
AMARONE DELLA
VALPOLICELLA DOCG

MONTE ZOVO
RECIOTO DELLA
VALPOLICELLA DOCG 375ML

Intensywny rubinowy kolor. W owocowym
bukiecie dominują śliwki, wiśnie, wanilia
i cynamon. Na podniebieniu pełne i odważne,
świetnie zrównoważone. Aksamitne miękkie
taniny w długim wykończeniu.
16 -18 °C
Dania mięsne, dziczyzna, dojrzałe sery
Corvina, Rondinella, Molinara
DWWA Złoto, Monde Selection Złoto

Piękny czerwony kolor z purpurowymi
pasemkami. Intensywne aromaty wiśni
w czekoladzie, wanilii i cynamonu.
Na podniebieniu słodycz pieczonego ciasta,
maślanych herbatników. W ustach pełne
i okrągłe, aksamitne i zrównoważone.
Przyjemne długie wrażenia na finiszu.
12 -14 °C
Ciasta i desery, niebieski ser
Corvina, Corvinone, Rondinella

WO15009

CZERWONE WYTRAWNE

WO1500010

CZERWONE SŁODKIE

WO27001

BIAŁE WYTRAWNE

WO27002

BIAŁE WYTRAWNE

MASSIFITTI

TREBBIANO DI SOAVE BIANCO

VENETO IGT

Kolor słomkowy ze złotymi refleksami. Aromat
białych owoców z kwiatowymi nutami, akcenty
krzemienia i ziół. W ustach bardzo eleganckie
i mineralne. Idealna równowaga, świeże
i długotrwałe.
15-16°C
Aperitif, kraby, ryby, sushi
Trebbiano di Soave
Gambero Rosso 2 Bicchierri

WO27003

BIAŁE WYTRAWNE

LE RIVE
BIANCO VERONESE IGT
Kolor błyszczący żółty ze złotymi refleksami.
Aromatyczna eksplozja z przewagą dojrzałych
moreli i kandyzowanej skórki pomarańczowej.
Na podniebieniu gęste, pełne i aksamitne.
Świeże i wytrawne wykończenie.
13 - 14 °C
Białe mięso i ryby, kraby, lobster, sery
Garganega
Gambero Rosso 2 Bicchieri,
Wine Spectator 91 pkt
WO27004

BIAŁE WYTRAWNE

SUAVIA

przeznaczone do produkcji Amarone, Recioto, Valpolicelli i Ripaso.
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TOSKANIA, położona w centralnej części Włoch, swój niezwykły klimat

CASTELLO DI VOLPAIA

rejon, pamiętający czasy Etrusków i Rzymian, uważany jest za jeden z wiodących
obszarów produkcji wina we Włoszech. Wytwarzane tu wino charakteryzuje się
kompleksową budową oraz aromatem mocno dojrzałych owoców.
Majątek CASTELLO DI VOLPAIA leży na wzgórzu, w pobliżu historycznego

CITTO
TOSCANA IGT

VOLPAIA
CHIANTI CLASSICO DOCG

Żywy rubinowy kolor. Aromaty wiśni i jagód
z nutami przypraw i skóry. Na podniebieniu
jedwabiste i bogate, z intensywnym wiśniowym
posmakiem. Przyjemne miękkie wykończenie.

Intensywny rubinowy kolor. Aromat czerwonych
owoców, likieru wiśniowego i migdałów.
W ustach dobra struktura, gładkie i aksamitne,
z mineralnym posmakiem i odrobiną skóry.
Miękkie taniny dają długi owocowy finisz.

miasteczku Radda in Chianti, gdzie od 900 lat produkuje się wino i oliwę z oliwek.
Posiadłość zbudowana jest na bazie oryginalnej średniowiecznej fortyfikacji
z XI w., z wykorzystaniem doskonale zachowanych budynków i piwnic. Obecni

16 -18 °C
Czerwone mięso z grilla, makarony
Cabernet Sauvignon, Sangiovese

właściciele winnicy - rodzina Stianti Mascheroni - starannie odrestaurowali
zabytkową warownię i w jej obrębie nie tylko produkują wino, oliwę z oliwek

WO30001

CZERWONE WYTRAWNE

CASTELLO DI VOLPAIA

zawdzięcza górzystym terenom i bliskości Morza Tyrreńskiego. Ten historyczny

16 -18 °C
Deska serów i wędlin, makarony, risotto
Sangiovese
Dallas Wine Competition Srebro,
Wine Spectator 90 pkt
WO30002

CZERWONE WYTRAWNE

oraz ocet balsamiczny, ale stworzyli również hotel z restauracją z przepięknym
widokiem na Chianti. Dzisiaj Castello di Volpaia jest jednym z liderów we
Włoszech w uprawie ekologicznej bez stosowania pestycydów.
Specjalizuje się w produkcji Chianti Classico.
VOLPAIA

COLTASSALA

CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

CHIANTI CLASSICO RISERVA DOCG

BALIFICO SUPERTUSCAN
TOSCANA IGT

Pierwsze w historii Chianti Classico, które
znalazło się w TOP3 win na świecie wg. Wine
Spectator. Kolor rubinowy z granatowym
odcieniem. W ustach dobrze zorganizowane,
z elegancką teksturą i długim finiszem.
16 -18 °C
Czerwone mięso, makarony, risotto, sery
Sangiovese
Wine Spectator 93 pkt, DWWA Brąz,
Wine Enthusiast 93 pkt,
Robert Parker 91 pkt

Żywy rubinowy kolor. Elegancki, intensywny
aromat ciemnych owoców, z nutami wanilii,
kakao, cynamonu, anyżu. W ustach świetnie
zbudowane, z elegancką teksturą, z gładkimi
taninami i długim finiszem.
16-18 °C
Czerwone mięso, makarony, wędliny i sery
Sangiovese, Mammolo
Wine Enthusiast 94 pkt
Wine Spectator 92 pkt, Robert Parker 91 pkt,
Gamberro Rosso 2 Bicchierri

Żywy rubinowy kolor z fioletowym odcieniem.
Elegancki zapach jeżyn i borówek, skóry i dymu.
Na podniebieniu gładkie, okrągłe, o dobrej
strukturze. Intensywny posmak wiśni i czarnej
porzeczki w długim wykończeniu.
16 -18 °C
Mięso z grilla, tarty, pizza, makarony, sery
Sangiovese, Cabernet Sauvignon
Robert Parker 91 pkt,
Wine Enthusiast 92 pkt,
Wine Spectator 93 pkt

WO30003

CZERWONE WYTRAWNE

WO30005

CZERWONE WYTRAWNE

WO30004

CZERWONE WYTRAWNE
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Włoska oliwa, prosto z Toskanii, tworzona z rodzinną pasją. Najwyższa kategoria
z wybranych odmian oliwek: Frantoio, Moraiolo i Leccino. Otrzymywana
z pierwszego tłoczenia, na zimno - poniżej 27°C . Niefiltrowana. Zawiera
cząsteczki owoców. Limitowana produkcja gwarantuje wysoką jakość. Oliwa
z oliwek Monte Curiano zachowuje swoje wyjątkowe właściwości
do temperatury 28°C.
Oliwki zbierane są w październiku oraz listopadzie. Prosto z plantacji

MONTE CURIANO

trafiają do tłoczni. Przed tłoczeniem odbywa się selekcja owoców w celu
pozostawienia oliwek tylko najwyższej jakości. Kolejnym krokiem jest usunięcie
liści pozostałych podczas zbierania oliwek, a następnie dokładne opłukanie
owoców w wodzie pod ciśnieniem. Następnie oliwki podlegają zgniataniu
bez obecności powietrza, w celu zachowania naturalnych składników oliwy
(witaminy E, polifenoli). Proces ten trwa około 30 minut i dopiero powstała
masa jest tłoczona na zimno w specjalnej maszynie. Ostatnim krokiem jest
odseparowanie wody użytej w procesie od gotowej oliwy.
Z upraw ekologicznych, certyfikowana przez włoski instytut ICEA.

MONTE CURIANO
EXTRA VERGINE BIO 500ML
Oliwa powstaje z 3 lokalnych, toskańskich
odmian oliwek: Frantoio, Leccino i Moraiolo.
Jest mocno aromatyczna, owocowa i delikatnie
pikantna. Charakteryzuje się zapachem świeżej
trawy, ziół i karczochów.

033IND00020

OLIWA Z OLIWEK
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Głęboko zakorzenione w sercu regionu Chianti AGRICOLTORI GEOGRAFICO
to powstała w 1961 r., licząca 200 członków, silna spółdzielnia skupiająca
produkcję wysokiej jakości win z najlepszych winnic w okolicy.
Spółdzielnia mieści się w Gaiole in Chianti. Na swoim koncie ma serię udanych
win i marek uznanych na całym świecie, takich jak eleganckie Torri Riserva
i potężny Supertuscan Ferraiolo IGT, który od wielu lat zdobywa nagrody
w wiodących konkursach winiarskich. Agricoltori Geografico to producent
słynnych czerwonych win Toskanii - Chianti czy Brunello.
BOLGHERI to spełnienie marzeń rodzeństwa Allegrini.
Mieć posiadłość w słynnej apelacji i produkować
BORGO ALLA TERRA
CHIANTI DOCG

BORGO ALLA TERRA
CHIANTI RISERVA DOCG

GEOGRAFICO
CHIANTI CLASSICO DOCG

Głęboki rubinowy kolor. Wyraźne aromaty
wiśni, czarnej porzeczki z lekkimi kwiatowymi
nutami fiołka. W ustach tanina zbalansowana
soczystą kwasowością.

Wino w nosie obfituje w aromaty czerwonych
dojrzałych owoców - wiśni, czereśni i żurawiny.
W smaku wyczuwalny posmak beczki, tanina
i mocna kwasowość. Wyraźne owoce wiśni.
Długi finisz.

Kolor rubinowy. Złożony i długotrwały
nos z wyraźnym aromatem dzikich jagód,
z dodatkiem pikantnych przypraw.
Na podniebieniu dobrze skonstruowane,
eleganckie, okrągłe i gładkie, z soczystymi
i miękkimi taninami.
16-18 °C
Grillowane mięsa i warzywa, makarony
z aromatycznymi delikatnymi sosami, pizza
Sangiovese, Canaiolo

16-18°C
Makarony z mięsnymi sosami
Sangiovese, Canaiolo

WO19028

CZERWONE WYTRAWNE

PAVO NERO
VINO ROSSO D’ITALIA
Mocne, ciemnoczerwone wino
o intensywnym aromacie, z nutami dojrzałych
czereśni, kandyzowanych śliwek, kawy i tytoniu
oraz mocnym, bogatym, okrągłym odczuciu
w ustach. Przewaga Primitivo nadaje winu
przyjemny, nowoczesny styl.
16-18 °C
Wołowina, jagnięcina, cielęcina, drób, sery
Primitivo, Nero d’Avola, Montepulciano
d’Abruzzo, Merlot

WO19025

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE

16-18°C
Pieczona dziczyzna, wędliny i sery włoskie
Sangiovese, Canaiolo

WO19029

CZERWONE WYTRAWNE

WO19024

publiczność. Wybór Bolgheri, prestiżowego regionu,
uznawanego za jeden z najlepiej rozwijających się pod
względem produkcji win najwyższej jakości, wynikał
z przekonania, że te wspaniałe

wina jeszcze bardziej
rozsławią terroir Bolgheri i nazwisko Allegrini.
Tak ok. 2000 roku powstal projekt POGGIO AL TESORO.
Jest to posiadłość rodziny Allegrini w Toskanii, w apelacji
Bolgheri, około 45 km na południe od Livorno. Poggio al
Tesoro oferuje wina o silnej tożsamości, wyrażające moc
i złożoność, elegancję i głębię.

CZERWONE WYTRAWNE

POGGIO ALL TESSORO
SOLOSOLE VERMENTINO
BOLGHERI DOC
Jaskrawo słomkowy żółty kolor. Bogate
aromaty zarówno kwiatowe - akacja, jak
i owocowe - żółte i tropikalne owoce, w tym
morela i banan. Na podniebieniu intensywne,
wytrwałe i wyrafinowane, z żywą, delikatną
i zrównoważoną świeżością.
8-10°C
Aperitif, surowe ryby - sushi i sashimi
Vermentino
DWWA Srebro, Mundus Vini Złoto
WO42201

BIAŁE WYTRAWNE

BOSCO DEL GRILLO
GOVERNO ALL’USO
TOSCANO IGT

GEOGRAFICO
BRUNELLO DI
MONTALCINO DOCG

POGGIO ALL TESSORO
MEDITERRA
TOSCANA IGT

POGGIO AL TESORO
IL SEGGIO
BOLGHERI DOC

POGGIO ALL TESSORO
SONDRAIA
BOLGHERI SUPERIORE DOC

Intensywny, głęboki czerwony kolor. Pachnie
dojrzałymi czerwonymi owocami, głównie
czereśniami, połączonymi z kwiatowymi nutami
fiołków. Potężny atak w ustach. Smak pełen
soku, ciemnych owoców i zaokrąglonych tanin.
16-18 °C
Mięso z grilla, potrawy z grzybami, pizza,
makarony, wędliny i sery
Sangiovese, Merlot, Colorino, 		
Cabernet Sauvignon

Kolor ciemnoczerwony. Trwały i zdecydowany
zapach z nutami lukrecji i dojrzałej czarnej
wiśni, tabakowe nuty. W smaku pełne i dojrzałe.
Bogate i gładkie taniny. Dobrze zintegrowana
beczka. Wielka elegancja i klasa.
16-18 °C
Dziczyzna, czerwone mięso pieczone, steki
z rusztu - Bistecca alla Fiorentina, ragou
z królika, polenta z grzybami, sery
Sangiovese Grosso

Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami.
Przyjemne owocowe aromaty dojrzałej
wiśni, jagód, leśnej ściółki, nuty cedru,
przypraw i ziół. Smak niezwykle harmonijny,
zrównoważony, świeży i mocny - w pełni
odzwierciedla cechy Bolgheri.
16-18°C
Potrawy mięsne, sery i wędliny, makarony
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon
DWWA Srebro, Mundus Vini Srebro

Wino produkowane w Toskanii z klasycznej
mieszanki bordoskiej. W zapachu intensywne
aromaty jagód i wiśni. W smaku zbalansowana
tanina i kwasowość. Wino jest czyste, delikatne
i z długim finiszem.
14-16°C
Grillowane mięsa, dziczyzna
Merlot, Cab.Sauv., Cab. Franc, Petit Verdot
James Suckling 93pkt, Robert Parker 92pkt,
Wine Spectator 93 pkt

Intensywny rubinowy kolor. Subtelne aromaty
egzotycznej przyprawy i tytoniu, jeżyn i czarnej
porzeczki. Na podniebieniu miękkie, okrągłe
i pełne, z trwałymi jedwabistymi i dojrzałymi
taninami na finiszu.

WO19026

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE

WO19027

CZERWONE WYTRAWNE

WO42202

CZERWONE WYTRAWNE

WO42205

CZERWONE WYTRAWNE

16-18°C
Grillowane mięso, steki, kebab, pizza, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot , Cabernet Franc
Robert Parker 92 pkt, Wine Spectator 90 pkt
WO42203

CZERWONE WYTRAWNE

POGGIO AL TESORO

AGRICOLTORI GEOGRAFICO

znakomite wina, które przyciagną kosmopolityczną
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foto detal
etykiety

Giovanni Neri nabył w 1971 roku duży majątek w pobliżu Montalcino. Nazwał go
CASANOVA DI NERI. Obecnie powierzchnia upraw winorośli obejmuje 63 ha, na
które składa się 7 winnic leżących w różnych częściach apelacji Montalcino.
Wina Casanova di Neri należą do grupy najwyżej ocenianych win na świecie.
Winnica jest znana głównie z produkcji rewelacyjnego Brunello, a także
wybitnego Cabernet Sauvignon. Brunello “Tenuta Nuova“ znalazło się na liście
“100 najlepszych win na świecie” ogłoszonej przez Wine Spectator a Robert

IR ROSSO DI CASANOVA
DI NERI
SANT’ANTIMO DOC
Intensywny rubinowy kolor. W ustach
atrakcyjne nuty ciemnej wiśni, dymu, ziemi
i smoły. Obfite, z niezwykłą głębią, świetnie
zbudowane, łatwe do picia.
Wskazana dekantacja.
16-17°C
Jagnięcina, makarony, risotto, wędliny, sery
Sangiovese, Colorino
Robert Parker 90 pkt

WO37002

CZERWONE WYTRAWNE

CASANOVA DI NERI

ROSSO DI MONTALCINO DOC
Rubinowy kolor z refleksami granatu. Aromaty
wiśni maraschino, fiołków i czerwonych
owoców. W ustach wielka finezja, delikatność
i elegancja. Miękkie taniny na finiszu. ”Młode
Brunello” doskonałej jakości.
Wskazana dekantacja.
16-17°C
Toskańskie wędliny i sery, gulasze, makarony
Sangiovese
Wine Spectator 90 pkt
WO37003

CZERWONE WYTRAWNE

GIOVANNI NERI
ROSSO DI MONTALCINO DOC

CASANOVA DI NERI

Delikatny jasnoczerwony kolor. Bardzo
rozbudowany nos, z aromatami czerwonych
owoców, wiśni, truskawek, żurawiny. W smaku
żywa tanina, soczysta kwasowość i bardzo
długi posmak.

Ciemnorubinowy kolor. Na podniebieniu niezwykła
jakość, wytworność i elegancja. Powoli rozwijają
się smaki dojrzałych owoców, tytoniu, lukrecji i ziół.
Wskazana dekantacja.

16-17°C
Dziczyzna, makarony, sery pecorino
Sangiovese

WO37008

CZERWONE WYTRAWNE

95 pkt

TENUTA NUOVA

CERRETALTO

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

SUPERTUSCAN TOSCANA IGT

Głęboki rubinowy kolor z granatowymi
refleksami. W ustach eksplozja smaków
dojrzałych wiśni i konfitur śliwkowych,
z delikatnymi wędzonymi i mineralnymi nutami.
Jędrne, delikatnie pikantne.
Niezwykła harmonia i elegancja.
16-17°C
Pieczenie, gulasze, mięsa z grilla, sery
Sangiovese
Robert Parker 97+ pkt,
James Suckling 99 pkt

Ciemny rubinowy kolor. Aromaty czarnej wiśni,
przypraw, ziół, goździków, tytoniu, mokrej ziemi
i trufli. Na podniebieniu jedwabista i gładka
tekstura, wyraziste smaki czarnej porzeczki.

Ciemnoczerowony kolor z fioletowym
odcieniem. Potężne aromaty ciemnej wiśni,
tytoniu i oliwek, pod koniec mineralne nuty.
W ustach wielka moc, dojrzałe ciemne
owoce, świetnie zbalansowane. Eleganckie
i długotrwałe na finiszu. Wskazana dekantacja.
16-17°C
Jagnięcina, cielęcina, dziczyzna, sery
Cabernet Sauvignon
Wine Spectator 94 pkt, Robert Parker
93 pkt, James Suckling 95 pkt

WO37005/16

CZERWONE WYTRAWNE

16-17°C
Dania mięsne, miękkie sery i wędliny
Sangiovese
James Suckling 100 pkt,
Robert Parker 98+ pkt
WO37007/15

CZERWONE WYTRAWNE

PIETRADONICE ROSSO

WO37006

CZERWONE WYTRAWNE

BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG

16-17°C
Dziczyzna, jagnięcina, makarony, sery
Sangiovese
Robert Parker 95 pkt,
James Suckling 93 pkt

WO37004

CZERWONE WYTRAWNE

JEST JEDNA RZECZ, Z KTÓREJ JESTEŚMY
DUMNI I KTÓREJ JESTEŚMY NAPRAWDĘ
PEWNI – TO NASZE WINNICE,
ICH JAKOŚĆ I HISTORIA.
Giovanni Neri

CASANOVA DI NERI

CASANOVA DI NERI

Parker za rocznik 2010 tego wina przyznał najwyższą notę 100 pkt!!!
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ROSSO DE FERRARI
IGT TOSCANA
Jasny rubinowy kolor. Wyrazisty, korzenny
nos, w którym mieszają się czerwone owoce –
wiśnie, truskawki, maliny oraz goździki i ciemny
tytoń. Podniebienie pełne, świeże, o dobrej
konsystencji i wyraźnych, precyzyjnych
taninach. Skoncentrowany, ciepły finisz.
16-18 °C
Czerwone mięso, dziczyzna, wędliny i sery
Sangiovese Prugnolo Gentile, Canaiolo
Nero, Merlot

BOSCARELLI

WO5101

Poderi BOSCARELLI jest toskańskim producentem wina
z siedzibą w Montepulciano. Nieruchomość została założona przez

CZERWONE WYTRAWNE

PRUGNOLO
ROSSO DI MONTEPULCIANO
DOC
Jasna rubinowa czerwień. Aksamitne wiśniowe
aromaty. Na podniebieniu doskonały owoc
z nutami orzecha włoskiego i czekolady,
przyjemnie świeża kwasowość, obecna tanina,
struktura i aromatyczny finisz.
16-18 °C
Czerwone mięso, cielęcina, drób, sery
Sangiovese Prugnolo Gentile, Mammolo
James Suckilng 90 pkt

WO5102

CZERWONE WYTRAWNE

VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO
DOCG

NOBILE DI
MONTEPULCIANO RISERVA
DOCG

Rubinowa czerwień. Imponujący zapach
czerwonych jagód, dymu i ciemnych przypraw.
Na podniebieniu jędrne, proste, wyraziste,
o pięknej długości. To wino oferuje klasyczną
ekspresję tej słynnej toskańskiej apelacji.
16-18 °C
Drób, pizza, makarony, zapiekanki
Sangiovese Gentile, Canaiolo, Colorino
Robert Parker 90 pkt,
Wine Enthusiast 92 pkt

Rubinowa czerwień z odcieniem granatu.
Na podniebieniu soczyste, gęste i zwarte,
z mocnymi taninami i delikatną kwasowością.
Długi, uwodzicielski i owocowy finał. Riserva
jest elegancka i delikatna.
18-20 °C
Pieczona jagnięcina, , sery i wędliny
Sangiovese Prugnolo Gentile, Canaiolo
Robert Parker 92 pkt,
Wine Enthusiast 93 pkt

WO5103

CZERWONE WYTRAWNE

WO5104

CZERWONE WYTRAWNE

Egidio Corradi w 1962 roku. Dziś to przede wszystkim uznany na
świecie producent Vino Nobile di Montepulciano. Poderi Boscarelli
wyprodukowało swój pierwszy rocznik Vino Nobile di Montepulciano
w 1968 roku, a obecnie produkuje około 50.000 butelek tego
wina rocznie. Oryginalne wino Vino Nobile di Montepulciano jest
obecnie uzupełnione o kilka win z pojedynczych winnic i riservy.
Portfolio winiarskie zostało dodatkowo wzbogacone o produkcję
jednego Rosso di Montepulciano, 100% Merlot Cortona oraz
dwóch czerwonych win w oznaczeniu IGT Toscana. Ponadto Poderi
Boscarelli produkuje Vin Santo di Montepulciano oraz oliwę z oliwek
extra virgin. Winnica obejmuje obszar 14 ha ziemi obsadzonej w ok.
80% Sangiovese, a pozostałe 20% przeznaczonych jest do uprawy
rodzimych odmian winorośli: Canaiolo, Colorino i Mammolo, jak
również uznanych na całym świecie odmian winorośli Merlot
i Cabernet Sauvignon.

"SOTTO CASA"
VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO RISERVA
DOCG
Głęboka rubinowa czerwień. Z delikatnymi
aromatami wiśni i przypraw, orzechów
włoskich i orzechów laskowych oraz nutami
drzewa sandałowego wprowadza w nastrój
przyjemności picia.
18-20 °C
Czerwone mięso, dziczyzna, starzone sery
Sangiovese Gentile, Merlot, Cabernet
Robert Parker 94 pkt, Wine Spectator 93 pkt
WO5105

CZERWONE WYTRAWNE
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"IL NOCIO" VINO NOBILE DI
MONTEPULCIANO
DOCG
Głęboka czerwień. Na podniebieniu gęste,
soczyste i eleganckie, o świeżym, czystym
owocu i gładkiej, polerowanej taninie.
Wyczuwalne mineralne i kwiatowe niuanse
w bardzo długim finiszu.
18-20 °C
Dania z podrobów, sery, wino do medytacji
Sangiovese Prugnolo Gentile
Robert Parker 93 pkt, Wine Spectator 94 pkt
WO5106

CZERWONE WYTRAWNE

BOSCARELLI
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AZIENDA AGRICOLA LEONARDO SALUSTRI powstała
w latach 60, wino zaczęła produkować w 1996. Winnica leży
w samym sercu Toskanii, w apelacji Montecucco, zaledwie
15 km od Montalcino. Winnice zlokalizowane są na wzgórzu

BIANCO
TOSCANA BIANCO IGT

NARA VERMENTINO
TOSCANA IGT

MARLEO ROSSO
MONTECUCCO DOC

Bardzo mała produkcja, ręczny zbiór
i spontaniczna fermentacja. Aromat cytrusów,
brzoskwiń i dzikich ziół. W ustach bogate,
okrągłe i dojrzałe, z posmakiem brzoskwiń
i lekką słonością.

Jasny słomkowożółty kolor. Świeże aromaty
jasnych owoców pestkowych – gruszek,
renklod, brzoskwiń. W ustach pełne, soczyste,
o dobrej strukturze.

Piękny rubinowy kolor. Dojrzałe aromaty
czerwonych owoców wraz z przyjemnymi
nutami pieprzu. W ustach okrągłe i harmonijne,
owocowy świeży smak z delikatnymi taninami.

12˚C
Miękkie sery, owoce morza, ryby
Trebbiano Toscano

Poggi del Sasso, gdzie występuje idealny terroir do uprawy
ekologicznej. Odpowiednia wysokość n.p.m. i morska bryza,

WO49005

BIAŁE WYTRAWNE

10-12 °C
Zupy warzywne, proste dania z owocami
morza, ryby z grilla
Vermentino
WO49001

BIAŁE WYTRAWNE

optymalne nasłonecznienie oraz doskonały skład gleby tworzą
szczególnie korzystny mikroklimat. Nowe piwnice zbudowano
w 1996, a w 2006 powiększono i wyposażono w stalowe kadzie
z regulacją temperatury oraz dębowe beczki o pojemności
ponad 22 hektolitrów. Stosowane w produkcji praktyki są
zgodne z filozofią minimalnego obchodzenia się z winem, bez
żadnych produktów chemicznych. Wina są stabilizowane poprzez
dekantację, a fermentacja alkoholowa i malolaktyczna jest
spontaniczna. Wina dojrzewają w dużych dębowych beczkach
o pojemności 25-50 hektolitrów. Leonardo Salustri i jego syn
Marco zarządzają firmą samodzielnie, bez konsultantów. Winnica
jest certyfikowana jako ekologiczna od 1994 roku.

SANTA MARTA
SANGIOVESE
MONTECUCCO DOCG

GROTTE ROSSE
SANGIOVESE
MONTECUCCO DOCG

Intensywny rubinowy kolor. Eleganckie
i złożone aromaty: owocowe i korzenne, czarnej
wiśni oraz tytoniu. W ustach skoncentrowane,
z dojrzałymi taninami.

Rubinowy kolor. Intensywny i trwały aromat.
Przyjemne nuty maliny, wiśnia, lukrecja, tytoń,
goździki. W ustach pełne i skoncentrowane.
Bardzo eleganckie garbniki, długi finisz.

16-18 °C
Czerwone mięso, dziczyzna, wędliny
i twarde sery
Sangiovese

WO49003

CZERWONE WYTRAWNE

16-18 °C
Kurczak z grilla, Bollito – gotowane mięso,
gulasze, ser Pecorino
Sangiovese

WO49004

CZERWONE WYTRAWNE

16-18 °C
Pieczenie z czerwonego mięsa, dziczyzna,
ser Pecorino
Sangiovese, Ciliegiolo
WO49002

CZERWONE WYTRAWNE
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82.00 zł
netto

ROSSO DI MONTALCINO
ROSSO DI MONTALCINO DOC

Bogaty aromat - powidła śliwkowe, karmel,
miód, suszone owoce, przyprawy. W smaku
gładkie, z intensywną owocową słodyczą ale
też świeżością.

Intensywny rubinowy kolor. W nosie obfite
aromaty - przetworzone czerwone owocewiśnie, żurawina, dzikie zioła, nuty ziemiste.
W ustach intensywne i długie.

GIUSEPPE GORELLI

WO5401

GIUSEPPE GORELLI początkowo pracował w rodzinnych
winnicach Due Portine-Gorelli i La Potazzine. Pierwsze
doświadczenia zdobywał u boku Giulio Gambelli, znanego
wielkiego Mistrza Sangiovese. 15 lat ich wspólnej pracy
zaowocowało sukcesem rodzinnych upraw, którym jest
wprowadzenie tych win na międzynarodową scenę. Wtedy to
Giuseppe założył własną winnicę „Giuseppe Gorelli”. Jego winnice
znajdują się w północno-wschodniej części Montalcino. Zbiory
z 2018 roku Giuseppe zamknął w butelkach zapisując je w historii
jako pierwszy rocznik Winnicy. Giuseppe poświęcił cztery lata
na przekształcenie winnic w ekologiczną uprawę winorośli. Jego
Rosso di Montalcio pije się naprawdę dobrze! Jest to wprost
idealne wino by delektować się czasem potrzebnym na wydanie
pierwszego Brunello di Montalcino!

112.00 zł
netto

TOSCANA SANGIOVESE
TOSCANA IGT

12˚C
Sery pleśniowe, tarty owocowe, ciasta.
Pinot Noir

CZERWONE WYTRAWNE
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16˚C
Dziczyzna, starzone sery, czerone mięso.
Sangiovese

WO5402

CZERWONE WYTRAWNE

GIUSEPPE POŚWIĘCIŁ
CZTERY LATA NA
PRZEKSZTAŁCENIE
WINNIC W EKO
UPRAWĘ WINOROŚLI.
JEGO
ROSSO DI MONTALCIO
PIJE SIĘ NAPRAWDĘ
DOBRZE!

GIUSEPPE GORELLI
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FEUDO ANTICO to lokalna firma winiarska z siedzibą w Tollo w prowincji Chieti
w Abruzji, na terenie jednej z najmniejszych włoskich apelacji Tullum DOP.
Tradycje uprawy winorośli i produkcji wina na tym obszarze sięgają czasów
rzymskich, na co wskazują odkrycia archeologiczne w postaci starożytnych siedlisk
i amfor do wina i oliwy. Ambicją firmy jest przywrócenie winiarskiej pozycji Abruzji.
Połączenie historii i tradycji z nowoczesnym podejściem do produkcji stało się
gwarancją wysokiej jakości oferowanych przez Feudo Antico win. Obecnie winnice
obejmują 15 ha gruntów, na których uprawiane są przeważnie rodzime szczepy,

GUFO CHARDONNAY
VINO VARIETALE D’ITALIA

GUFO MERLOT
VINO VARIETALE D’ITALIA

Słomkowy jasny kolor. Przyjemny, delikatny
aromat jabłek i brzoskwiń. Wytrawny,
harmonijny smak. Wino łatwe do picia ze
zrównoważoną kwasowością.

Rubinowo kolor z fioletowym odcieniem.
Nuty czerwonych owoców, w szczególności
wiśni i śliwek. W ustach pełne i miękkie,
o dobrej strukturze i owocowym wykończeniu.

10°C
Przystawki, sałaty, ryby, białe mięso
Chardonnay

18°C
Pieczony indyk, włoskie wędliny, sery
Merlot

WO39009

BIAŁE WYTRAWNE

WO39008

CZERWONE WYTRAWNE

VILLA DIANA
TREBBIANO D’ABRUZZO
DOP

VILLA DIANA
MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO DOP

Kolor żółty słomkowy. Aromaty egzotycznych
owoców z kwiatową nutą. W ustach
orzeźwiające i zdecydowane, bardzo dobrze
zbudowane, świetnie wyważone. Delikatnie
mineralne wykończenie.
8-10 °C
Ryby i owoce morza, białe mięso, sery
Trebbiano

Żywy czerwony kolor z fioletowym odcieniem.
Intensywny aromat czerwonych owoców
z przewagą wiśni, delikatne kwiatowe nuty.
Przyjemny miękki smak z wiśniowym akcentem
i aksamitnym wykończeniem.
18 °C
Przystawki, makarony, ryby, sery
Montepulciano

WO39002

BIAŁE WYTRAWNE

WO39003

CZERWONE WYTRAWNE

FEUDO ANTICO
PECORINO
TERRE DI CHIETI IGP

FEUDO ANTICO
MONTEPULCIANO
D’ABRUZZO DOP

Połyskujący, jasnozłoty kolor z zielonymi
odcieniami. Aromat cytrusów z nutami owoców
tropikalnych i białych brzoskwiń. W ustach
świeże, pełne, świetnie zorganizowane, dobra
kwasowość. Gładki długotrwały finisz.
8°C
Przystawki, ryby i owoce morza
Pecorino

Intensywny rubinowy kolor. Zapach dojrzałych
czerwonych owoców, z nutami lukrecji
i pikantnych przypraw. W ustach pełne, z dobrą
strukturą, miękkim wykończeniem. Klasyka
odmiany Montepulciano.
18°C
Mięso pieczone, sery i wędliny
Montepulciano

WO39004

BIAŁE WYTRAWNE

WO39005

CZERWONE WYTRAWNE

FEUDO ANTICO

FEUDO ANTICO

szczególnie Pecorino i Passerina. Roczna produkcja to 80000 butelek.
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MARINA CVETIC RISERVA

TREBBIANO D’ABRUZZO DOC
Połyskujący złoty kolor. Bogate aromaty
białych kwiatów, brzoskwini, papai i ananasa,
miodu, wanilii i migdałów. Na podniebieniu
świeże i owocowe, bogate, okrągłe, dobrze
zbudowane, świetny balans, długi finisz.
10-12°C
Grillowane ryby, białe mięso, pasztety
Trebbiano d’Abruzzo
Robert Parker 92 pkt, IWSC Srebro,
Wine Spectator 91 pkt, DWWA Srebro,
Gambero Rosso 3 Bicchieri
WO43003

BIAŁE WYTRAWNE

MASCIARELLI to rodzinna firma winiarska, którą założył Gianni Masciarelli
z typowej dla Abruzji odmiany Montepulciano, sprawiło, że stał się jednym
MASCIARELLI

z największych i najbardziej uznanych włoskich producentów - symbolem
sukcesu nowoczesnej produkcji wina w Abruzji. W 1984 roku weszło na
rynek topowe wino Masciarelli Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma, które
rozsławiło region i wyznaczyło nowy poziom jakości dla apelacji. W 2008
roku Gianni Masciarelli zmarł nagle w wieku 53 lat na atak serca i od tej pory
- kontynuując drogę męża - firmą kieruje z dużym powodzeniem jego żona
Marina Cvetic wraz z trójką dzieci.

MARINA CVETIC RISERVA
MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC

Intensywny rubinowy kolor z granatowymi
refleksami. Nuty wiśni, porzeczki i fiołka,
ozdobione delikatną nutą kakao. W ustach
zrównoważony smak, głęboki i harmonijny, pełen
detali. Przyjemne aksamitne taniny w długim
wykończeniu.
12-14°C
Steki, grillowane mięso, dania z truflami
Montepulciano
Robert Parker 94 pkt, Wine Spectator 91 pkt
DWWA Srebro, IWSC Srebro
WO43004

GIANNI MASCIARELLI

TREBBIANO D’ABRUZZO DOC
Słomkowa żółta barwa . Przyjemne aromaty
cytrusów i białych kwiatów. Na podniebieniu
gęste, warstwowe, niezwykle aromatyczne,
dobrze zrównoważone, wsparte dobrą
kwasowością.
8-10°C
Białe mięso, seafood, sushi
Trebbiano
Gambero Rosso Due Bicchieri
WO43001

BIAŁE WYTRAWNE

CZERWONE WYTRAWNE

GIANNI MASCIARELLI

VILLA GEMMA

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO
DOC

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC

Głęboki rubinowy kolor. Bogaty bukiet aromatów
czerwonych miękkich owoców -jagód, wiśni,
czerwonych i czarnych porzeczek, fiołków, nuty
dymu i palonej kawy. W ustach obfite, bogate,
dobrze zbudowane, z delikatną kwasowością.
14-16 °C
Mięso z grilla, sery i wędliny
Montepulciano
Gambero Rosso Due Bicchieri
WO43002

CZERWONE WYTRAWNE

Ciemny rubinowy kolor z granatowymi smugami.
Piękne aromaty kwiatów i miękkich owoców
leśnych oraz czarnej porzeczki, malin i wiśni.
W tle wanilia i czekolada. W ustach intensywne,
o silnej budowie, pełne i złożone.
16-18°C
Mięso z grilla, dziczyzna, wędliny i sery
Montepulciano
Concours Mondial de Bruxelles Złoto
DWWA Srebro, IWSC Srebro
WO43005

CZERWONE WYTRAWNE

MASCIARELLI

w 1981 roku. Wizjonerskie i śmiałe podejście do produkcji wina, zwłaszcza
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IL PUMO SAUVIGNON
MALVASIA BIANCO
SALENTO IGP
Słomkowożółty kolor ze złotymi refleksami.
Intensywny, trwały aromat z nutami dojrzałych
brzoskwiń, marakui i mandarynki. Wino
orzeźwiające w smaku, dobrze zbalansowane.
12-14°C
Zupa rybna, świeże sery, jako aperitif
Bianco Salento

WO260071

BIAŁE WYTRAWNE

IL PUMO NEGROAMARO
SALENTO IGP

IL PUMO PRIMITIVO
SALENTO IGP

Głęboki czerwonorubinowy kolor z fioletowymi
refleksami. Intensywny aromat owocowy
z wyraźnymi nutami czarnej porzeczki i owoców
leśnych.

Głęboki czerwonorubinowy kolor. Intensywny
aromat owoców - suszonych śliwek i wiśni.
Smak lekko pikantny z nutą wanilii i rozmarynu.

16-18°C
Mięso, dojrzałe sery
Negroamaro
IWC Srebro, DWWA Złoto,
Berliner Wine Trophy Złoto
WO260072

CZERWONE WYTRAWNE
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16-18°C
Pikantne przystawki, czerwone mięso, sery
Primitivo
DWWA Srebro, IWSC London Srebro,
Magazyn Wino Grand Prix Brąz,
Berliner Wine Trophy Złoto
WO260070

CZERWONE WYTRAWNE

CANTINE SAN MARZANO

południowy półwysep oblewany jest przez Morze Jońskie i Adriatyk,
graniczy z Kampanią, Basilicatą i Molise. Jest całkowicie różny od
sąsiednich regionów - ubogi w góry, z przewagą wyżyn i nizin. Tradycja
produkcji wina w rejonie Apulia sięga czasów starożytnych. Gorący, prawie
pustynny klimat sprawia, że dojrzałe owoce winogron mają niezwykły
smak. Zbiory odbywają się tradycyjną metodą ręczną.
CANTINE SAN MARZANO to spółdzielnia stworzona w Apulii w 1962
roku przez 19 plantatorów winorośli. W ciągu dziesięcioleci spółka
rozrosła się do 1200 członków, a powierzchnia winnic do 1000 hektarów.

IL PUMO
SALICE SALENTINO DOP

NACA PRIMITIVO BIO
PUGLIA IGP

TALÒ VERDECA
PUGLIA IGP

Rubinowy kolor z odcieniami fioletu. Bukiet
intensywny i złożony, z nutami śliwek i wiśni,
delikatne aromaty wanilii. W smaku pełne,
harmonijne, miękkie i bardzo przyjemne do picia.
Lekko pikantne na finiszu.

Głęboki rubinowy kolor z błyszczącymi
refleksami. Bogaty aromat dojrzałych owoców
- wiśnie i śliwki, nuty kawy i czarnego pieprzu.
W ustach pełne, miękkie i wyważone,
z długotrwałym posmakiem. „Naca” w lokalnym
dialekcie oznacza kołyskę, odprężenie.
18°C
Czerwone mięso, dziczyzna, twarde sery
Primitivo

Słomkowy żółty kolor ze złotymi refleksami.
Intensywny aromat białych kwiatów i wanilii.
Na podniebieniu świeże i mineralne, z przyjemną
aromatyczną końcówką

16-18°C
Czerwone mięso, sery, pikantne potrawy
Negroamaro, Malvasia Nera
Sommelier Wine Awards Srebro,
IWSC Brąz

12-14°C
Owoce morza, skorupiaki i ryby
Verdeca

BIAŁE WYTRAWNE

CZERWONE WYTRAWNE

WO260083

TALÒ NEGROAMAO
SALENTO IGP

TALÒ PRIMITIVO MERLOT
TARANTINO IGP

TALÒ

Głęboki czerwonpurpurowy kolor z fioletowoczarnymi refleksami. Intensywny aromat
owocowy z wyraźnymi nutami czarnej
porzeczki, owoców leśnych i wanilii. Mocne
wino, delikatnie zbalansowane, z długą
końcówką.
16-18°C
Mięso, dojrzałe sery
Negroamaro
Concours Mondial de Bruxelles Srebro,
Berliner Wine Trophy Złoto

Aromat dojrzałych czerwonych owoców,
szczególnie jagód oraz czereśni, z delikatną
nutą cynamonu. Doskonale zbudowane wino,
o bogatym, jedwabistym smaku z przyjemnym
finiszem.

Kolor rubinowoczerwony z fioletowymi
refleksami. Aromat dojrzałych wiśni i śliwek
z przyjemną nutą kakao i wanilii. Aksamitny
smak i miękka budowa z intensywną końcówką.

WO260073

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE

WO260079

Celem nadrzędnym winnicy przy produkcji wina jest wykorzystanie
możliwości regionu Puglia, zwłaszcza jakości winogron oraz inwestowanie
w nowoczesną technologię. Przy zastosowaniu modernistycznych
technik produkcji w winnicy powstają eleganckie wina z regionalnych
czerwonych odmian np. z Primitivo czy Negroamaro. W 2003 roku,
w wyniku połączenia firm Cantine San Marzano i Farnese Vini powstało
przedsięwzięcie o nazwie Feudi di San Marzano, które przetrwało 10 lat
i przyniosło wiele sukcesów. Od 2013 r. zarówno Cantine San Marzano jak
i Feudi di San Marzano działają już na własną rękę. Obecnie Cantine San
Marzano produkuje 9 mln butelek rocznie na rynek włoski i na eksport
do ponad 60 krajów na całym świecie. Wina Cantine San Marzano to nie
tylko doskonała jakość. Wyróżniają się niezwykłą estetyką butelki i etykiety.
Winnica zatrudnia w tym celu topowych włoskich grafików i artystów.

WO260081

CZERWONE WYTRAWNE

16-18°C
Czerwone mięso, dziczyzna, pasty, sery
Primitivo Merlot
Berliner Wine Trophy Złoto

WO260080

CZERWONE WYTRAWNE

PRIMITIVO DI MANDURIA DOP

16-18°C
Przystawki, jagnięcina, dziczyzna, sery
Primitivo
Mundus Vini Złoto, Enoexpo Kraków Złoto,
Concours Mondial de Bruxelles Złoto,
Gambero Rosso 3 Bicchieri 2016
WO260082

CZERWONE WYTRAWNE

CANTINE SAN MARZANO

APULIA jest najbardziej na wschód wysuniętym regionem Włoch. Długi

WŁOCHY APULIA

TRAMARI
ROSÉ DI PRIMITIVO
SALENTO IGP
Delikatny blady różowy kolor. Przyjemne
aromaty wiśni i malin. W ustach świeże
i eleganckie, świetnie zrównoważone.
Zaskakujący długotrwały finisz z owocowymi
nutami.
12- 14 °C
Antipasti, ryby z grilla, zupy rybne, sery
Primitivo
Mundus Vini Srebro, IWSC brąz

CANTINE SAN MARZANO

WO260075

RÓŻOWE WYTRAWNE

WŁOCHY APULIA

LIBOLL ROSÉ
SPUMANTE EXTRA DRY

TIMO VERMENTINO
SALENTO IGP

COLLEZIONE CINQUANTA
VINO ROSSO D’ITALIA

VINDORO NEGROAMARO
SALENTO IGP

SESSANTANNI 			

Delikatny różowy kolor. W nosie aromaty
kwiatów pomarańczy, grejpfruta i granatu.
W smaku pełne, świeże i mineralne, z wytrawną
końcówką i owocowym posmakiem truskawek
i poziomek.

Kolor słomkowożółty. Delikatne aromaty
białych kwiatów z nutami cytrusów i gęstej
śródziemnomorskiej roślinności. W ustach
eleganckie wino, świeże i mineralne,
z posmakiem tymianku i rozmarynu.

Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami.
Intensywny i złożony bukiet z aromatami
suszonej śliwki i konfitur z czerwonych miękkich
owoców. Delikatnie korzenny zapach wanilii
i lukrecji. W ustach intensywne, pełne i miękkie
z długim wykończeniem.
18°C
Pikantne dania z czerwonego mięsa, dziczyzna
Primitivo, Negroamaro

Głęboka purpurowa czerwień. Słodkie aromaty
miękkich owoców i wiśniowego dżemu. W smaku
pełne, zrównoważone, bogate w delikatne
garbniki, z przyjemnie długotrwałym
wykończeniem.
18°C
Kuchnia orientalna, dziczyzna
Negroamaro
Berliner Wine Trophy Złoto,
Mundus Vini Srebro, Lyon International
Competition Srebro

Intensywny kolor rubinowy i dobrze zbudowany
smak. Aromat wiśniowy, pikantny, z nutą tytoniu.
Wyczuwalny smak tanin i kawy z końcówką
o smaku wanilii.

WO260091
CZERWONE WYTRAWNE
WO260089 (3 L)

WO260092

SESSANTANNI
LIMITED EDITION		

ANNIVERSARIO 62 RISERVA

6-8°C
Aperitif, lekkie przystawki, dania rybne
Chardonnay, Bombino Nero, Minutolo

WO260100

RÓŻOWE MUSUJĄCE PÓŁWYTRAWNE

EDDA BIANCO
SALENTO IGP

SUSCO SUSUMANIELLO
SALENTO IGP

Słomkowożółty kolor ze złotymi refleksami.
Łagodne kwiatowe aromaty z nutą brzoskwini
i wanilii. W smaku świeże i delikatne, lekko
mineralne, bardzo eleganckie.

Intensywny rubinowy kolor. Aromat kwiatowoowocowy z delikatnymi nutami balsamicznymi.
W smaku miękkie taniny, zbalansowana
kwasowość i skoncentrowany smak owoców
leśnych. Długi finisz. Wino eleganckie.

12-14°C
Przystawki, ryby, sery
Chardonnay, Moscato

WO260094

BIAŁE WYTRAWNE

SAN MARZANO OLIO
EXTRA VERGINE DI OLIVA
Wspaniały zielony kolor ze złotymi refleksami.
Aromaty zielonych warzyw, łąki, trawy,
kwiatów, z odrobiną dojrzałych białych
owoców. W ustach bardzo wyraźna, pełna
i bogata, z dobrą kwasowością. W pełni
naturalny produkt. Nie zawiera konserwantów.
Idealna do surowych ryb i mięsa,
skorupiaków, dań rybnych i sałat
Coratina, Ogliarola

16˚C
Sery z ziołami, wędliny, pieczone mięsa
Susumaniello
Luca Maroni 95pkt.

WO260101

CZERWONE WYTRAWNE

SESSANTANNI GRAPPA DI
PRIMITIVO
0,5L 40% ALC.
Grappa wytwarzana ze szczepu Primitivo
i starzona przez 10 -12 miesięcy w dębowych
beczkach. Przejrzysty kolor z bursztynowymi
refleksami. Szeroki i mocny aromat
z charakterem. W smaku wspaniała kombinacja
dojrzałych owoców oraz przyjemna i elegancka
waniliowo-kakaowa końcówka. Serwować
w temp 14°C.

12- 14 °C
Aperitif, owoce morza, ryby, przystawki
Vermentino

WO260099

BIAŁE WYTRAWNE

PRIMITIVO DI MANDURIA DOP
Kolor - głęboki rubin. Złożone aromaty śliwek
z nutami kakao, kawy, wanilii i tytoniu. W ustach
obfite w owocowe smaki, bardzo eleganckie.
Ręczny zbiór z 60-letnich krzewów winorośli.
Wino do medytacji.
18°C
Czerwone mięso, dziczyzna, przystawki
Primitivo

WO260098

CZERWONE WYTRAWNE

CZERWONE WYTRAWNE

PRIMITIVO DI MANDURIA DOP

Intensywny rubinowy kolor. Aromaty suszonych
śliwek i wiśniowej konfitury z nutami tytoniu.
W ustach miękkie i bogate w delikatne garbniki,
z nutami kakao i wanilii na finiszu, lekko
pikantne.
18°C
Czerwone mięso, dziczyzna, czekolada
Primitivo
Lyon International Competition Złoto, Mundus
Vini Srebro, Japan Wine Challenge Złoto,
DWWA Brąz
WO260090

CZERWONE WYTRAWNE

VIGNETI CANOSINI leży na granicy Apulii
w pobliżu miejscowości Canosa. Jest to
stara 30 ha winnica, gdzie uprawiane
są tylko regionalne szczepy, a zwłaszcza
wysokiej jakości Nero di Troia (Uva di Troia).
Winorośl rośnie na wapienno-żwirowym
podłożu na wysokości 80 m n.p.m.

PRIMITIVO DI MANDURIA DOP

18°C
Czerwone mięso, dziczyzna, przystawki
Primitivo
ISWC London Srebro, Mundus Vini Złoto,
IWSC London najlepsze wino włoskie,
DWWA Srebro
CZERWONE WYTRAWNE
WO260096
WO260097 (1.5 L W SKRZYNCE)

11 FILARI
PRIMITIVO DI MANDURIA
0,5L DOLCE NATURALE DOCG
Bardzo intensywny nos - konfitura wiśniowa,
suszone figi, miód kasztanowy, suszone śliwki,
kawa w czekoladzie. Na podniebieniu oleiste,
miodowe. Długi posmak suszonych śliwek.
16˚C
Cantucci, tarty, czekolada, twarde sery
Primitivo

WO260104

CZERWONE SŁODKIE

TUFARELLO NERO DI TROIA
PUGLIA IGP
Głęboki ciemnoczerwony kolor z fioletowymi
odcieniami. Intensywny aromat konfitur
wiśniowych. W ustach eksplozja ciemnych
owoców - śliwki, wiśnie i jagody, giętkie taniny,
świetna kwasowość w długim finiszu.
16-18˚C
Jagnięcina, dziczyzna, makarony, sery
Nero di Troia

Zbiory odbywają się tylko ręcznie.
WO26010

OLIWA Z OLIWEK

WO50800

GRAPPA
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WO33002

CZERWONE WYTRAWNE

CANTINE SAN MARZANO, VIGNETI CANOSINI

52

54

WŁOCHY APULIA

WŁOCHY APULIA
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DOMODO
Początki winnicy TORREVENTO sięgają 1948 roku. Wtedy dwaj bracia,

Tradycyjnymi winami APULII są mocne, ciemnoczerwone wina, powstające

Francesco i Domenico Liantonio kupili posiadłość w okolicy zamku Castell

z regionalnych odmian Primitivo, Negroamaro i Malvasia Nera a ostatnio

del Monte w Murgii w Apulii. Torrevento posiada obecnie około 100 hektarów.

Nero di Troja. Szczególną sławę zyskała odmiana Primitivo di Manduria,

Gleba jest tu twarda i kamienista, a klimat typowo śródziemnomorski.

typowa dla Apulii, która jest spokrewniona z kalifornijskim szczepem

Warunki te sprzyjają uprawie takich winorośli jak: Nero di Troia, Aglianico,

Zinfandel. W przeszłości Primitivo było wykorzystywane głównie jako wino

Bombino Nero, Bombino Bianco, Pampanuto, Moscato Real i Moscato,

do blendowania, jednak nowe pokolenie apulijskich winiarzy stworzyło

Negroamaro i Malvasia Nera. Wina cechują się bardzo dobrą jakością i ceną.

nowoczesny produkt, który cechuje wysoka klasa i który w niczym nie

Trzy z pośród win, które oferujemy posiadają najwyższe

ustępuje swemu amerykańskiemu odpowiednikowi.

TORREVENTO

PASSIONE REALE
APPASIMIENTO ROSSO
PUGLIA IGT
Kolor rubinowoczerwony. Fascynujący
zapach dojrzałych czarnych czereśni i jagód.
Nuty świeżych ziół i delikatnych przypraw
podkreślają wyrazisty bukiet. Na podniebieniu
aksamitne i miękkie, owocowe i soczyste.
18-20°C
Dziczyzna, twarde sery, czekolada
Primitivo, Nero di Troia
Frankfurt Internatinal Trophy Złoto,
Gambero Rosso 1 Biccheri
WO35008

CZERWONE WYTRAWNE

BOLONERO ROSSO
CASTEL DEL MONTE DOC

DOMODO AMABILE
VINO BIANCO D’ITALIA

DOMODO AMABILE
VINO ROSSO D’ITALIA

DOMODO CHARDONNAY
PUGLIA IGP

Kolor rubinowy z fioletowym odcieniem. Pięknie
pachnie jagodami i owocami leśnymi, z odrobiną
przypraw. W ustach bogate, okrągłe i pełne,
dobrze zrównoważone, z przyjemną długą
końcówką.

Kolor jasnożółty. Intensywny i trwały owocowy
aromat. Smak owoców letnich i cytrusowych.
Okrągłe i przyjemne, dobrze zrównoważone.
Długi, czysty i delikatny finisz.

Głęboki czerwonorubinowy kolor z fioletowymi
refleksami. Intensywny aromat ciemnych
owoców z nutą ziół. W smaku pełne i wyraźne,
z waniliowym akcentem. Wino dobrze
zbudowane o zbalansowanym, miękkim smaku.

Kolor słomkowożółty. Przyjemny, delikatny
i owocowy zapach. Wytrawny, harmonijny smak,
charakterystyczny posmak dla tego szczepu.
Delikatne morele, melon, jabłko, ananas. Wino
łatwe do picia ze zrównoważoną kwasowością.

18-20°C
Pieczenie mięsne, dziczyzna, ostre sery
Nero di Troia, Aglianico
Gambero Rosso 3 Biccheri, DWWA Brąz
WO35004

CZERWONE WYTRAWNE

VIGNA PEDALE
CASTEL DEL MONTE DOCG
RISERVA

OTTAGONO NERO DI TROIA
CASTEL DEL MONTE DOCG
RISERVA

Kolor głęboki rubinowy z granatowymi
smugami. Intensywny zapach owoców
leśnych. Smak pełny, z wielkim ciałem, dobrze
zrównoważony, z pikantnymi nutami.

Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami.
Intensywny aromat ciemnych owoców leśnych
– jagód i jeżyn. W ustach mocne i gęste,
potężnie zbudowane.

18-20°C
Czerwone mięso, dziczyzna, sery
Nero di Troia
DWWA Brąz, Gambero Rosso 3 Biccheri,
Wine Enthusiast 90 pkt
WO35002

CZERWONE WYTRAWNE

18-20°C
Czerwone mięso, jagnięcina, wędliny i sery
Nero di Troia
DWWA Srebro, Wine Spectator 91 pkt,
Gambero Rosso 3 Biccheri
WO35003

CZERWONE WYTRAWNE

8-10°C
Lekkie przekąski, sałaty i sałatki
Chardonnay, Sauvignon

WO26080

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

16-18°C
Mięso z grilla, wędliny i sery
Primitivo, Negroamaro

WO26081

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE

DOMODO PRIMITIVO
PUGLIA IGP

16-18°C
Kuchnia śródziemnomorska, pizza, makarony
Primitivo

CZERWONE WYTRAWNE

WO26082

BIAŁE WYTRAWNE

DOMODO
BIANCO I ROSSO
DOSTĘPNE W WERSJI
BAG-IN-BOX 5L

Kolor ciemnej czerwieni. Aromaty czarnych
i czerwonych owoców – śliwek, jagód, czarnej
porzeczki, wiśni. Na podniebieniu miękkie,
przyjemne, owocowe, dobrze zbudowane.

WO26083

8-10°C
Przystawki, sałaty, ryby, białe mięso
Chardonnay

WO26084 - BIANCO
WO26085 - ROSSO

DELIKATNIE WYTRAWNE

DOMODO

włoskie wyróżnienia 3 Biccheri!

WŁOCHY KAMPANIA

WŁOCHY KAMPANIA

COLTERENZIO
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SAN GREGORIO
LACRYMA CHRISTI
BIANCO DEL VESUVIO DOC

SAN GREGORIO
LACRYMA CHRISTI
ROSSO DEL VESUVIO DOC

Żółty słomkowy kolor. Świeże aromaty miąższu
białych owoców i skórek owoców cytrusowych.
Smak gładki i świeży, z eleganckim elementem
mineralnym.

Piękny rubinowy kolor. Bogate owocowe
aromaty. Gładkie i świeże na podniebieniu,
z miękkimi taninami, bogate w smaki ciemnych
owoców, przypraw i nut dębowych. Długie
owocowe wykończenie.
16°-18°C
Dania pikantne, kuchnia orientalna, sery
Piedirosso, Aglianico

10°-12°C
Owoce morza, makaron, risotto, sushi
Coda di Volpe, Falanghina

WO28007

BIAŁE WYTRAWNE

WO28008

CZERWONE WYTRAWNE
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SAN GREGORIO
RUBRATO AGLIANICO DOC
Intensywny i czysty rubinowy kolor. Aromaty
dzikich czarnych owoców, ściółki leśnej
i lukrecji. W ustach świetna równowaga,
z długim owocowym wykończeniem, z delikatną
nutą balsamiczną. Dojrzewanie minimum
6 miesięcy w butelce.
16-18 °C
Czerwone i białe mięso, sery, wędliny
Aglianico

WO28006

CZERWONE WYTRAWNE

FEUDI DI SAN GREGORIO

Tyrreńskim, ze stolicą w Neapolu. Świetne wulkaniczne gleby i zbawienny
wpływ morza na klimat Kampanii stwarzają idealne warunki do uprawy
winorośli. W produkcji wina wprowadza się tu nowoczesne techniki
winifikacyjne, dzięki czemu poprawia się jego jakość. Wielu winiarzy
eksperymentuje z uprawą odmian archeologicznych, które mają urozmaicić
ich ofertę. Typowymi odmianami kojarzonymi z Kampanią są białe szczepy
Falanghina, Fiano i Greco. Czerwone odmiany to: Aglianico, Piedirosso
i Sciascinoso. Region posiada 3 apelacje DOCG, z których pochodzą
znakomite wina znane na całym świecie - czerwone Taurasi, białe Greco di
Tuffo i Fiano d’Avellino.

SAN GREGORIO
GRECO DI TUFO DOCG
Błyszczący słomkowożółty kolor. Delikatne
aromaty dojrzałych gruszek, moreli, jabłek,
paproci i mięty. W ustach świeże i trwałe,
harmonijne, z żywą kwasowością i mineralną
strukturą, typową dla tej odmiany.
8-10°C
Aperitif, surowa ryba- tatar, carpaccio
Greco
Robert Parker 89 pkt,
Wine Spectator 88 pkt
WO28004

BIAŁE WYTRAWNE

SAN GREGORIO
FALANGHINA DEL SANNIO
DOC
Kolor słomkowy z zielonymi refleksami.
Zapach intensywny i trwały, wyraźne aromaty
delikatnych białych kwiatów i pestkowych
owoców. W smaku świeżość z czystym
wykończeniem.
8-10°C
Aperitif, antipasti, ryby, warzywa
Falanghina
Robert Parker 88 pkt,
Wine Spectator 88 pkt
WO28003

BIAŁE WYTRAWNE

FEUDI DI SAN GREGORIO to pierwsza winnica w Kampanii, która może
poszczycić się tak liczną pulą nagród branżowych, w tym 20 Tre Bicchieri
przyznawanych przez Gamberro Rosso. Winnica powstała w 1986 r., w małej
miejscowości Sorbo Serpico, w wyniku połączenia dwóch rodzin.
Właściciele, widząc potencjał w historycznym regionie winiarskim,
zainwestowali 20 mln dolarów w zakup winnic w Kampanii i modernizację
nieruchomości. Zastosowali ekologiczne uprawy winorośli, całkowicie
wyposażyli w nowoczesny sprzęt linię produkcyjną, zatrudnili
doświadczonych, zdolnych winemakerów i w ciągu 30 lat osiągnęli
spektakularny sukces.

SAN GREGORIO
SERPICO IRPINIA
AGLIANICO DOC
Intensywny rubinowy kolor. W nosie złożone
aromaty – dżemu wiśniowego, słodkich
przypraw, lukrecji, kawy i kakao. Zbalansowany
smak – ostry z dobrą kwasowością i lekką
taniną.
16°C
Grillowane mięsa, dziczyzna, starzone sery
Aglianico
Robert Parker 92 pkt

WO28010

CZERWONE WYTRAWNE

SAN GREGORIO
TAURASI DOCG
Wibrujący rubinowy kolor z granatowymi
refleksami. Aromaty wiśni marascino,
cynamonu i gałki muszkatołowej, wanilii
i anyżu. Smak pełny i dobrze zrównoważony.
Słodkie i miękkie taniny w długim finiszu.
18-20°C
Mięso i drób z grilla lub duszone
Aglianico
Robert Parker 89 pkt, Wine Spectator 93 pkt,
Wine Enthusiast 90 pkt
WO28006

CZERWONE WYTRAWNE

FEUDI DI SAN GREGORIO

KAMPANIA to piękny region na południu Włoch leżący nad Morzem
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WŁOCHY SARDYNIA

WŁOCHY SARDYNIA

S’ELEGAS
NURAGUS DI CAGLIARI DOC

MERI

Delikatny słomkowożółty kolor. Świeże
aromaty cytryn i brzoskwiń, z nutami orzechów
i ziół. Na podniebieniu orzeźwiające, z dobrą
kwasowością. Gorzkawy posmak na finiszu.
Typowe aromaty i smaki dla odmiany Nuragus.

Jasna żółta barwa z zielonkawym odcieniem.
Intensywne aromaty z dominującymi cytrusami
i świeżymi jasnymi owocami. W ustach żywe,
świeże i smaczne, świetnie wyważone,
delikatne i dobrze wykończone.

9-11°C
Owoce morza, dania kuchni sardyńskiej
Nuragus
Robert Parker 90 pkt,
Wine Spectator 86 pkt
WO38001

BIAŁE WYTRAWNE
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VERMENTINO DI SARDEGNA DOC

8-10°C
Sushi, sashimi, przystawki, lekkie dania mięsne
Vermentino
Wine Enthusiast 92 pkt
Concours Mondial de Bruxelles Srebro
WO38003

BIAŁE WYTRAWNE

SARDYNIA jest drugą co do wielkości wyspą na Morzu Śródziemnym.
COSTAMOLINO

Grenache z południa Francji. Daje wina wytrawne, potężne, o typowych

VERMENTINO DI SARDEGNA DOC

ARGIOLAS

dżemowych zapachach win południowych. Drugim szczepem pod
względem znaczenia jest Carignano, uważany za rodzimy, chociaż ma
w Hiszpanii odpowiednik Cariñenę. Powstają z niego ciekawe, owocowe,
soczyste wina czerwone i różowe do szybkiego spożycia. Wśród białych
na czoło wysuwa się szczep Vermentino, dający przyjemne, świeże,
owocowe wina, mogące konkurować z najlepszymi białymi winami Włoch.
Najbardziej znaną apelacją zarówno dla win białych, jak i czerwonych jest
Alghero, położona wokół miasta o tej samej nazwie. Mają tam swą siedzibę

Słomkowożółty kolor z jasnym seledynowym
odcieniem. Subtelne i delikatne aromaty
dojrzałych białych owoców pestkowych
i cytrusów, z ziołową nutą. Na podniebieniu
smaczne, orzeźwiające, świeże, z dobrą
kwasowością i przyjemną końcówką.
9-11°C
Przystawki z ryb i owoców morza
Vermentino
Robert Parker 90 pkt
Wine Spetator 89 pkt
WO38002

BIAŁE WYTRAWNE

najlepsi producenci, w tym Argiolas.
Położona pośród przyrody Sardynii, na północ od Cagliari, winnica
ARGIOLAS uznana jest za czołowego producenta win na wyspie.
Powszechnie znani ze swoich orzeźwiających białych win i złożonych
czerwonych, właściciele Franco i Giuseppe Argiolas są obecnie
enologicznymi liderami na Sardynii. Firma koncentruje się na produkcji win
z rodzimych szczepów białych: Nuragus i Vermentino oraz czerwonych:
Cannonau, Monica, Carignano i Bovale Sardo. Powierzchnia upraw to 220
ha. Roczna produkcja 100000 butelek. Giacomo Tachis, światowej sławy
enolog, ojciec prestiżowych włoskich win, takich jak Sassicaia, Tignanello
i Solaia, umieścił wina Argiolas na swojej mapie win jakościowych.

CARDANERA
CARIGNANO DEL SULCIS
DOC
Rubinowa czerwień w kolorze.
Intensywny aromat czerwonych owoców
i śródziemnomorskich przypraw. Podniebienie
okrągłe, pikantne, zrównoważone, z niezwykle
miękką i aksamitną taniną.
16-18°C
Makarony i dania mięsne, wędliny i sery
Carignan

WO380031

CZERWONE WYTRAWNE

COSTERA
CANNONAU DI SARDEGNA
DOC
Intensywny rubinowy kolor. Intensywne
zapachy typowe dla odmiany Cannonau.
Na podniebieniu dobrze zaokrąglone, świetnie
zorganizowane i doskonale wyważone.
16-18°C
Mięsne przystawki, wędliny, ser Pecorino
Cannonau, Carignano, Bovale
Robert Parker 90 pkt, Wine Enthusiast 90 pkt,
Concours Mondial de Bruxelles Złoto
WO38004

CZERWONE WYTRAWNE

ARGIOLAS

Najważniejszym szczepem czerwonym jest tu Cannonau – odpowiednik

WŁOCHY SARDYNIA

60

Jasny żółty kolor. Obfite aromaty żółtych
kwiatów i tropikalnych owoców z nutą leśnego
mchu. Na podniebieniu łagodne, bardzo
przyjemne w piciu. Atrakcyjny długi finisz.

10-11 °C
Przystawki z owoców morza, ryb, sery
Nasco
James Suckling 92 pkt, IWC Srebro
DWWA Brąz
WO38005

BIAŁE WYTRAWNE

ISELIS ROSSO
MONICA DI SARDEGNA
SUPERIORE DOC
Rubinowa czerwień. Intensywne aromaty wiśni
i śliwki z nutami wanilii i cynamonu.
Na podniebieniu harmonijne i aksamitne,
z bardzo słodkimi taninami. Bardzo długie
i satysfakcjonujące wykończenie.
16-18°C
Makarony, pikantne zupy rybne, sery
Carignano, Bovale Sardo
Concours Mondial de Bruxelles Złoto,
IWC Srebro
WO38006

CZERWONE WYTRAWNE

SENES RISERVA
CANNONAU DI SARDEGNA
DOC

TURRIGA
ISOLA DEI NURAGHI ROSSO
IGT

Głęboki rubinowy kolor z odcieniem purpury.
Intensywne aromaty jeżyn i śliwek, suszonych
kwiatów. W ustach trwałe i intensywne
o doskonałej strukturze i miękkości.
Piękny aksamitny finisz.
16-18 °C
Pieczenie mięsne, pikantne dania, sery
Cannonau

Intensywny czerwony kolor. Bogaty złożony
bukiet aromatów czerwonych i czarnych owoców,
śródziemnomorskich ziół, palonej kawy, przypraw
i lukrecji. W ustach dobrze zorganizowane,
świetnie zrównoważone.
16-18°C
Gulasze, mięsa, grzyby, wędliny i sery
Cannonau
Wine Spectator 91 pkt

WO38007

CZERWONE WYTRAWNE

WO38013

CZERWONE WYTRAWNE

ARGIOLAS

ARGIOLAS

ISELIS BIANCO
NASCO DI CAGLIARI DOC
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WŁOCHY BASILICATA

WŁOCHY SYCYLIA

Ciesząca się gorącym klimatem SYCYLIA produkuje bogate
VIGNETI DEL VULTURE powstała w samym sercu Basilicaty z inicjatywy sześciu

w smaku i aromacie wina od czasów greckich i rzymskich.

młodych pasjonatów, tworzących dziś znakomite wina ze szczepu Aglianico,

Słynąca z ciepłego klimatu śródziemnomorskiego oraz

odnoszące duże sukcesy na rynku winiarskim. Winnica jest zlokalizowana

żyznej gleby wyspa wyrosła na jeden z bardziej obiecujących

w apelacji Aglianico del Vulture w regionie Basilicata, a dokładnie w miejscowości

regionów winiarskich. STEMMARI uprawia swoje winogrona

Acerenza, w prowincji Potenza. Położona na wulkanicznych glebach, na

w dwóch winnicach usytuowanych wzdłuż wietrznego

wysokości pomiędzy 600 a 800 metrów nad poziomem morza, bogatych

południowego wybrzeża wyspy. Łącznie winnice wraz

w związki odżywcze oraz minerały daje doskonałe wina. Szerokiej publiczności

z posiadłościami to 700 ha. Uprawiane szczepy to głównie

zostały one przedstawione po raz pierwszy na targach Vinitaly w 2010 roku.

rodzime Grillo i Cataratto oraz Nero d’Avola.

GOOSE BUMP VELVETY RED
SICILIA IGT
Wino pełne i eleganckie, intensywnie owocowe
w zapachu i smaku. Pełne, dobrze zbudowane,
o przyjemnych aksamitnych taninach,
z delikatną słodyczą jagód, malin i odrobiną
pikantnych przypraw w tle.
16-18°C
Sałaty, kremowe zupy, grillowane mięso
Nero d’Avola, Syrah, Merlot

VIGNETI DEL VULTURE

WO13 0014

CZERWONE PÓŁSŁODKIE

PIPOLI BIANCO
BASILICATA IGP

SENSUALE MOSCATO
BASILICATA IGP

STEMMARI MOSCATO
TERRE SICILIANE IGT

STEMMARI PASSIATA
TERRE SICILIANE IGT

STEMMARI GRILLO
SICILIA IGT

Żółty kolor z zielonkawymi odcieniami. Aromat
białych owoców z elementami świeżych
warzyw. Orzeźwiające, łatwe w piciu, dobrze
zbalansowane z przyjemną kwasowością
i długą końcówką.

Jasny złotożółty kolor. Owocowy bukiet,
z nutą gruszki, brzoskwini, mango i innych
egzotycznych owoców. Zrównoważone, świeże,
pełne, z bogactwem tropikalnych owoców.
Długotrwała końcówka. Sprawia wrażenie
lekko musującego.
12-14°C
Gotowane ryby, sałatki, desery i ciasta
Moscato

Kolor świetlisty żółty. Aromaty białych kwiatów
z cytrusowymi nutami. Bogaty owocowy
smak. W ustach pełne, dobrze zrównoważone,
intensywne i trwałe w końcówce.

Intensywny czerwony kolor z granatowymi
smugami. Owocowe aromaty z nutami jagód,
jeżyn, malin i wiśni. W ustach zdecydowane
smaki charakterystyczne dla Syrah z nutami
tytoniu i wanilii. Smak miękki i elegancki,
delikatne garbniki, doskonała struktura.
16-18°C
Sery, wędliny, dania mięsne, tłuste ryby
Syrah, Nero d’Avola

Kolor głęboki słomkowożółty. Wyraźny zapach
owoców tropikalnych, zwłaszcza papai i mango,
z niuansami białych kwiatów a w szczególności
jaśminu. Smak zrównoważony i harmonijny.
Delikatna kwasowość.

12-14°C
Doskonałe jako aperitif, owoce morza, ryby
Greco, Fiano
IWSC Brąz, DWWA Brąz, Mundus Vini Złoto,
IWC Złoto
WO3 1001

BIAŁE WYTRAWNE

PIPOLI
AGLIANICO DEL VULTURE
DOC
Intensywny rubinowy kolor. Aromat czerwonych
owoców, wiśni z odrobiną fiołków. Miłe niuanse
wanilii, lukrecji i czarnego pieprzu. Wino dobrze
zbudowane, przyjemne taniny, długa końcówka.
18-20°C
Dziczyzna, pieczenie, jagnięcina, sery
Aglianico
Wine Spectator 89 pkt, IWC Brąz

WO3 2001

CZERWONE WYTRAWNE

WO3 1002

5-7°C
Aperitif, kuchnia azjatycka, sałaty
Moscato

WO13 0015

BIAŁE PÓŁSŁODKIE

BIAŁE SŁODKIE

WO130023

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE

10-12°C
Owoce morza, białe mięso, ryby, carpaccio
Grillo

WO13 0012

BIAŁE WYTRAWNE

PIPOLI ZERO

PIANO DEL CERRO 		

AGLIANICO DEL VULTURE DOC

STEMMARI NERO D`AVOLA
SICILIA IGT

DECORATO BIANCO
TERRE SICILIANE IGP

DECORATO ROSSO
TERRE SICILIANE IGP

Jasny czerwony kolor. Intensywny aromat
czerwonych owoców z nutami wanilii.
W ustach świeże i potężne, z jedwabistymi
miękkimi taninami. Na finiszu delikatnie
mineralne. Wino wyprodukowano
bez dodatku siarki.
16-18 °C
Białe mięso duszone, gulasze, risotto
z warzywami, miękkie sery
Aglianico

Intensywny rubinowy kolor. Bukiet czerwonych
owoców, czarnej porzeczki oraz dżemu
z morwy. Okrągłe i dobrze zbalansowane
taniny. Wino dobrze zbudowane, z balsamiczną,
przyjemną końcówką.

Głęboka rubinowa czerwień z przyjemnymi
refleksami fioletu. Intensywny zapach
z wyraźnymi nutami porzeczki, poziomek
i granatu. Smak owocowy zrównoważony, wino
miękkie i aksamitne na podniebieniu.

Jasno słomkowy kolor z delikatnymi, zielonymi
refleksami. blado zielonymi refleksami.
Przyjemny i subtelny aromat białych kwiatów
- akacji i lilii, oraz owoców pestkowych brzoskwini, moreli i nektarynki.

16-18°C
Risotto, makarony, czerwone mięso
Nero d`Avola
Concours Mondial de Bruxelles Złoto,
IWSC Srebro, Mundus Vini Srebro

10°C
Kuchnia tajska, sałatki z owocami morza
Grillo, Moscato, Viognier

Kolor rubinowy, aromat złożony - od wiśni
i czarnych owoców po pikantne i przyprawowe
nuty. W smaku dobrze wyważone, smak
suszonych owoców, lekkie nuty waniliowe,
balans kwasowości, taniny i cukru resztkowego
daje w efekcie bardzo gładkie i przyjemne wino.
14°C
Makarony, kiełbaski z grilla, burgery
Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon

AGLIANICO DEL VULTURE DOC

WO3 2002

CZERWONE WYTRAWNE

18-20°C
Czerwone mięso, starzone sery
Aglianico
Wine Spectator 91 pkt, IWSC Złoto, DWWA
Brąz, Berliner Wine Trophy Złoto
WO3 3001

CZERWONE WYTRAWNE

WO13 0013

CZERWONE WYTRAWNE

WO130016

BIAŁE PÓŁSŁODKIE
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WO130017

CZERWONE PÓŁSŁODKIE

STEMMARI
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WŁOCHY SYCYLIA

WŁOCHY SYCYLIA
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Wina CUSUMANO pochodzą z najlepszych parcel rozrzuconych po całej Sycylii,
a produkowane są w Partinico koło Palermo. Rodzinną firmą w trzeciej generacji
zarządzają bracia Diego i Alberto Cusumano, wybitni winemakerzy i zagorzali
promotorzy win z Sycylii. Na powierzchni 500 ha wszystkich winnic uprawia się
głównie autochtoniczne szczepy białe i czerwone, ale również międzynarodowe
odmiany mające zastosowanie przy tworzeniu cuvée. Butelki ze szklanymi korkami
i nowoczesny design etykiet są tu ważnym elementem wyróżniającym. Ambitne
podejście do produkcji wina, wysokie umiejętności i wykorzystanie najlepszych

INSOLIA
TERRE SICILIANE IGP

ANGIMBE
TERRE SICILIANE IGP

NERO D’AVOLA
TERRE SICILIANE IGP

ALTA MORA
ETNA BIANCO DOC

ALTA MORA
ETNA ROSSO DOC

Jasnożółty kolor. Aromaty dojrzałych jabłek,
ananasa i łąkowych kwiatów. W ustach świeże,
dobrze zrównoważone. Doskonałe na letnią
porę jako wino na codzień.

Słomkowożółty jasny żywy kolor. Złożone
aromaty dojrzałych owoców i ogrodowych
kwiatów. W ustach idealna harmonia, wino jest
pełne i bogate, lekko pikantne. Wykończenie
bardzo obfite i trwałe.

Głęboki rubinowy kolor z fioletową obręczą.
Aromat ciemnych owoców z nutami kawy
i przypraw. W ustach pełne, delikatne i miękkie,
z posmakiem wiśni i śliwek. Długi finisz
z dojrzałymi taninami.

Kolor słomkowożółty. Piękne owocowe
aromaty z nutami ziół i siana. W ustach świeże,
z dobrą kwasowością, pełne finezji i elegancji.
Na finiszu cytrusowe posmaki z mineralnym
śladem.

Rubinowy kolor. Bogate aromaty miękkich
owoców - jeżyn, malin, żurawiny, z nutą przypraw
i minerałów. Na podniebieniu bardzo eleganckie,
bogate i świeże. Długa przyjemna końcówka.

8-10 °C
Dania rybne, sery, skorupiaki, warzywa
Insolia, Chardonnay

16 - 18°C
Czerwone mięso, pizza, makarony, sery
Nero d’Avola
James Suckling 90 pkt,
IWSC Brąz

8-10°C
Ryby, owoce morza, białe mięso, sery
Insolia
Gambero Rosso 2 Bicchieri, James Suckling
91 pkt, IWSC Brąz, DWWA Brąz
WO40001

BIAŁE WYTRAWNE

WO400031

BIAŁE WYTRAWNE

WO40002

CZERWONE WYTRAWNE

BENUARA
TERRE SICILIANE IGP

JALE
SICILIA DOC

NOA
SICILIA DOC

Rubinowy kolor. Intensywne aromaty owoców
leśnych i ściółki leśnej z ziołową nutą. W ustach
bogate i obfite, dobrze zorganizowane. Gładkie
taniny dają przyjemny, długi finisz.

Błyszczący złoty kolor. Urzekające aromaty
owoców tropikalnych, roztopionego masła,
z mineralną nutą gipsu i odrobiną białego
pieprzu. Doskonały smak. Na podniebieniu
miękkie i bogate. Świetna kwasowość
i równowaga. Długa maślana końcówka.
8-10°C
Potrawy z ryb, owoce morza
Chardonnay
Gambero Rosso 2 Bicchieri, Robert Parker
90 pkt, Wine Spectator 90 pkt

Wspaniały aromat konfitury z czarnej
porzeczki, kawy, kakao i czekolady, z nutą
lukrecji i przypraw. Na podniebieniu bogate
i obfite, doskonale zbudowane, z miękkimi,
aksamitnymi taninami. Niezwykle eleganckie
i wykwintne wino.
16-18°C
Pizza, lazania, makarony, foccaccia
Nero d’Avola, Cabernet Sauvignon, Merlot
Gambero Rosso 2 Bicchieri,
Robert Parker 90 pkt

WO40005

WO40006

16-18°C
Jagnięcina, dziczyzna, zapiekanki
Nero d’Avola, Syrah
Gambero Rosso 2 Bicchieri,
IWSC Srebro, Wine Spectator 92 pkt
WO40004

CZERWONE WYTRAWNE

BIAŁE WYTRAWNE

CZERWONE WYTRAWNE

8-10°C
Bogate przekąski z ryb i drobiu
Carricante
DWWA Srebro

WO40007

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Mięso z grilla, dojrzałe sery, kuchnia sycylijska
Nerello Mascalese
Robert Parker 92 pkt, James Suckling 90 pkt
Wine Enthusiast 94 pkt
WO40008

CZERWONE WYTRAWNE

CUSUMANO

CUSUMANO

cech terroir sprawiły, że wina Cusumano plasują się w czołówce win sycylijskich.

FRANCJA
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Wino wytwarzane jest na niemal
wszystkich kontynentach, ale
mistrzami pozostali Francuzi. Wina
francuskie stały się ikoną, wzorem do
naśladowania i obiektem pożądania.

Francja
Wina francuskie uosabiają elegancję i indywidualizm każdego z regionów,
z którego pochodzą. Francja obok Włoch to największy producent tego
trunku, z 90.000 winnic o powierzchni 800.000 ha, roczną produkcją 50
mln hektolitrow i eksportem na poziomie 14 mln hl o wartości 7 mld euro.
Francja posiada jeden z najbardziej restrykcyjnych systemów regulujących
produkcję wina - system AOC (Kontrolowane Oznaczenie Pochodzenia)
– sprawujący nadzór nad 475 apelacjami. Pozwala on zachować
indywidualność win z każdego terroir. Najbardziej znane regiony Francji
to: Bordeaux, Alzacja, Szampania, Burgundia, Dolina Rodanu, Dolina Loary,
Langwedocja i Roussillion, Prowansja.

1. ALZACJA
2. BURGUNDIA
3. BEAUJOLAIS
4. JURA
5. SABAUDIA
6. DOLINA RODANU
7. PROWANSJA
8. LANGWEDOCJAROUSSILLON
9. FRANCJA
POŁUDNIOWOZACHODNIA
10. BORDEAUX
11. DOLINA LOARY
12. SZAMPANIA
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FRANCJA
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1 9 6 2
Baron Elie de Rothschild powiększa swe udziały w apelacji Paulliac dokupując
Château-Milon sklasyfikowane jako 4 Cru.
1 9 74
Stery winnicy obejmuje Eric de Rothschild rozszerzając DBR o nowe winnice
i modernizując Château.
1 9 8 4

W roku 1855 została stworzona pierwsza klasyfikacja
Medoc dzieląca 61 winnic tego okręgu na pięć
grup. W najwyższej grupie Premier Cru znalazły się
zaledwie 4 winnice a wśród nich CHÂTEAU LAFITE.
Po 13 latach, w roku 1868, Baron James de Rothschild

DBR sięga po winnicę zlokalizowaną poza
Medoc – Château Rieussec – Premier Cru w Sauternes.
1 9 8 8
Grupa DBR zakupuje założoną w roku 1736 chilijską winnicę
Vińa Los Vascos.
1 9 9 0

zakupił tę posiadłość i rozpoczął inwestycje rodziny

Tempo inwestycyjne rośnie i w tym roku DBR wchłania od rodziny Duccase

w branży winiarskiej. Następne lata stały się

zlokalizowaną w apelacji Pomerol posiadłość Château l’Evangile, sklasyfikowaną

pasmem sukcesów.

Château Petrus i Château Cheval Blanc!

jako Premier Grand Cru. Château położone jest w doskonałym sąsiedztwie

1 9 9 3
DBR przejmuje dystrybucję zlokalizowanego w centrum
Medoc – Château Peyre – Lebade.
1 9 9 8
Powstaje wspólny projekt Rothschildów i charyzmatycznej argentyńskiej rodziny
Catena. W ramach Bodegas Caro powstają dwa doskonałe wina na bazie
Malbeca: Caro i Amancaya.
1 9 9 9
Nowy project rodziny to 400 ha posiadłość Aussieres Estate zlokalizowana
w Langwedocji w apelacji Corbieres.
2 0 0 8
Otwiera nową kartę w historii DBR. Wraz z jedną z chińskich grup kapitałowych
inwestuje w winnicę na półwyspie Penglai w chińskiej prowincji Chandong.
Dzisiaj Barons De Rothschild (Lafite) to potężna instytucja mająca istotny wpływ
na rozwój światowego winiarstwa, a zarazem kultowa marka będąca przedmiotem
westchnień milionów entuzjastów tego trunku. W naszej ofercie znajdziecie
Państwo wina z każdej z posiadłości, będącej własnością Grupy DBR, wraz
z mitycznym 1-er Grand Cru Classe Château Lafite Rothschild z apelacji Paulliac.

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE
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FRANCJA BORDEAUX

FRANCJA BORDEAUX

Grands Crus Classés
CHÂTEAU LAFITE
– ta nazwa u wielu
znawców win wywołuje
dreszczyk emocji. Od 150
lat winnica należy do rodu
genialnych finansistów - Rothschildów. Jako jedna
z pięciu w regionie Bordeaux,

CHÂTEAU LAFITE
ROTHSCHILD PREMIERE
CRU CLASSE
PAUILLAC AOC
Intensywny, głęboki szkarłatny kolor. Gęste
aromaty czerwonych i czarnych owoców,
bukszpanu, z pikantnymi nutami. Bardzo obfite
na podniebieniu. Mocny i długi finisz.
16-18°C
Kaczka, gęś, dziczyzna, dojrzałe sery
Cabernet Sauvignon, Merlot

Supérieur w słynnej oficjalnej

Grands Crus Classés
W 1962 r. Domaines Barons
de Rothschild Lafite kupił
CHÂTEAU DUHART-MILON
od rodziny Castéja.
Po przejęciu winnice
i nieruchomość zostały
całkowicie odnowione,
co zaowocowało po 40
latach odzyskaniem pozycji

posiada status Premier Cru
FR2 1014

CZERWONE WYTRAWNE

klasyfikacji win z 1855 r. To

71

w bordoskiej klasyfikacji
Cru Classé.

CHÂTEAU DUHART-MILON
GRAND CRU CLASSE
PAUILLAC AOC
Kolor bordowy. Intensywny aromat ciemnych
owoców z dodatkiem słodkich przypraw.
W ustach na początku delikatne taniny stają
się coraz potężniejsze. Dobrze zbudowane,
z długim mocnym finiszem.
16-18°C
Czerwone mięso, dziczyzna, jagnięcina, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot

FR1 60019

CZERWONE WYTRAWNE

otrzymać bordoskie wina.
Najbardziej pożądanymi
produktami tej winnicy są
Château Lafite Rothschild
oraz Carruades de Lafite.

CHÂTEAU LAFITE
ROTHSCHILD CARRUADES
DE LAFITE
PAUILLAC AOC
Kolor ciemnoczerwony. Aromaty kawy, tytoniu
i przypraw. W ustach bardzo bogate, czerwone
owoce i tytoń. Mocna, okrągła budowa.
Satysfakcjonujący długi finisz.
16-18°C
Steki, gulasze, dania z grzybami
Cabernet Sauv., Merlot, Cabernet Franc,
Petit Verdot

FR2 1012

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU DUHART-MILON
MOULIN DE DUHART
PAUILLAC AOC
Ciemnoczerwony, bordowy kolor. Owocowe
aromaty wiśni i czarnej porzeczki. W ustach
bogate, obfite w smaki czerwonych i czarnych
miękkich owoców z korzennym posmakiem.
Wyraźnie rozwija się na podniebieniu. Drugie
wino Château Duhart-Milon.
16 -18 °C
Czerwone mięso, steki, sery i wędliny
Cabernet Sauvignon, Merlot

FR360010

CZERWONE WYTRAWNE

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE

najwyższy status, jaki mogą
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FRANCJA BORDEAUX

FRANCJA BORDEAUX

Grands Crus Classés
CHÂTEAU L’EVANGILE
jest idealnie zlokalizowana
pomiędzy Château
Petrus i Château Cheval
Blanc. Należy do grona
prestiżowych winnic
w Pomerol i produkuje jedne
z najbardziej poszukiwanych

CHÂTEAU L’ÉVANGILE
POMEROL AOC
Głęboka atramentowa barwa. Złożone aromaty
ciemnych owoców z dodatkiem egzotycznych
przypraw. W ustach harmonijne, gęste, bogate
i soczyste. Świeże i orzeźwiające, zaskakująco
aksamitne wykończenie.
16-18°C
Ptactwo łowne, czerwone mięso, sery
Merlot

CHÂTEAU RIEUSSEC jest
własnością Domaines
Barons de Rothschild
od 1984 r. Winnice
zlokalizowane są na
najwyżej położonych
gruntach w apelacji
Sauternes w miejscowości
Rieussec graniczą

Barons de Rothschild Lafite
kupił tę winnicę w 1990 r.

Grands Crus Classés

Fargues. Działki Château

win w apelacji. Domaines
FR2 1013

CZERWONE WYTRAWNE
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bezpośrednio z Château

CHÂTEAU RIEUSSEC
PREMIERE CRU CLASSE
SAUTERNES AOC
Jasnożółty błyszczący kolor. Aromaty
cytrusów z nutą bezy. W ustach piękna
harmonia, idealna kwasowość. Smak
cytrynowej skórki i gruszek, z nutami ciasta.
Lekko pikantne wykończenie.
8-10°C
Homar, cielęcina z anyżem, suflet kasztanowy
Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle

FR1 60022

BIAŁE SŁODKIE

BLASON DE L’ÉVANGILE
POMEROL AOC
Głęboka czerwień z fioletowymi refleksami.
Aromatyczny owocowy bukiet z przewagą
czarnej porzeczki, z nutami dębu, cedru,
kruszonego kamienia i mięty. W ustach żywe,
eleganckie. Wyraźne akcenty czekolady i kawy.
Poukładane taniny dają długi finisz.
16-18°C
Foie Gras, kaczka w sosie pomarańczowym,
indyk z kasztanami, zając Lukullus
Merlot, Cabernet Franc
FR160025

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU RIEUSSEC
CARMES DE RIEUSSEC
SAUTERNES AOC
Jasnożółty kolor. Dominują aromaty cytrusów
z dodatkiem miodu i brzoskwini. W ustach
doskonała świeżość z nutami przypraw
i gruszki. Okrągłe, pełne, harmonijne.
Aksamitne wykończenie, lekko mineralne.
6-8°C
Foie Gras, sery pleśniowe, desery, ryby
Sémillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle

FR1 60018

BIAŁE SŁODKIE

CHÂTEAU RIEUSSEC
“R” DE RIEUSSEC BLANC
SEC
BORDEAUX AOC
Kolor żółty z zielonymi refleksami. Piękne
aromaty ananasa, agrestu i dużo jabłka
Granny Smith. Na podniebieniu czyste i świeże.
W smaku morele i brzoskwinie. Eleganckie wino
pełne finezji.
7-11°C
Owoce morza, ryby, drób, wieprzowina
Sauvignon, Sémillon
FR1 50026

BIAŁE WYTRAWNE

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE

d`Yquem.

FRANCJA BORDEAUX

FRANCJA BORDEAUX

LES LÉGENDES R BLANC
BORDEAUX AOC

LES LÉGENDES R ROUGE
BORDEAUX AOC

LES LÉGENDES R
MÉDOC AOC

Jasny bladosłomkowy kolor. Aromaty
egzotycznych owoców – ananas, liczi,
passiflora z odrobiną wapna.
W ustach świeże i harmonijne, z wyraźnym
grejpfrutowym posmakiem. Dobra kwasowość
daje przyjemny finisz.

Średniointensywny szkarłatny kolor. Złożone
aromaty wanilii i dymu przenikają zapach
czerwonych owoców i lukrecji. W ustach
świeże, mocne i harmonijne, intensywne smaki
czerwonych owoców z nutą kandyzowanej
lukrecji na finiszu.

Głęboki purpurowy kolor z fioletowymi
refleksami. Intensywne aromaty wiśni i czarnej
porzeczki z nutami cynamonu i kandyzowanej
lukrecji. W ustach harmonijne i zrównoważone,
dojrzałe miękkie i dobrze ułożone taniny.
Znakomity owocowy finisz. Idealny przykład
wina słynnej apelacji Medoc.
16-18°C
Pieczone mięso, wędliny, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot

10-12°C
Aperitif, owoce morza, ryby, sałaty i sałatki
Sauvignon Blanc, Sémillon
IWSC Brąz
FR 36001

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Steki z polędwicy, wołowina, jagnięcina
Cabernet Sauvignon, Merlot
DWWA Srebro
FR 36002

CZERWONE WYTRAWNE

FR 36005

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU ODILON
przemianowany z historycznej
LES LÉGENDES R
PAUILLAC AOC
Kolor głębokobordowy. Ostre aromaty wanilii
i lukrecji z nutami kawy. Blend Cabernet
Sauvignon i Merlot dojrzewa przez kilka
miesięcy w dębowych beczkach, daje w efekcie
kompleksowe i uporządkowane wino z lekko
pikantnymi leśnymi nutami.
16-18°C
Dzikie ptactwo, dziczyzna, jagnięcina, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot

nazwy Château PeyreLebade na cześć malarza
Odilona Redona, który spędził
dzieciństwo i większość
swojego aktywnego życia
w tej posiadłości. Wiele z jego

CHÂTEAU ODILON
HAUT-MÉDOC AOC
Intensywny karmazynowy kolor z nutą fioletu.
Aromaty czarnej porzeczki, śliwki i truskawki
z odrobiną lukrecji, wanilii i cynamonu.
Na podniebieniu gładkie, pełne i okrągłe,
z miękkimi taninami. Długi finisz.

najsłynniejszych obrazów
zostało zainspirowanych
krajobrazami Medoc, usianymi

16-18°C
Jagnięcina, mięso z grilla, tatar z wołowiny
Merlot, Cabernet Sauvignon

wrzosowiskami i mokradłami.
FR 36006

CZERWONE WYTRAWNE

FR360011

CZERWONE WYTRAWNE

Kolekcja LÉGENDE to gatunkowe wina w przystępnych cenach,
charakterystyczne dla głównych apelacji Bordeaux, stworzone przez
ekspertów Domaines Barons de Rothschild (Lafite). Nazwa “Légende”
jest nawiązaniem do bogatej historii – legendy Château Lafite i rodziny
Rothschildów. Pięć win z pięciu różnych bordoskich apelacji - Bordeaux
Rouge, Bordeaux Blanc, Médoc, Saint-Emilion i Pauillac - wyraża to,
co najlepsze w każdym terroir. Są pierwszym krokiem w zrozumieniu
doskonałości świata win bordoskich. Kolekcja skierowana jest do
pokolenia ludzi, którzy poszukują win autentycznych, jakościowych,
o prestiżowym pochodzeniu, dających wiedzę o winach, w szczególności
z Bordeaux. Wysoka pozycja marki Légende ugruntowała się na dobre
w Europie i Azji, z powodzeniem zdobywa rynki USA.

CHÂTEAU PARADIS CASSEUIL swoją nazwę zawdzięcza
nazwie gruntów zarejestrowanych jako „Les vignes du
Paradis”, czyli winorośle z raju. Winnica znajduje się
w trzech dzielnicach: Casseuil, Caudrot i Sainte-FoylaLongue w apelacji Entre-Deux-Mers w Bordeaux. Wina
Château Paradis Casseuil są butelkowane wiosną, bez
starzenia się w dębowych beczkach.

CHÂTEAU PARADIS
CASSEUIL ROUGE
BORDEAUX AOC
Głęboki fioletowy kolor. Dominują miękkie nuty
korzenne, pieczone migdały i dyskretne tosty.
W ustach jest dobrze zbalansowane, okrągłe,
o średniej strukturze z miękkimi taninami.
Paprykowe aromaty na końcu.
16-18°C
Czerwone mięso, cielęcina, dziczyzna, sery
Merlot, Cabernet Sauvignon

FR36009

75

CZERWONE WYTRAWNE
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1. Médoc
2. Haut-Médoc
3. Saint-Estephe
4. Pauillac
5. Saint-Julien
6. Margaux
7. Pessac-Leognan
8. Graves
9. Sauternes

t. Cotes de Blaye
y. Cotes de Bourg
r. Fronsac i Canon Fornsac
q. Pomerol i Lalande de 		
Pomerol
o. Saint- Emilion i satelity
e. Cotes de Francs
w. Cotes de Castillon
u. Entre-Deux-Mers

Źródło: Hachette Polska Sp. z o.o.

BORDEAUX - region regionów, król królów. Gra 3 wielkich: Cabernet
Sauvignon, Merlot i Cabernet Franc. Stąd pochodzi połowa szlachetnych win
produkowanych we Francji.
Stworzona w 1855 r. z okazji Wystawy Światowej klasyfikacja GCC, jako jedyny

CHÂTEAU HAUT CLOSET
BORDEAUX AOC

CELLIER DE BORDES
BLANC BORDEAUX AOC

CELLIER DE BORDES
ROUGE BORDEAUX AOC

Korzenie Cheval Quancard siegają 1844 roku.
Dzisiaj jest to potężna firma korporacyjna
składająca się z 12 bordoskich Château. Znana jest
z profesjonalizmu i dbania o jakość. Wina Cheval
Quancard można kupić w około 60 krajach na
świecie.

Korzenie Cheval Quancard siegają 1844 roku.
Dzisiaj jest to potężna firma korporacyjna
składająca się z 12 bordoskich Château. Znana jest
z profesjonalizmu i dbania o jakość. Wina Cheval
Quancard można kupić w około 60 krajach na
świecie.

Korzenie Cheval Quancard siegają 1844 roku.
Dzisiaj jest to potężna firma korporacyjna
składająca się z 12 bordoskich Château. Znana jest
z profesjonalizmu i dbania o jakość. Wina Cheval
Quancard można kupić w około 60 krajach na
świecie.

Klasyczne Bordeaux z przewagą szczepu
Merlot. W nosie przewaga aromatów
owocowych -głównie czarne porzeczki,
wiśnie oraz przyprawy. W smaku dużo owocu
i łagodnej taniny.

Wino o świeżym i owocowym aromacie.
Wyczuwalne nuty czarnej porzeczki, grejpfruta
oraz zielonych jabłek. W smaku mocna
kwasowość, z posmakiem jabłek . Świeże
i orzeźwiające.

Subtelny nos z nutami jagód, śliwek
oraz suszonych owoców. W smaku wino
obfite i bogate w smaki – owocowe, lekko
przyprawowe, z balansem taniny i kwasowości.

16-18°C
Wołowina po burgundzku, gulasze mięsne,
dziczyzna
Merlot, Cabernet Sauvignon
FR17006

CZERWONE WYTRAWNE

10-12°C
Dania z ryb, drób w śmietanowych sosach
Sauvignon Blanc, Sémillion

FR17008

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Steki wołowe, miękkie sery
Merlot, Cabernet Sauvignon

FR17009

CZERWONE WYTRAWNE

faktor przyjęła bieżącą cenę wina i zamknęła listę Premier Cru
na 4 winnicach – Château Latour (Pauillac), Château Lafite-Rothschild
(Paulliac), Château Margaux (Margaux) i Château Haut – Brion (Graves).
Klasyfikacja ma 5 poziomów crus. Do Premier Cru dopisano w roku 1973
kolejną posiadłość Rothschildów - Château Mouton – Rothschild (Paulliac).
Pięć Premier Crus i z tego trzy z gminnej apelacji Paulliac! Imponujący wynik.
Próbując usystematyzować apelacyjny podział Bordeaux w dużym
uproszczeniu możemy przyjąć, że lewy brzeg Żyrondy i Garonny tworzą:
Médoc i Haut Médoc z 6 nazwami gminnymi: Saint Estephe (5 Crus
Classes – 1370 ha), wspomniany wcześniej Paulliac (21 Crus Classes - 1200
ha), Saint Julien (11 Crus Classes- 900 ha.), Margaux (21 Crus Classes – 1400
ha) oraz Listrac i Moulis. Graves: Pessac i Leognan (55 Crus Classes- 991
ha) oraz Sauternes, Bersac i Cerons (11 Premiers Crus 2357 ha). W słynnej
apelacji Sauternes Premier Superieur Cru otrzymała tylko jedna winnica -

RONAN BY CLINET
BORDEAUX BLANC AOC

RONAN BY CLINET
BORDEAUX AOC

Château Clinet to jedna z najbardziej cenionych
prawobrzeżnych winnic. Ta niewielka 9 ha
posiadłość w XIXw. należała do rodziny Arnaud
– właścicieli Château Petrus. Od 1860 r. miała
kilku właścicieli. Obecnie, od połowy XX w.
jest majątkiem rodziny Audy, która jakość win
podniosła o kilka poziomów.

Château Clinet to jedna z najbardziej cenionych
prawobrzeżnych winnic. Ta niewielka 9 ha
posiadłość w XIXw. należała do rodziny Arnaud
– właścicieli Château Petrus. Od 1860 r. miała
kilku właścicieli. Obecnie, od połowy XX w.
jest majątkiem rodziny Audy, która jakość win
podniosła o kilka poziomów.

Kolor blady złoty z platynowym odblaskiem.
Słodkie aromaty cukierków i dojrzałych
owoców o białym miąższu. Delikatna mineralna
nuta. W ustach mięsista kremowa konsystencja,
intrygujący smak owoców cytrusowych
z odrobiną kardamonu I szafranu.

Głęboki rubinowy kolor. Potężne i bogate
aromaty dojrzałych ciemnych owoców.
W ustach bardzo świeże i eleganckie. Kremowe
smaki czarnej porzeczki, wiśni i malin. Miękkie
aksamitne taniny.

CHEVAL QUANCARD
MESSIDOR MOELLEUX
COTES DE BERGERAC AOC
Korzenie Cheval Quancard siegają 1844 roku.
Dzisiaj jest to potężna firma korporacyjna
składająca się z 12 bordoskich Château. Znana jest
z profesjonalizmu i dbania o jakość. Wina Cheval
Quancard można kupić w około 60 krajach na
świecie.
Kolor jasny słomkowy. Kwiatowy zapach
z aromatem miodu, rodzynek, owoców
pestkowych, gałki muszkatołowej. W ustach
subtelna słodycz z delikatną nutą przypraw,
posmakiem miodu i suszonych owoców.
Atrakcyjne wykończenie.

Château d’Yquem. Prawobrzeżne królestwo Merlot to: Saint Emillion (350
ha - 13 Premiers Grands Crus), Pomerol (20 głównych apelacji i mityczne
ponadklasowe Château Petrus -784 ha), Lalande Pomerol (1100 ha), Fronsac
i Canon Fronsac, Premieres Cotes de Bordeaux (Cotes de Blaye, Cotes de

10°-12°C
Aperitif, makarony, ryby
Sauvignon, Sémillon
DWWA Brąz

18-20° C
Jagnięcina, cielęcina, dania z sosami
Merlot
DWWA Srebro

8-10°C
Aperitif, pikantne dania kuchni azjatyckiej
Muscadelle, Sémillon, Sauvignon Blanc

Bourg, Cotes de Castillon) oraz Entre-Deux-Mers (1350 ha).
FR19008

BIAŁE WYTRAWNE

FR1 9007

CZERWONE WYTRAWNE
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FR1 7007

BIAŁE PÓŁSŁODKIE
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CHÂTEAU LE TEMPLE
MÉDOC AOC

CHÂTEAU GRESSIER
GRAND POJEAUX
MOULIS EN MÉDOC AOC

Château Le Temple, należące do Denisa Bergeya,
ma żwirową glebę idealną do produkcji winogron.
Bliskość rzeki Garonny sprawia, że 15 ha winnica
jest częściowo zakryta, a same żwirowe piaski
tworzą ponad 8 metrową warstwę w głąb podłoża.
Umożliwia to bardzo dobre ukorzenienie się
winorośli i poprawia jakość uprawianych winogron.

LEWY BRZEG: MÉDOC, HAUT MÉDOC

Château Le Temple w tym roczniku prezentuje
aromat dojrzałych wiśni oraz żurawin, świeżych
czerwonych porzeczek z delikatną nutą tytoniu
oraz drewna cedrowego. W smaku duża tanina,
rześka kwasowość. Harmonijne i świeże,
z długim finiszem.
16°C
Dziczyzna, gulasze, jagnięcina
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
Robert Parker 90 pkt,
Wine Enthusiast 90 pkt

FR16002

CZERWONE WYTRAWNE

Winnica sklasyfikowana w 2003 r. jako Cru
Bourgeois. Istnieje od ok. 1800 r. W 2003 r.
została przejęta przez rodzinę Foubet. Obejmuje
10 ha gruntów w Moulis. Uprawia się tu Cabernet
Sauvignon 60%, Merlot 25%, Cabernet Franc
10% i Petit Verdot 5%.
Ciemnoczerwona barwa. Aromaty czarnych
owoców jagodowych, lukrecji, trufli, świeżo
wyprawionej skóry i drewna. W ustach gęste,
pełne i bogate w owocowe smaki. Długi finisz
z delikatnym posmakiem beczki.

15-18°C
Mięso, drób, wędliny i sery
Cabernet Sauvignon, Merlot
Robert Parker 92 pkt,
Wine Enthusiast 90 pkt

FR1 50024

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU CITRAN
HAUT MÉDOC AOC
Château Citran, sklasyfikowane jako cru
bourgeois w 1932 r. jest jedną z najstarszych
posiadłości feudalnych w Médoc, z zapisami
sięgającymi 1235 r. 100 hektarów doskonałej,
żwirowej gleby, w połączeniu z wydajnym
nowoczesnym sprzętem do produkcji wina,
pozwoliły na produkcję doskonałych win,
w pełni wyrażających potencjał terroir.
Ciemnoczerwony kolor z fioletowym odcieniem.
Aromaty ciemnych miękkich owoców, wanilii,
beczki, nuty przypraw i lukrecji. W ustach
bardzo harmonijne, świetna równowaga
i złożoność na podniebieniu .
14-16 °C
Pieczenie, gulasze, wędliny i sery
Merlot, Cabernet Sauvignon
Robert Parker 91 pkt
James Suckling 92 pkt

FR160026

CZERWONE WYTRAWNE

LE PAUILLAC DE HAUT
BAGES LIBERAL
PAUILLAC AOC

CHÂTEAU CROIZET-BAGES

Château Haut-Bages Liberal to zabytkowa
posiadłość, która od 1982 roku jest kolejną
własną winnicą Jacques’a Merlaut. Zarządza
nią obecnie jego wnuczka Claire Villars Lurton. Łączna powierzchnia upraw to 28 ha.
Średni wiek winorośli wynosi 35 lat. Winnica
sklasyfikowana w Piątym Cru Les Grands Crus
Classés w 1855.

Winnice Château Croizet Bages położone są
na płaskowyżu między miejscowościami Bages
w Pauillac a Beychevelle w Saint Julien. Obejmują
obszar 30 ha, na którym uprawia się 60%
Cabernet Sauv., 32% Merlot, 8% Cabernet Franc.
Od 2001 majątek należy do rodzeństwa Jean
Philippe i Anne Francoise wspieranego przez
wybitnego enologa Jean Louisa Campa.

Kolor ciemnoczerwony z fioletowymi smugami.
Kwiatowe aromaty z nutami drewna i ciemnych
owoców jagodowych. W ustach pełna okrągła
owocowa słodycz dobrze zrównoważona
z miękkimi taninami. 2 –gie wino Château HautBages Liberal.
16-18°C
Grillowane mięso, jagnięcina, dziczyzna
Cabernet Sauvignon, Merlot

Kolor ciemnej purpury. Aromaty czerwonych
owoców z nutami dębu, tytoniu, delikatne
zwierzęce niuanse w tle. Smak owocowy –
dojrzałe wiśnie, czarna porzeczka, karmel,
ostre przyprawy. Dobrze zrównoważone,
miękkie taniny.
16-18°C
Czerwone mięso, pasztety, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet
Franc

FR1 5008

CZERWONE WYTRAWNE

PAUILLAC DE CROIZET-BAGES

PAUILLAC AOC

FR1 5007

CZERWONE WYTRAWNE

RANKING ROCZNIKÓW BORDEAUX LEWY BRZEG
2016

5

2015

4.5

2014

4

2013

2

2012

3.5

2011

2.5

2010

5

2009

5

2008

3

2007

2.5

2006

4

2005

5

2004

2.5

2003

3

2002

2

2001

4

2000

4

Źródło: Decanter, www.decanter.com

CHÂTEAU LATOUR
LES FORTS DE LATOUR
PAUILLAC AOC
Château Latour to bardzo popularna
i prestiżowa winnica francuska sklasyfikowana
w 1er Grand Cru Classe. Leży na południowo-wschodnim krańcu apelacji Pauillac. W 1994
roku kupiona przez potentata biznesu i konesera
wina Francois Pinault. Obejmuje 65 ha winnic
z uprawą Cabernet Sauvignon 75%, Merlot
20%, Cabernet Franc 4% i Petit Verdot 1%.
Głęboki czerwony kolor. Aromat czarnej
porzeczki, dymu i cydru. W ustach bardzo
gęste, dobrze zbudowane, harmonijne, z długim
wykończeniem.
16-18°C
Dania z grzybami, jagnięcina, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot
Wine Spectator 94 pkt, Wine Enthusiast
92 pkt, Wine Advocat 97 pkt
FR2 1016

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU LACOSTE BORIE
PAUILLAC AOC
Château Grand Puy Lacoste uzyskała status
Grand Cru Classe w 1855 roku. Winnice obejmują
w sumie 36 ha upraw. Jeśli istnieje dziś majątek,
który może rywalizować z Château Lynch Bages
o koronę najlepszego Grand Cru w bordoskiej
klasyfikacji 5th Growth, będzie to na pewno
Château Grand Puy Lacoste.
Głęboka rubinowa barwa. Aromaty czerwonych
owoców z waniliowo-korzenną nutą. W ustach
soczyste, bogate i uporządkowane. Jeżyny,
czarna porzeczka, jagody i śliwki w świeżym
finiszu. Potencjał starzenia 20 lat. Drugie wino
Château Grand Puy Lacoste.
18 °C
Wołowina, jagnięcina, drób, sery
Cabernet Franc, Cabernet Sauv., Merlot
Decanter 90 pkt
FR160030

CZERWONE WYTRAWNE
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CHÂTEAU LYNCH-BAGES
ECHO DE LYNCH-BAGES 		
PAUILLAC AOC
Château Lynch-Bages leży 50 km na północ od
Bordeaux, na obrzeżach miasta Pauillac. Winnice
rozciągają się na obszarze 90 ha. Uprawia się
tu głównie czerwone odmiany winogron - 73%
Cabernet Sauvignon, 15% Merlot, 10% Cabernet
Franc i 2% Petit Verdot.
Głęboki ciemnopurpurowy kolor. Bogate
aromaty – zwłaszcza śliwki, czarnego pieprzu,
papryki, cedru. W ustach dojrzałe i soczyste.
Wyraźny smak czarnej porzeczki i malin,
w końcówce tytoń. 12 miesięcy dojrzewanie
w dębowej beczce.

15 -17°C
Czerwone mięso, jagnięcina
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab. Franc
Wine Spectator 91 pkt
FR15009

CZERWONE WYTRAWNE

LEWY BRZEG: PAUILLAC
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CHÂTEAU CANTENACBROWN BRIO DU
CANTENAC-BROWN
MARGAUX AOC
Château Cantenac Brown to winnica obejmująca
42 ha ziemi w samym sercu apelacji Margaux.
Sklasyfikowana jako jedna z 14 winnic Trzeciego
Cru wg Les Grands Crus classés en 1855. Uprawia
się tu Cabernet Sauvignon, Merlot i Cabernet
Franc.
Kolor ciemny czerwony. Aromat jeżyn i czarnej
porzeczki z nutą drzewa sandałowego.
Wino aksamitne i gładkie. Usta pełne treści,
elegancko zorganizowane. Końcówka długa,
z posmakiem czekolady.

LEWY BRZEG: MARGAUX

17°C
Drób i cielęcina, jagnięcina, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet-Franc

FR1 5006

CHÂTEAU PALMER
ALTER EGO DE PALMER
MARGAUX AOC
Winnice i posiadłość Château Palmer leżą
w centrum apelacji Margaux. Uprawa winorośli
obejmuje 55% Cabernet Sauvignon, 40% Merlot,
Cabernet Franc 5%. Château Palmer należy do
klasyfikacji Grand Cru Classe.
Czerwony błyszczący kolor z refleksami
fioletu. Zapach złożony i elegancki z nutą
czarnych jagód, jeżyn, miodu i lukrecji.
W ustach bardzo skoncentrowane,
eleganckie. Bogaty smak z nutką cedru,
wanilii i cynamonu. Wyjątkowe wino.

17-18°C
Ptactwo łowne i drób, czerwone mięso
Cabernet Sauvignon, Merlot
Robert Parker 94 pkt,
Wine Spectator 91 pkt
FR2 1015

CZERWONE WYTRAWNE

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU MARGAUX
PAVILLON ROUGE DU
CHÂTEAU MARGAUX
MARGAUX AOC
Château Margaux to jedna z najsłynniejszych
posiadłości Bordeaux. Posiada 82 ha upraw
winorośli z dominującym Cabernet Sauvignon
75% oraz Merlot 20%,Cabernet Franc 5% i Petit
Verdot 5%. Sklasyfikowana jako 1er Grand Cru
Classe jest własnością rodziny Montzelopoulous
od 1978 roku. Najlepsze wina z Medoc.
Kolor rubinowy. Ziemiste aromaty z nutami
miękkich owoców- wiśnia, malina, z dodatkiem
mięty, tytoniu i kawy. Na podniebieniu świeże
jagody, porzeczka i wiśnia. W ustach pełne,
okrągłe, z pikantnym wykończeniem.
16-18°C
Dziczyzna, drób, białe mięso
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot
Wine Spectator 90 pkt
FR1 60016

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU BRANECANTENAC
GRAND CRU CLASSE
MARGAUX AOC
Château Brane Cantenac to prestiżowa winnica
leżąca w obszarze Margoux. Powstała
w XVIII w. Dzisiaj obejmuje obszar 94 ha, na
których uprawia się 62,5% Cabernet Sauvignon,
33% Merlot, 4% Cabernet Franc i 0,5%
Carmenère. Winnica należy do klasyfikacji Grand
Cru Classe.
Ciemnoczerwony kolor. Intensywne aromaty
z nutami czarnych owoców, kwiatów, lukrecji
i skóry. W ustach dobrze zintegrowane taniny.
Okrągłe, eleganckie. Aksamitny i świeży smak.
Długi aromatyczny finisz.
16-18°C
Kaczka, gęś, jagnięcina, sery
Cab. Sauvignon, Merlot, Cab.Franc, Carmenère
Wine Spectator 90 pkt

FR1 60024
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CHÂTEAU KIRWAN
MARGAUX AOC
Château Kirwan przeżywało lepsze i gorsze
czasy zanim stało się kultową posiadłością
z baśniową rezydencją, z pięknymi salami
bankietowymi, wartościową winnicą
i pięknymi ogrodami. Dzisiaj produkuje jedne
z najpotężniejszych i bogatych win w Margaux.
Kolor gęstej purpury. Przyjemne owocowe
aromaty wsparte kwiatowymi i korzennymi
nutami. Wino pokazuje wspaniały styl Margaux.
W ustach bardzo skoncentrowane i świeże,
dobrze zaokrąglone, z pikantną nutą. Czerwone
owoce i jagody w długim finiszu. Dojrzewanie
18 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu.
Potencjał starzenia 20-40 lat.
15-18 °C
Steki, dziczyzna, BBQ, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet
Franc, Petit Verdot
FR160027

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU PHÉLAN SÉGUR
FRANK PHÉLAN
SAINT-ESTEPHE AOC

CHÂTEAU COS LABORY
GRAND CRU CLASSE
SAINT-ESTEPHE AOC

Château Phelan Segur to winnica sklasyfikowana
w systemie bordoskim jako jedna z 9 Cru
Exceptionnels Bourgeois. Od 1985 r. właścicielem
jest Xavier Gardinier i jego 3 synów. Château
Phelan Segur leży w apelacji Saint-Estephe
i obejmuje obszar 89 ha na którym uprawia się:
50% Merlot, 45% Cabernet, 4% Cabernet Franc
i 1% Petit Verdot.

Winnica Château Cos Labory leży na wapienno-żwirowych glebach wzgórza Cos. Na powierzchni
18 ha uprawia się tu: Cabernet Sauvignon, Merlot
i Cabernet Franc. Wiek winorośli 35 lat. Winnica
sklasyfikowana w grupie Grand Cru Classe.

Intensywna rubinowogranatowa barwa.
Przyjemne aromaty czarnych dojrzałych
owoców. W smaku eleganckie z gładkimi
taninami, dobrze zrównoważone, bogate, krągłe
o niesamowitym finiszu.
16-18 ° C
Przekąski, sery, dziczyzna, czerwone mięso
Cabernet Sauvignon, Merlot
Wine Spectator 92 pkt, Parker 90 pkt,
DWWA Srebro
FR1 50010

CZERWONE WYTRAWNE

Kolor ciemnoczerwony. Aromaty ciemnych
owoców jagodowych z domieszką dymu, skóry
i wanilii. W ustach bogate smaki - dominuje
czarna porzeczka. Bardzo dobrze zbudowane,
harmonijne i eleganckie. Długi finisz.

16-18°C
Jagnięcina, kaczka, gęś, indyk
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cab. Franc
Wine Enthusiast 89 pkt, Wine Spectator
90 pkt, Decanter Rekomendacja
FR1 60020
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CHÂTEAU ORMES DE PEZ
SAINT-ESTEPHE AOC
Château Les Ormes de Pez jest jednym
z wiodących majątków Cru Bourgeois w St-Estèphe. Jest własnością rodziny Cazes,
która również posiada słynne winnice Lynch
Bages i Haut Batailley. 32 ha winnic leżą na
bogatych żwirowo-gliniastych glebach. Wina
zazwyczaj wymagają co najmniej 5 lat starzenia
butelkowego, aby uzyskać jak najlepszy smak.
Piękny rubinowy kolor. Wino zachwyca
bogactwem eleganckich aromatów.
Podniebienie oferuje mocne taniny zachowując
gładką, mięsistą strukturę. Autentyczny
przedstawiciel terroir w apelacji Saint-Estèphe.
Potencjał starzenia 10-15 lat.
17-19 °C
Dziczyzna, jagnięcina, wieprzowina, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet
Franc
FR160028
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CHÂTEAU HAUT BRION

CHÂTEAU PAPE CLÉMENT

PESSAC-LEOGNAN AOC

PESSAC-LEOGNAN AOC

LE CLARENCE DE HAUT BRION

Château Haut Brion Pessac to stara winnica,
powstała w roku 1423. Od 1935 r. do dziś znajduje
się w rękach rodziny Dillonów - amerykańskich
bankierów. W roku 1855 - jedyna spoza Médoc została sklasyfikowana jako 1er Grand Cru Classé.
Powierzchnia upraw 52 ha. Główne szczepy to
Merlot i Cabernet Sauvignon.
Kolor rubinowy. Atrakcyjne aromaty słodkiej
wiśni, ściółki leśnej, dymu i przypraw.
Na podniebieniu obfite, pełne i bardzo
eleganckie. Miękkie, elastyczne taniny dają
długie wykończenie.
16-18°C
Grzanki z Foie Gras Pate, łosoś ze szpinakiem
Merlot, Cab.Sauv., Cab. Franc, Petit Verdot
Wine Enthusiast 92 pkt,
Wine Spectator 92 pkt, Robert Parker 87 pkt
FR150028

CZERWONE WYTRAWNE
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CLEMENTIN DE PAPE CLÉMENT

Château Pape Clément jest jednym
z najstarszych Grands Crus de Bordeaux.
Winnica została założona przez Bertranda
de Got, który w młodym wieku został
arcybiskupem Bordeaux. W 1305 r. wybrany
na papieża przyjął imię Klemensa V. Winnica
przejęła nazwę od jego papieskiego imienia
i jest ikoną win bordoskich po dzień dzisiejszy.
Ciemnopurpurowy kolor. Aromaty dojrzałych
owoców, z nutą przypraw i palonego drewna.
W ustach wyrafinowany smak, mięsista
struktura, idealna równowaga i jedwabiste
taniny na finiszu.
16-18°C
Pieczenie, dziczyzna, wędliny i sery
Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot,
Cabernet Franc
Robert Parker 92 pkt,
Wine Spectator 90 pkt
FR1500281//18
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CHÂTEAU CHEVAL BLANC
LE PETIT CHEVAL
GRAND CRU CLASSE
SAINT-EMILION AOC

PRAWY BRZEG: SAINT EMILION

Château Cheval Blanc należy do elity winnic
bordoskich. Jest jedną z dwóch 1er Cru Classes
St. Emilion. Dzisiaj winnice obejmują obszar 38
ha na granicy St. Emilion i Pomerol. Uprawia się
tu tylko 2 szczepy – 60% Cabernet Franc i 40%
Merlot, co jest rzadkim zjawiskiem w St. Emilion.
Gęsty niebiesko-fioletowy kolor. Intensywne
aromaty czarnej porzeczki i morwy, w tle palone
zioła. W ustach mięsiste, o gładkiej i aksamitnej
teksturze. Na podniebieniu smaki ciemnych
owoców. Wino jest eleganckie, niezwykle
bogate a zarazem dość lekkie i młode. Wyraża
unikalny styl St Emilion.
16°C
Drób, pasztety, sery pleśniowe
Merlot, Cabernet Franc
Robert Parker 93 pkt,
Wine Enthusiast 90 pkt
FR21017

CZERWONE WYTRAWNE

CLOS DE L’ORATOIRE
SAINT EMILION AOC

CHÂTEAU PAVIE MACQUIN
SAINT-EMILION AOC

FLEUR DE CLINET
POMEROL AOC

CHÂTEAU CLINET
POMEROL AOC

Clos de l’Oratoire to jedna z prestiżowych
winnic należących do Vignobles von Neipperg.
Jej właścicielem jest Stephan von Neipperga,
który rozpoczął pracę w Clos de l’Oratoire
w 1991 r. Winnica znajduje się na północnowschodnich zboczach St. Emilion, gdzie terroir
to idealne miejsce do uprawy Merlota. Wysoka
jakość i styl win Clos de l’Oratoire gwarantują
niezwykłe doznania.

Château Pavie to winnica położona w SaintEmilion, na prawym brzegu Bordeaux. Od
2006 awansowała do rangi Premier Grand Cru
Classe. W ostatnich latach przekształciła
się całkowicie w winnicę biodynamiczną. Jej
obszar winnicy rozciąga się na 15 hektarach, na
których uprawiane są Merlot, Cabernet Franc
i Cabernet Sauvignon.

Château Clinet to jedna z najbardziej cenionych
prawobrzeżnych winnic. Ta niewielka 9 ha
posiadłość w XIXw. należała do rodziny Arnaud
– właścicieli Château Petrus. Od 1860 r. miała
kilku właścicieli. Obecnie, od połowy XX w.
jest majątkiem rodziny Audy, która jakość win
podniosła o kilka poziomów.

Château Clinet to jedna z najbardziej cenionych
prawobrzeżnych winnic. Ta niewielka 9 ha
posiadłość w XIXw. należała do rodziny Arnaud
– właścicieli Château Petrus. Od 1860 r. miała
kilku właścicieli. Obecnie, od połowy XX w.
jest majątkiem rodziny Audy, która jakość win
podniosła o kilka poziomów.

Piękny ciemnoczerwony kolor. Intensywny
bukiet - dojrzałe śliwki, figi, otulony nutą
lukrecji i odrobiną pikantnych przypraw.
W ustach przyjemna solidna struktura, bujne
owocowe smaki, zrównoważone i eleganckie.
Potencjał starzenia 10-15 lat.
16-18 °C
Czerwone mięso, drób, jagnięcina, sery
Merlot, Cabernet Franc

Głęboki granatowo-fioletowy kolor. W nosie
aromat przetworów śliwkowych – powideł
i suszonych śliwek oraz przypraw, cedru
i tytoniu. Bogaty smak czerwonych owoców
współgra z dojrzałymi taninami i kwasową
świeżością. Długi finisz i potencjał starzenia.
16°C
Dziczyzna, czerwone mięso, gulasze, sery
Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sauv.
Rober Parker 94 pkt

Purpurowy głęboki kolor. Intensywny aromat
dojrzałych, ciemnych owoców-czarna
porzeczka i jeżyna. Elegancki i aksamitny smak
z nutami przypraw. Długi finisz z odrobiną
wanilii i przyjemną, dojrzałą taniną.

Ciemny karmazynowy kolor. Piękny aromat
dojrzałych ciemnych owoców. W ustach
wspaniale świeże, intensywne, bogate i mięsiste,
z posmakiem kakao, czekolady i kawy, odrobiną
toffee i wanilii. Masywny doskonały Pomerol.

16°-18°C
Czerwone mięso, jagnięcina, dziczyzna
Merlot, Cabernet Franc
Wine Spectator 91 pkt

16-18°C
Drób, Foie Gras, trufle, dziczyzna, jagnięcina
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc
Robert Parker 98 pkt
Wine Spectator 95 pkt

FR160029
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FR150029/16
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FR150033
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FR150032/16
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RANKING ROCZNIKÓW BORDEAUX PRAWY BRZEG
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2
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4
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4

Źródło: Decanter, www.decanter.com

CHÂTEAU NENIN
FUGUE DE NENIN
POMEROL AOC
Michael Delon kupił Château Nenin w 1997
roku. Po jego śmierci w 2000r. 30 hektarowym
majątkiem zarządzają jego dzieci: syn JeanHubert Delon i córka Genevieve d’Alton.
Château Nenin jest jedną z pierwszych winnic
w apelacji Pomerol produkujących doskonałe,
wybitne wina, słynne w winiarskim świecie.
Ciemnoczerwony kolor. Atrakcyjne aromaty
cassis, tytoniu i czarnych owoców, kwiatowe
nuty. W ustach kwasowość i słodycz zgadzają
się z jedwabistymi taninami. Długość jest
wspierana przez świeżość. Potencjał starzenia
15-20 lat. Drugie wino Château Nenin.
14-16 °C
Czerwone mięso, jagnięcina, cielęcina, sery
Cabernet Franc, Merlot
Wine Enthusiast 91 pkt
James Suckling 93 pkt
FR210010
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CHÂTEAU NENIN
POMEROL AOC

CHÂTEAU MAZEYRES
POMEROL AOC

Michael Delon kupił Château Nenin w 1997
roku. Po jego śmierci w 2000r. 30 hektarowym
majątkiem zarządzają jego dzieci: syn JeanHubert Delon i córka Genevieve d’Alton.
Château Nenin jest jedną z pierwszych winnic
w apelacji Pomerol produkujących doskonałe,
wybitne wina, słynne w całym winiarskim
świecie.

Château Mazeyres leży w prawobrzeżnej części
Bordeaux, w apelacji Pomerol w departamencie
Gironde. Jest to historyczne miejsce.
O wczesnym winiarstwie świadczy winnica
z klasztorem z XVI w. i powstałym tu w XIX w.
zamkiem. Od 1988 r. właścicielem majątku jest
Alain Moueix. Winnica rozciąga się na obszarze
22 ha.

Głęboki czerwony kolor. Owocowe aromaty
z nutą dębu i cedru. W ustach doskonała
równowaga, gęstość, smak lekko ziemisty
i korzenny z nutą czekolady, czarnej porzeczki
i wiśni. Dobrze zintegrowane garbniki.

Rubinowy kolor z fioletowym odcieniem.
Cudowne aromaty malin i czarnej wiśni, wanilii
i orzechów laskowych. Na podniebieniu miękkie
i subtelne, mięsiste i bogate, z wyrafinowanym
długim finiszem.

16-18°C
Dziczyzna, białe i czerwone mięso, sery
Merlot, Cabernet Franc
Wine Spectator 94 pkt
Robert Parker 87 pkt

16-18°C
Foie Gras, kaczka, indyk, zając
Merlot, Cabernet Franc
DWWA Srebro, Wine Spectator 88 pkt,
Robert Parker 91 pkt

FR150031
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Winnica LOUIS LATOUR powstała w 1797r., ale jej historia zaczyna się w 1731r.
gdy dziadek założyciela Denis Latour nabył działki uprawne pod winorośl
w burgundzkim podregionie Côte de Beaune. Od jedenastu pokoleń winnica
jest w rękach rodziny, a jej trwałość gwarantuje dziedziczenie z ojca na syna i co
charakterystyczne, najczęściej noszącego imię Louis. Od 1985r. winnica nosi nazwę
Domaine Louis Latour. Dziś obejmuje 48 hektarów, w tym 27 ha Grand Cru i jest to
największy holding winnic grand cru (z Chardonnay i Pinot Noir) w Burgundii.
Powstają tu unikalne wina, które w pełni oddają charakter terroir każdej z działek.

ciągną się wąskim pasem od Dijon na północy po Lyon na południu, obejmując
obszar około 45 000 hektarów. Burgundia, w odróżnieniu od innych rejonów
winiarskich we Francji, nie posiada wspólnej apelacji ogólnej. Najlepsze wina, które
kojarzą się z „prawdziwymi” burgundami są produkowane w środkowej części
regionu o nazwie Côte-d’Or, dzielącej się na dwie mniejsze apelacje wewnętrzne:

CHARDONNAY
ARDÈCHE IGP

PINOT NOIR
BOURGOGNE AOC

Kolor bladozłoty. Urzekający bukiet aromatów
żółtych owoców, moreli i miodu. W ustach
świeże, zaokrąglone, z posmakiem dojrzałych
brzoskwiń.

Jasny rubinowy kolor. Aromat pączków i liści
czerwonej porzeczki z nutami mokki. W ustach
okrągłe, eleganckie, owocowe z posmakiem
czarnej porzeczki i wiśni. Taniny łagodne
i elastyczne. To wino wykazuje cechy wielkich
czerwonych win z Burgundii.
14-15°C
Mięso z grilla, wędliny, pasztety i dojrzałe sery
Pinot Noir

Côte de Nuits i Côte de Beaune. Specjalizują się one w produkcji bardzo drogich
i wykwintnych win czerwonych, głównie ze szczepu Pinot Noir. Region ten daje tak
wspaniałe wina jak: Gevrey-Chambertin, Vosne-Romanee, Pommard, Mersault,
Puligny-Montrachet, Pouilly-Fuisse, Aligote, Macon i wiele innych.

10-12°C
Aperitif, miękkie sery, wędliny, owoce morza
Chardonnay
IWC Srebro, Decanter 88 pkt,
Guide Hachette des Vins 2 stars
FR39001

1. Chablis
2. Irancy
3. Gevrey-Chambertin
4. Morey-Saint-Denis
5. Chambolle-Musigny
6. Vougeot
7. Vosne-Romanee
8. Nuits-Saint-Georges
9. Volnay
o. Pommard
q. Meursault
w. Puligny I Chassagne--Montrachet
e. Rully
r. Givry
t. Macon

BIAŁE WYTRAWNE

FR39003
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POUILLY-FUISSÉ
POUILLY-FUISSÉ AOC

MERCUREY
MERCUREY AOC

Błyszczący jasnożółty kolor. Złożone aromaty
białych kwiatów, jasnych owoców, akacji
i miodu. Na podniebieniu bogate i eleganckie,
kwiatowe nuty, posmak prażonych migdałów
i orzechów.

Jasna rubinowa barwa. Kwiatowe aromaty
z nutami róż, czarnej porzeczki, wiśni
i goździków. Na podniebieniu świeże,
z posmakiem truskawek i czarnej porzeczki.

10-12°
Skorupiaki, ryby, wędliny, miękkie sery
Chardonnay

14-15°C
Pasztety, kaczka, jagnięcina, miękkie sery
Pinot Noir

Źródło: Hachette Polska Sp. z o.o.
FR39011
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MAISON LOUIS LATOUR

MAISON LOUIS LATOUR

BURGUNDIA to jeden z najbardziej znanych regionów winiarskich świata. Winnice

FRANCJA BURGUNDIA

LA COMME PREMIER CRU
SANTENAY AOC
Wino produkowane z parceli La Comme
w apelacji Santenay. W nosie wyczuwalne
aromaty truskawek i czereśni. Smak jest
zbalansowany, z dobrą strukturą. Wino leżakuje
8-10 miesięcy w małych dębowych beczkach.
Potencjał leżakowania 5-7 lat.
15-17°C
Terrina z królika, foie gras z jabłkami, sery
Pinot Noir

MAISON LOUIS LATOUR

FR39013
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GEVREY-CHAMBERTIN
GEVREY-CHAMBERTIN AOC
Rubinowy kolor. Aromaty czarnej porzeczki,
czekolady i leśnego runa, nuty pieczonego
chleba i dymu. W ustach świeże i obfite,
z posmakiem czarnej porzeczki i ciemnej
czekolady. Przyjemne wykończenie.
16-17°C
Gulasz z dziczyzny, pieczona sarnina, sery
Pinot Noir

FR39004
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CHÂTEAU CORTON
GRANCEY
GRAND CRU CORTON AOC
Głęboko czerwony kolor z odcieniami fioletu.
Likierowe aromaty czarnej porzeczki, nuty
szafranu, ziemistość. W ustach piękny wiśniowy
smak z jedwabistymi taninami.
16-17°C
Dziczyzna, dzikie ptactwo, kaczka, sery
Pinot Noir
Wine Spectator 90 pkt, Wine Enthusiast
93 pkt, James Suckling 95 pkt
FR39009
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FRANCJA BURGUNDIA

ALOXE-CORTON
„DOMAINE LATOUR”
ALOXE-CORTON AOC
Piękny rubinowy kolor. Dominujace aromaty
wiśni, lukrecji i mokki. Na podniebieniu
dyskretne taniny i łagodny beczkowy posmak.
Wykończenie oferuje doskonałą świeżość.
14-15°C
Mięsne dania jednogarnkowe, steki, dojrzałe sery
Pinot Noir

FR39005
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POMMARD
POMMARD AOC
Kolor granatowy. Piękny aromat czarnych wiśni
i przypraw z nutami goździków. W ustach obfite,
okrągłe, z posmakiem dojrzałych wiśni, świetnie
zrównoważone. Miękkie taniny na finiszu.

14-15°C
Kaczka, wołowina, dojrzałe sery
Pinot Noir
Wine Spectator 90 pkt

FR39006
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PULIGNY-MONTRACHET
PULIGNY-MONTRACHET
AOC

ROMANÉE SAINT VIVANT
GRAND CRU „LES QUATRE
JOURNAUX” AOC

Ładny jasnożółty kolor. Tostowe aromaty
z nutami migdałów i świeżych moreli. Usta
subtelne z akcentami migdałów i wanilii, masła
i dębu, pochodzących z beczki. Piękny, długi
finisz.
11-13°C
Ryby, lekkie potrawy, miękkie wędliny, sery
Chardonnay
Wine Enthusiast 88 pkt
James Suckling 92 pkt

Ciemnoczerwony kolor. Eleganckie aromaty
malin i jeżyn oraz subtelne nuty pieprzu
i gałki muszkatołowej. Usta, długie i łagodne,
odsłaniają aromaty chlorofilu, wiśni
i goździków. Piękna długość na finiszu.
16 -18 °C
Dziczyzna, kaczka, dania z truflami, sery
Pinot Noir
Wine Spectator 96 pkt
James Suckling 100 pkt

FR39007
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CORTON-CHARLEMAGNE
GRAND CRU
CORTON-CHARLEMAGNE
AOC
Kolor jasnożółty. Dość intensywny aromat
prażonych migdałów i wanilii. W ustach
przyjemne, pełne i bogate z nutami dębu.
Mineralny długi finisz.
12-14°C
Mięczaki, homary, foie gras, ryby, sery
Chardonnay
Wine Spectator 92 pkt, Wine Enthusiast 94 pkt,
James Suckling 98 pkt
FR39008

BIAŁE WYTRAWNE
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FR39014

W 2008 roku Louis Latour zakupił bardzo wartościową
posiadłość świetnego winiarza i producenta Beaujolais
MAISON HENRY FESSY, położoną w regionie Pierres
Dorées w Beaujolais. Obszar winnic obejmuje 60 ha,
w tym 9 Crus z 10 w całym Beaujolais. To właśnie w tej
południowej części Beaujolais panują idealne warunki do
uprawy Gamay Noir – odmiany Pinot Noir pochodzącej
z Burgundii. Powstają tu wyjątkowe i wyraziste wina.

CZERWONE WYTRAWNE

HENRY FESSY GAMAY NOIR
VIN DE FRANCE
Głęboki rubinowy kolor. Aromaty świeżych
czerwonych owoców z delikatnymi nutami
przypraw. Lekkie, ale skoncentrowane,
z dominacją truskawek, malin i czerwonych
wiśni. Bogaty smak, lekkie ciało.
13°C
Dziczyzna, jagnięcina, wędliny, sery
Gamay Noir
International du Gamay Srebro

FR39101

CZERWONE WYTRAWNE

MAISON LOUIS LATOUR
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FRANCJA BURGUNDIA

FRANCJA BURGUNDIA

LA SEREINE 				
CHABLIS AOC
Kolor jasny połyskliwy z bladymi, zielonkawymi
odcieniami. Zapach kwiatów, zielonych jabłek,
odrobina mięty. W smaku wyraźnie mineralne,
posmak krzemienia i cytrusów. Klasyczne
chablis z owoców z 20-letnich krzewów.
10-12°C
Owoce morza, ryby, białe mięso
Chardonnay
DWWA Srebro, IWSC Srebro

LA CHABLISIENNE

FR2 2004

LA CHABLISIENNE to winiarska spółdzielnia założona w 1923r., która
dzisiaj skupia 300 winiarzy. Jej produkcja sięga 250 000 hektolitrów wina
rocznie, co stanowi 25% całej AOC Chablis. W latach 90-tych ubiegłego
wieku winnica przeżywała lekkie jakościowe załamanie, które zostało
opanowane dzięki inwestycjom w nowoczesny sprzęt, metody produkcji
i marketing. Obecnie La Chablisenne, jako producent znakomitych
Chablis, jest marką rozpoznawalną na całym świecie, a we Francji to
z pewnością jeden z silniejszych graczy w winiarskiej branży.

LES VÉNÉRABLES
VIEILLES VIGNES
CHABLIS AOC
Jasnozielony kolor. Aromaty roślinnomineralne z nutami zielonych śliwek i cytryn,
odrobina mentolu. W ustach żywe i świeże
z bogatą teksturą. Długie, lekko słone, chrupkie
wykończenie.
8-10°C
Sałaty, owoce morza, ryby, białe mięso
Chardonnay
Concours General Agricole Paris Złoto,
IWC Złoto, DWWA Brąz
FR2 2009

BIAŁE WYTRAWNE

BIAŁE WYTRAWNE

CÔTE DE LECHET 		

CHABLIS PREMIERE CRU AOC
Przezroczysty bladozłoty kolor ze srebrzystymi
refleksami. Zapach owoców cytrusowych,
kwiatów i bardzo delikatny aromat jodyny.
W ustach soczyste i hojne wino. Bardzo dobry,
klasyczny przykład Chablis 1er Cru.
10-12°C
Risotto, makarony, sałatki
Chardonnay
DWWA Brąz, Wine Enthusiast 90 pkt,
Wine Spectator 92 pkt, IWC Złoto
FR2 2005

BIAŁE WYTRAWNE

FOURCHAUME
CHABLIS PREMIER CRU AOC

LE CLOS
CHABLIS GRAND CRU AOC

CHÂTEAU GRENOUILLES 		
CHABLIS GRAND CRU AOC

Aromat owoców cytrusowych oraz jabłek. Wino
leżakuje 12 miesięcy na osadzie drożdżowym
w beczkach i w stalowych kadziach. Bogaty
i mocno kwasowy smak, z lekką mineralnością
i słonym posmakiem. Świetny balans i długi
finisz.
8-10°C
Kozie sery, ostrygi, ryby, owoce morza
Chardonnay
James Suckling 92 pkt,
Robert Parker 91 pkt

W nosie dużo owoców. W smaku okrągłe
i dobrze zbalansowane. Wyczuwalne
smaki owoców- gruszek , do tego kremowe
i jedwabiste na języku. Mocno zarysowana
kwasowość i delikatna mineralność.

Bladozłoty kolor z zielonymi refleksami, jasne
i czyste wino. Na podniebieniu pełne i ostre z posmakiem palonej kawy i przypraw. Finisz
długi, mineralny, cytrusowy z nutą karmelu
i migdałów.

FR22006

BIAŁE WYTRAWNE

8-10°C
Miękkie sery, owoce morza, tłuste ryby
Chardonnay

FR22010

BIAŁE WYTRAWNE

12-14°C
Ostrygi i przegrzebki, seafood, dania z ryb
Chardonnay
DWWA Złoto, Wine Enthusiast 94 pkt,
Wine Spectator 91 pkt, IWC Złoto
FR2 2008

BIAŁE WYTRAWNE

CHÂTEAU GRENOUILLES to jedno z najbardziej unikatowych
Grand Cru z Chablis, zajmujące obszar niespełna 7 hektarów. To
CHARDONNAY		
BOURGOGNE AOC

PAS SI PETIT 			
PETIT CHABLIS AOC

LA PIERRELEE 			
CHABLIS AOC

Jasnożółty kolor. Krystaliczne i przejrzyste.
Bukiet świeżych lekko cytrusowych owoców,
białych kwiatów z nutą wapna. Pierwszy łyk to
cytrusy - przede wszystkim smak grejpfruta.
Wino bardzo przyjemne, owocowe.

Bladożółty kolor z zielonymi refleksami.
Smak bogaty, maślany, wskazujący na
potencjał do przechowywania. Świeża, dobrze
zrównoważona kwasowość. W końcówce
wyraźny posmak cytryny i pomarańczy.

Kolor jasnożółty, połyskliwy. Bukiet z aromatem
rozwiniętych kwiatów i owoców cytrusowych.
Wino bogate i maślane, wyczuwalna dojrzała
gruszka i lekki posmak wapna. Genialne, świeże
i przyjemne wino.

10-12°C
Aperitif, przystawki, kozi ser
Chardonnay
Concours General Agricole Paris Srebro
FR2 2001

BIAŁE WYTRAWNE

8-10°C
Aperitif, owoce morza, lekkie przystawki
Chardonnay
DWWA Regional Trophy, IWC Srebro,
DWWA Srebro, Wine Spectator 90 pkt
FR2 2002
FR2 20021 (375ML)

BIAŁE WYTRAWNE

8-10°C
Skorupiaki, owoce morza, ryby wędzone
Chardonnay
DWWA Złoto, Wine Spectator 88 pkt,
IWSC Srebro, DWWA Brąz
FR2 2003

BIAŁE WYTRAWNE

selekcja małych parceli, ręcznie zbieranych starych winorośli. Cechą
charakterystyczną jest niesamowita mineralność, obecna między
innymi dzięki glebie bogatej w margiel oraz wapień kimerydowy –
pradawne skały zawierające jurajską skamielinę.
Dzięki takiemu terroir wina w aromacie są mineralne, cytrusowe,
delikatnie migdałowe oraz miodowe. W smaku wyczujemy
mocną i elegancką kwasowość oraz długi finisz. Dzięki dogodnym
warunkom wina z Grenouilles można długo przechowywać.
To klejnot w koronie Chablis.
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LA CHABLISIENNE

LA CHABLISIENNE
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FRANCJA ALZACJA

FRANCJA ALZACJA

91

Riquewihr to jedna z najpiękniejszych francuskich miejscowości, położona
w środku ALZACJI. W samym centrum miasteczka wznosi się Château de
Riquewihr - imponująca budowla z 1549 roku, będąca obecnie siedzibą firmy
winiarskiej Dopff & Irion. Jej założycielem był René Dopff.
W portfolio DOPFF & IRION znajdziemy wszystkie gatunki win z Alzacji, które
rozsławiły ten region na cały świat. Głównie są to Rieslingi, ale nie mniejszą sławą
cieszą się też alzacki Sylvaner, Traminer, musujący Crémant a także produkowany

DOPFF & IRION
CUVÉE RENÉ DOPFF
SYLVANER
ALSACE AOC

DOPFF & IRION
CUVÉE RENÉ DOPFF
PINOT BLANC
ALSACE AOC

DOPFF & IRION
CUVÉE RENÉ DOPFF
RIESLING
ALSACE AOC

Żółto-zielonkawy kolor. Bogata paleta
kwiatowych i owocowych aromatów, jabłka,
gruszki, czarny bez, nuty czarnego pieprzu.
W ustach przyjemnie rześkie i chrupkie, ,
cytrynowy, lekko mineralny finisz.
10-12°C
Ryby, owoce morza, pasztety, przekąski
Sylvaner
IWC Srebro

Jasny złoty kolor. Świeże aromaty ananasa,
migdałów, kwiatów akacji, białego pieprzu.
W ustach niezwykle harmonijne, miodowa nuta,
ostra papryka, kardamon, długo cytrusowe,
przyjemna równowaga kwasowo-alkoholowa.
10-12°C
Grillowane ryby, drób, kuchnia azjatycka, sery
Pinot Blanc
IWSC Srebro, IWC Srebro

Złoty kolor ze srebrna poświatą. Kompleksowe
mineralne aromaty, owocowo-kwiatowe.
W ustach żywe, świeże i zrównoważone, o długiej
trwałości z owocową i delikatnie mineralną nutą.
10-12°C
Ryby, sałatka z kurczakiem, sery kozie
Riesling
Gold San Francisco Wine Competition,
IWC Srebro

FR4100

BIAŁE WYTRAWNE

DOPFF & IRION
CUVÉE RENÉ DOPFF
GEWÜRZTRAMINER
ALSACE AOC
Bladozłoty, jasny i przejrzysty kolor. Delikatne
aromaty róż i egzotycznych owoców - ananas,
mango, liczi. W ustach mocne, wyraziste i świeże,
pikantny finisz z nutą miodu.
10-12°C
Wędzone ryby i mięsa, kuchnia orientalna
Gewürztraminer
IWSC Srebro
FR4103

BIAŁE PÓŁSŁODKIE

FR4101

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

DOPFF&IRION
CUVÉE RENE PINOT NOIR
ALSACE AOC
Intensywny rubinowy kolor. Przyjemne aromaty
jagód, truskawek i malin. W ustach okrągłe,
dobrze zrównoważone, pełne owocowych
smaków, z dyskretnymi taninami na finiszu.
10-12°C
Grillowane mięso, sery, wędliny
Pinot Noir

FR4104

CZERWONE WYTRAWNE

FR4102

BIAŁE WYTRAWNE

CHÂTEAU DE RIQUEWIHR
„LES MURAILLES” RIESLING
ALSACE AOC

CHÂTEAU DE RIQUEWIHR

Intensywny złoty kolor. Delikatne i eleganckie
aromaty, lekko mineralne, owocowo- kwiatowe
- ananas, cytrusy, mięta, estragon, anyż,
orzech, szary pieprz. W ustach mocne i cierpkie,
mineralne, z posmakiem miodu i cytrusów,
miodowe, odrobina lukrecji, mentol.
10-12°C
Owoce morza, ryby, wieprzowina, kozi ser
Riesling

Złoty kolor ze szmaragdowymi refleksami.
Eleganckie aromaty kandyzowanych owoców
- pigwy, gruszki, jabłka, moreli, rodzynek, nuty
pieprzu, migdałów i orzechów, aromatyczne
zioła i róża. Smak bogaty, jedwabisty i delikatny,
odrobina pieprzu w końcówce.
10-12°C
Ryby i drób, sery, ciasta z owocami
Gewürztraminer

FR4107

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

„LES SORCIÈRES” GEWÜRZTRAMINER

ALSACE AOC

FR4108

BIAŁE PÓŁSŁODKIE

CHÂTEAU DE RIQUEWIHR
„SCHOENENBOURG”
RIESLING
ALSACE GRAND CRU AOC

CHÂTEAU DE RIQUEWIHR
„SPOREN”
GEWÜRZTRAMINER
ALSACE GRAND CRU AOC

Intensywnie błyszczący zloty kolor. Bogate
owocowe aromaty. W ustach pełne i harmonijne,
miła aromatyczna paleta owocowych smaków
zaprawionych orientalnymi przyprawami, trwałe
żywe wykończenie.
10-12°C
Kuchnia azjatycka, sery pleśniowe
Riesling
Wine Enthusiast 94 pkt

Jasnozłoty kolor. Bogate owocowo-kwiatowe
aromaty. W ustach świetnie zbalansowane,
złożone i pełne finezji. Piękna ekspresja terroir.
Bardzo świeże długie wykończenie.

FR4109

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

10-12°C
Aperitif, fois gras, wyraziste sery, desery
Gewürztraminer
IWSC Srebro, Decanter Platinum
FR4110

BIAŁE SŁODKIE

CHÂTEAU DE RIQUEWIHR - DOPFF & IRION

CHÂTEAU DE RIQUEWIHR - DOPFF & IRION

ze zbieranych pod koniec listopada Vendanges Tardives.
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FRANCJA DOLINA LOARY

FRANCJA
FRANCJA
DOLINA
BURGUNDIA
LOARY
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Winnice DOLINY LOARY ciągną się na przestrzeni około 1000 kilometrów.
Dzielą się na pięć okręgów: La Limagne, Centrum (Le Vignoble du Centre),
Turenia (La Touraine), Anjou-Saumur (Andegawenia ), Pays Nantais.
W Dolinie Loary uprawia się w znaczącej części szczepy białe: Chenin Blanc,

Winnicę założył w 1921 roku miejscowy bednarz Paulin Lebrun. Jego pierwszymi

Sauvignon Blanc i Melon de Bourgogne. Słynne Muscadet i Sancerre

klientami byli właściciele lokalnych restauracji i hoteli. Przełom nastąpił w roku

osiągają, dzięki specyficznym warunkom klimatyczno-glebowym

1950, kiedy Paulin Lebrun rozpoczął produkcję wina pod własną marką. Od 1985

niespotykany nigdzie indziej wymiar. Szczepy czerwone to przede

roku winiarnię prowadzi jego wnuk - Jacky Lebrun. Winnica MAISON FOUCHER

wszystkim Cabernet Franc oraz Gamay i Pinot Noir. Jednym z najlepszych

leży w okręgu Touraine, w apelacji Saint-Nicolas de Bourgueil. Właściciele

czerwonych win z Doliny Loary produkowanym w okręgu Turenia jest

z ogromną pasją i precyzją podchodzą do produkcji win – począwszy

Chinon. Obszar uprawy winorośli obejmuje 185 000 akrów oraz 87 apelacji

od starannej selekcji winogron, poprzez skrupulatną winifikację i proces

AOC. Dolina Loary (poza Szampanią) jest niekwestionowanym liderem we

dojrzewania, po końcowy efekt w butelce.

Francji w ilości wytwarzanych białych win, które stanowią ok. 52% całej
tutejszej produkcji winiarskiej.

MAISON FOUCHER

MUSCADET DE SEVRE ET
MAINE AOC

1. Muscadet
2. Fiefs Vendeens
3. Savennieres
4. Quarts-de-Chaume

1. Bourgeuil
2. Chinon
3. Vouvray
4. Touraine

5. Bonnezeaux
6. Coteaux du Layon
7. Anjou-Villages-Brissac
8. Saumur
9. Saumur-Champigny

5. Cheverny
6. Coteaux de Vendemois
7. Orleanais

Jasnożółty kolor z zielonymi refleksami.
W smaku mieszanka dojrzałych moreli
i brzoskwiń z owocami cytrusowymi. Bardzo
świeże, ale też i eleganckie, bogate, dobrze
zrównoważone, z długim mineralnym finiszem.
8-10°C
Aperitif, zupy, owoce morza i ryby
Melon de Bourgogne
Concours General Agricole Paris Złoto

FR2 4001

BIAŁE WYTRAWNE

LES VIEILLES VIGNES
POULLY-FUME AOC

LE CHENE MARCHAND BLANC

Kolor złotożółty. Dyskretny i elegancki zapach
owoców cytrusowych. W ustach świeże.
Dobrze zbudowane, klasyczne Sauvignon Blanc.
Winogrona zbierane w maksymalnym okresie
dojrzałości z 50 letnich krzewów.

Bladozłoty kolor. Aromaty owoców
egzotycznych, zwłaszcza cytrusów, z odrobiną
białych kwiatów. W ustach okrągłe, harmonijne,
dobrze zrównoważone, z przyjemnym
mineralnym posmakiem w końcówce.

10-12°C
Zupa rybna, owoce morza, szparagi, kozi ser
Sauvignon Blanc

FR2 4002

BIAŁE WYTRAWNE

SANCERRE AOC

10-12°C
Białe ryby, cielęcina i drób, kozie sery
Sauvignon Blanc

FR2 4003

BIAŁE WYTRAWNE

EN MIREBAU 			
CABERNET D’ANJOU AOC

LE BON BRETON 			
CHINON AOC

Błyszczący łososiowy kolor. Aromaty miękkich
czerwonych owoców – maliny, truskawki,
poziomki. W ustach kremowe, delikatne,
owocowe, pełne świeżości.

Głęboki rubinowy kolor. Aromaty wiśni, czarnej
porzeczki, czekolady, czerwonych kwiatów
z odrobiną ziół, zapachy drewna cedrowego.
W smaku owocowe, aromatyczne z miękkimi
taninami.

7-8°C
Aperitif, sałatki, szparagi, kuchnia orientalna
Cabernet Franc

18°C
Drób, białe mięso - królik, cielęcina, wędliny
Cabernet Franc

Źródło: Hachette Polska Sp. z o.o.
FR2 4004

RÓŻOWE PÓŁWYTRAWNE

FR2 4005

CZERWONE WYTRAWNE

MAISON FOUCHER

DOMAINE DE LA BRETONNIERE

FRANCJA GASKONIA

FRANCJA
FRANCJA
BURGUNDIA
GASKONIA

CLASSIC
COTES DE GASCOGNE IGP

SAUVIGNON
COTES DE GASCOGNE IGP

MARSELAN ROSE
COTES DE GASCOGNE IGP

Słomkowożółty kolor. Aromaty kwiatowe
i cytrusowe z przyjemnymi akcentami owoców
tropikalnych. W smaku owoce tropikalne
z kwiatowym wykończeniem. Lekkie i dobrze
zbalansowane, orzeźwiające.

Słomkowożółty kolor. W nosie
charakterystyczny
bukiet z delikatnymi, intensywnymi nutami
kwiatowymi i grejpfrutowymi. W ustach
orzeźwiające, przyjemnie miękkie i bardzo
odświeżające.
10˚C
pieczony kurczak, smażone kalmary
Sauvignon Blanc

Delikatnie różowe. Aromaty świeże, lekkie
i owocowe - szczególnie wyczuwalne czerwone
dojrzałe owoce truskawek, wiśni i malin.
Przyjemnie świeże z posmakiem owoców
czerwonej porzeczki, wiśni iżurawiny.

10˚C
aperitif, krewetki z czosnkiem
Gros Manseng, Colombard, Sauvignon
Blanc, Ugni Blanc

DOMAINE TARIQUET

FR5301

LE TARIQUET jest kolebką całej rodziny od 1912 roku. To przede wszystkim
Hélène i Pierre Grass, którzy zapoczątkowali tradycję z miłości do wybornego
Armagnac. Następne pokolenie to ich dzieci Maïté i Yves, gorliwi winiarze, do
których teraz dołączyli synowie Yvesa: Armin i Rémy – trzecie pokolenie winiarzy
w rodzinie! Razem zarządzają majątkiem Tariquet, który zawsze pozostawał
niezależną, a teraz bardziej niż kiedykolwiek firmą rodzinną. Na blisko 900
hektarach ziemi produkowane są białe wina Tariquet i brandy Bas-Armagnac,
które zdobyły międzynarodowe uznanie.
Fakt, że wina Tariquet i brandy Bas-Armagnacs zostały uznane za najlepsze
w swojej klasie, jest w dużej mierze zasługą śmiałości Yves Grassa, który jest
znany na całym świecie jako winiarz z Gaskonii, Łamiąc zasady tradycyjnego
winiarstwa produkuje wina białe, które niezmiennie charakteryzują się świeżą
finezją i owocową elegancją.

BIAŁE WYTRAWNE

FR5302

BIAŁE WYTRAWNE

RESERVE
COTES DE GASCOGNE IGP

AMPLITUDE
COTES DE GASCOGNE IGP

Słomkowy kolor ze złotymi refleksami. Aromaty
owoców egzotycznych i brzoskwiniowe. W ustach
intensywne i soczyste - owoce tropikalne
i wanilia. Wino ma wyjątkowy charakter
i przyjemną złożoność smaków.

Delikatnie różowe. Aromaty świeże, lekkie
i owocowe - szczególnie wyczuwalne czerwone
dojrzałe owoce truskawek, wiśni i malin.
Przyjemnie świeże z posmakiem owoców
czerwonej porzeczki, wiśni i żurawiny.

10°C
dorada w soli, indyk w sosie miodowo
musztardowym
Gros Manseng, Chardonnay, Sémillon,
SauvignonBlanc
FR5304

BIAŁE WYTRAWNE

12˚C
sałatka owocowa, tatar z tuńczyka
Marselan

FR5305

BIAŁE WYTRAWNE
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12˚C
sałatka owocowa, tatar z tuńczyka
Marselan

FR5303

BIAŁE WYTRAWNE

DOMAINE TARIQUET
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FRANCJA LANGWEDOCJA

FRANCJA LANGWEDOCJA,
FRANCJA BURGUNDIA
GASKONIA

97

LGI WINES reprezentuje południowe obszary Francji - Gaskonię,
Langwedocję-Roussillion oraz Dolinę Rodanu. Jest pośrednikiem
pomiędzy lokalnymi rolnikami, spółdzielniami oraz grupami
producentów a dystrybutorami wina.

LANGWEDOCJA to region o bogatej historii winiarstwa. Pierwsze winnice
winnice we Francji. Langwedocja to jeden z największych francuskich regionów

LGI WINES

winiarskich (300 000 ha), rozciągający się pasem wzdłuż brzegu Morza
Śródziemnego, który razem z południową „siostrą”- regionem Roussillon zajmuje prawie 40% powierzchni wszystkich francuskich winnic. Niezwykle
korzystne położenie geograficzne regionu - pomiędzy Pirenejami, Masywem
Centralnym, rzeką Rodan i Morzem Śródziemnym - umożliwia uprawę wielu
różnych odmian winogron.

DUO DES MERS
SAUVIGNON-VIOGNIER
PAYS D’OC IGP

COMBEVAL GRANDE CUVÉE
GROS MANSENG MOELLEUX
IGP CÔTES DE GASCOGNE

L’ESCARGOT SAUVIGNON
BLANC VIN DE PAYS DES
CÔTES DE GASCOGNE

Piękna żółta barwa z odcieniem złota. Przyjemne
aromaty agrestu, mięty i białego bzu. W ustach
pełne, bogate, dobrze zbudowane, harmonijne,
z delikatnie pikantną końcówką.

Jasny złoty kolor. Soczyste aromaty czarnego
bzu i miodu, delikatne truskawkowe nuty
z miętowymi niuansami. W ustach niezwykle
elegancka konsystencja bardzo smaczne, okrągłe
i gładkie, o wspaniałej owocowej strukturze.
8-10°C
Foie gras, niebieski ser, kuchnia hinduska
Gros Manseng

Jasny żółty kolor z zielonymi refleksami.
Orzeźwiający zapach cytrusów i świeżo
skoszonej trawy. W ustach limonka, cytryna
i grejpfrut. Wino wyraziste i eleganckie,
intensywne, dobrze zrównoważone.
8-10°C
Aperitif, ostrygi, owoce morza, ryby
Sauvignon Blanc
French National Vin de Pays Competition
Złoto

6-8°C
Aperitif, owoce morza, ryby, drób
Sauvignon Blanc, Viognier

FR38003

1. Costieres de Nimes
2. Coteaux de Languedoc
3. Faugeres
4. Saint-Chinian
5. Minervois
6. Cabardes

7. Limoux
8. Corbieres
9. Fitou
10. Côtes de Roussillon
11. Maury
12. Banyuls-Collioure

BIAŁE WYTRAWNE

FR38008

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

DUO DES MERS
MERLOT-CABERNET
PAYS D’OC IGP

COMBEVAL GRANDE
RESERVE ALICANTE IGP
PAYS D`OC IGP

Rubinowy kolor. Aromaty leśnych owoców.
W ustach dobrze zbalansowane smaki ciemnych
owoców pestkowych, a także czarnej porzeczki,
czekolady, skóry i eukaliptusa. Miękkie
i delikatne taniny na finiszu.
16-18°C
Czerwone mięso, drób, cielęcina, makarony
Merlot, Cabernet Sauvignon

Głęboka i intensywna ciemnofioletowa
czerwień. Aromaty ciemnych owoców i ziół,
nuty pieprzu. W ustach bardzo obfity i gładki
smak, o wspaniałej konsystencji. Garbniki
strukturalne w długim finiszu.
16-18°C
Czerwone mięso, grillowane warzywa
Alicante Bouschet

Źródło: Hachette Polska Sp. z o.o.
FR38004

CZERWONE WYTRAWNE

FR38009

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE

FR2 7001

BIAŁE WYTRAWNE

LGI WINES

na wybrzeżu założyli Grecy w V w. p.n.e. i były to, obok Prowansji, najstarsze
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FRANCJA
FRANCJA
LANGWEDOCJA
BURGUNDIA
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DOMAINE D’AUSSIERES została nabyta przez Domaines Barons de Rothschild

autorytetem nie tylko winiarskim. Zachwycał swoją osobowością i charakterem,

Lafite w 1999r. 550 ha winnic wraz z nieruchomościami przeszło gruntowną

był wizjonerem, człowiekiem pełnym pasji. Te cechy odziedziczył Michel, który

odbudowę. Dwie trzecie winnicy leży w apelacji Corbières, gdzie uprawia się szczepy

jest wierną kopią Mariusa, stąd jego chęć uczczenia pamięci dziadka. Wino

Syrah, Mourvèdre, Grenache, Carignan, Cinsault, a jedna trzecia w apelacji Vin de

produkowane jest z odmian uprawianych w winnicach Michela Chapoutiera

Pays d’Oc z uprawą Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit

w Langwedowcji i Roussillion. Marka Marius miała swoją premierę w 2011r. na

Verdot. Dzisiaj Domaine D’Aussieres stanowi jedną z najbardziej liczących się winnic

wystawie Vinexpo w Bordeaux. Dzisiaj każda licząca się w branży restauracja ma

w Langwedocji, produkującą wina najwyższej jakości.

w swojej karcie win Mariusa.

BLASON D’AUSSIÈRES
CORBIÈRES AOC
Ciemny czerwony kolor. Zapach czarnych
owoców – jagód, jeżyn, porzeczek, z odrobiną
skórki pomarańczowej i skóry. W ustach
wyraźna czarna porzeczka, lukrecja i czekolada.
Jedwabiste, gładkie i eleganckie taniny.
16-18°C
Carpaccio wołowe, tatar z jagnięciny, sery
Syrah, Grenache, Mourvedre, Carignan
WineSpectator 87 pkt, DWWA Srebro,
Mundus Vini Złoto, Concours Mondial de
Bruxelles Złoto
FR 29003

CZERWONE WYTRAWNE

CHAPOUTIER MARIUS
VIN BLANC
PAYS D’OC IGP

CHAPOUTIER MARIUS
VIN ROSÉ
PAYS D’OC IGP

CHAPOUTIER MARIUS
VIN ROUGE
PAYS D’OC IGP

Słomkowożółty kolor ze złotymi i zielonkawymi
refleksami. Aromaty dojrzałych białych
owoców, zwłaszcza brzoskwini. W ustach
orzeźwiające, pełne owocowych smaków.
Piękna kwasowość.
10-12°C
Seafood z grilla, cielęcina, warzywa
Terret, Vermentino

Kolor jasnoróżowy. Kwiatowe i owocowe
aromaty. W ustach piękna równowaga
kwasowa, smak owoców o dojrzałym białym
miąższu.

Kolor rubinowy z fioletowymi smugami.
Aromaty wiśni i malin z korzenną nutą. W ustach
świeże i przyjemne. Bogate miękkie taniny.
Trwałe wykończenie.

FR 37010

BIAŁE WYTRAWNE

10-12°C
Sałatki, potrawy z grilla, kuchnia
śródziemnomorska
Grenache, Syrah

FR 37011

RÓŻOWE WYTRAWNE

15-16°C
Warzywa z grilla, gulasze, zapiekanki
Grenache, Syrah

FR 37012

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU D’AUSSIÈRES
CORBIÈRES AOC
Intensywny karmazynowy kolor z nutą fioletu.
Skoncentrowane aromaty dojrzałej wiśni, śliwy
i jagód z nutą beczki. Na podniebieniu bujne
i aksamitne, z nutami wanilii i czekolady.
Długi finisz.
16-18°C
Wołowina, jagnięcina, pikantne dania, sery
Syrah, Grenache, Mourvèdre, Carignan
Mundus Vini Złoto, Concours Mondial de
Bruxelles Złoto, Wine&Spirits 90 pkt,
DWWA Brąz
FR 29004

CZERWONE WYTRAWNE

A GOOD WINE
IS A WINE YOU WANT
TO TASTE AGAIN
Marius Chapoutier

MARIUS

DOMAINE D’AUSSIERÈS

Marka MARIUS powstała na cześć dziadka Michela Chapoutiera, który był wielkim
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FRANCJA ROUSSILLON
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Terroire Roussillon musiało przyciągnąć uwagę Michela Chapoutiera. Atrakcyjność
tego obszaru z czarno-brązowym łupkiem, tarasowym ukształtowaniem,
klimatem i historią - to główna przyczyna, która zdecydowała o powstaniu winnicy
DOMAINE DE BILA HAUT. Na jej terenie uprawiane są trzy czerwone odmiany
winorośli - Syrah z aromatem dzikich zarośli i przypraw, pełen niespodzianek

LES VIGNES DE BILAHAUT BLANC CÔTES DU
ROUSSILLON A0C

LES VIGNES DE BILAHAUT ROUGE CÔTES DU
ROUSSILLON VILLAGES AOC

Kolor jasnożółty z zielonymi odcieniami.
Aromaty cytrusowe – grejpfrut i cytryna,
z delikatną nutą dymu. W ustach świeże
i bardzo aromatyczne, pełne i okrągłe, z dobrą
kwasowością. Na finiszu słone mineralne nuty.
10-12°C
Owoce morza, ryby morskie, drób
Grenache Blanc, Grenache Gris, Macabeo
Wine Spectator 90 pkt, IWC Brąz,
Robert Parker 91 pkt

Głęboki granat z fioletowymi refleksami.
Intensywne zapachy z nutą dojrzałych
czerwonych owoców i przypraw. W ustach
świeże, okrągłe, z miękkimi taninami,
z posmakiem pieprzu i tymianku w końcówce.
18°C
Czerwone mięso z grilla, wędliny i sery
Grenache, Syrah, Carignan
Wine Spectator 90 pkt, DWWA Srebro,
Robert Parker 90 pkt

FR37001

BIAŁE WYTRAWNE

FR37002

CZERWONE WYTRAWNE

DOMAINE DE BILA-HAUT
L’ESQUERDA
CÔTES DU ROUSSILLON
VILLAGES AOC

DOMAINE DE BILA-HAUT
OCCULTUM LAPIDEM
CÔTES DU ROUSSILLON
VILLAGES AOC

Intensywny purpurowy kolor. Owocowe
i pikantne aromaty z nutą tytoniu. W ustach
potężne i miękkie, czarne owoce z nutą tymianku
i rozmarynu. Wykończenie świeże, stabilne.
18°C
Jagnięcina, wołowina, zapiekanki
Syrah, Grenache, Carignan
Robert Parker 95 pkt

Ciemnogranatowy kolor. Intensywne aromaty
czarnych owoców z nutą skóry, grafitu i zarośli.
W ustach świeże i bogate, gęste i mięsiste.
Długi soczysty finisz z miękkimi taninami.
18°C
Czerwone mięso, wędliny i sery, grzyby
Syrah, Grenache, Carignan.
Robert Parker 95 pkt

FR37004

CZERWONE WYTRAWNE

FR37003

CZERWONE WYTRAWNE

DOMAINE DE BILA-HAUT
OCCULTUM LAPIDEM
BLANC CÔTES DU
ROUSSILLON VILLAGES AOC
Piękny złoty odcień. Intensywne aromaty
moreli i brzoskwini, łąkowych kwiatów, lekko
mineralne. W ustach świeże, pełne mineralności
złożoności. Dobrze zrównoważone.
8-10°C
Tłuste ryby, owoce morza, makarony
Grenache Blanc, Vermentino
Robert Parker 91 pkt

FR37006

BIAŁE WYTRAWNE

DOMAINE DE BILA-HAUT

DOMAINE DE BILA-HAUT

Grenache oraz Carignan dający znakomite, mineralne wina.
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FRANCJA DOLINA RODANU

DOLINA RODANU położona jest na południu Francji.
Pierwsze uprawy winorośli pojawiły się tu już 600 lat p.n.e.
Region jest dumny ze swojej wielowiekowej tradycji i powszechnie uznanej
jakości win. Ze względu na różne sposoby upraw i produkcji wina, wynikające
głównie z warunków klimatycznych, Dolina Rodanu dzieli się na dwa
subregiony: Rodan Północny i Rodan Południowy. Granicę wyznacza miasto
Valence. Północ jest symbolem stonowanych win ze szczepu Syrah, południe
- ze szczepem Grenache - win bardziej treściwych i wysublimowanych. Region

Winiarskie korzenie rodziny

północny znajduje się pod wpływem klimatu kontynentalnego: surowe zimy

Chapoutier sięgają końca XIX

i upalne lata, z napływem chłodnego powietrza z Masywu Centralnego.

wieku, jednak prawdziwy przełom
w winnicy nastąpił ponad sto lat
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Rodan Południowy posiada klimat śródziemnomorski, z łagodną zimą

póżniej, kiedy stery w niej objął

i upalnym latem. Lekko górzysty teren tworzy specyficzny mikroklimat,

MICHEL CHAPOUTIER.

sprzyjający uprawie różnorodnych odmian winorośli. Północna część doliny

To jeden z geniuszy współczesnego

zdominowana jest przez 4 szczepy, w tym tylko jeden czerwony - słynny Syrah.

winiarstwa. Jego uniwersalizm

W apelacji Hermitage potrafi on dać wina wybitne, jedne z najlepszych na

i wszechstronność można

świecie. Zaraz po Hermitage na uwagę zasługuje Côte-Rôtie, zarówno w wersji

porównać z artystami renesansu.

białej jak i czerwonej, a także Crozes-Hermitage i jego pełne charakteru wina

Unikalny, niekonwencjonalny,

czerwone. Głównym szczepem południowej części regionu jest Grenache.

ciekawy wszystkiego umysł

Niewątpliwie gwiazdą jest tu słynne Châteauneuf du Pape, ale również wiele

Michela Chapoutiera nigdy nie był

pozostałych, jak Gigondas, Lirac, Tavel, Ventoux, Vacqueryras czy Côte du Rhône

statyczny. On jest zawsze w ruchu,

mają swoich zagorzałych wielbicieli. Dolina Rodanu stanowi pod względem

podobnie jak jego pomysły, gusta

wielkości drugi region winiarski na świecie.

i życzenia. Obecny jest w niemal
wszystkich apelacjach Doliny
Rodanu od Hermitage poprzez
Tavel, Condrieu, Saint- Joseph do

Rodan Północny

Rodan Południowy

1. Cote-Rotie
2. Château-Grillet
3. Condrieu
4. Saint-Joseph
5. Cornas
6. Saint-Peray
7. Crozes-Hermitage
8. Hermitage

1. Châteauneuf-du-Pape
2. Lirac
3. Tavel
4. Cotes du Vivarais
5. Coteaux du Tricastin
6. Cotes de Ventoux
7. Cotes de Luberon
8. Gigondas
9. Vacqueyras
10. Cotes du Rhone

Źródło: Hachette Polska Sp. z o.o.

wybitnych Gigondas i Châteauneufdu Pape. We Francji tworzy wino
również w Langwedocji, Roussillon
i Alzacji. Na świecie w Portugalii,
USA i Australii. Jako pierwszy opisał
winiarską etykietę w języku Braille’a.
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FRANCJA DOLINA RODANU

TRADITION LA CIBOISE
LUBERON ROUGE
AOP

TRADITION BELLERUCHE
BLANC
CÔTE DU RHÔNE AOP

TRADITION BELLERUCHE
ROUGE
CÔTE DU RHÔNE AOP

ALCHIMIE GRANGES
MIRABEL VIOGNIER
ARDECHE IGP

ALCHIMIE ESTEBAN PILATE
MOUSSEUX VIOGNIER
BRUT NATURE

Intensywny przejrzysty czerwono-granatowy
kolor. Złożone aromaty czarnych owoców. Na
podniebieniu zrównoważone z mocną strukturą
tanin, z nutami ciemnych owoców jagodowych.
Eleganckie i wyrafinowane o trwałym finiszu.
15-18 °C
Lekkie mięsa, grillowane ryby, makarony
Grenache, Syrah
Robert Parker 88 pkt, Wine Spectator 88 pkt

Błyszczący złotożółty kolor. Intensywne
i wyraziste aromaty moreli, kopru oraz kwiatów.
Złożone i bardzo eleganckie podniebienie.
Krągłość wina doskonale współgra z jego
świeżością. Na finiszu subtelne anyżowe nuty.

Kolor - głęboka czerwień granatu. Intensywny,
owocowy nos - czarna porzeczka i malina, nuty
białego pieprzu.Podniebienie soczyste, mocne,
owocowe z palonymi nutami. Piękne jedwabiste
i delikatne taniny.

Wyraźny żółto-zielony kolor. Delikatne
aromaty moreli, gruszek i marmolady
pomarańczowej. W ustach mieszanka krągłości
i świeżości charakterystyczna dla Viogniera
z wulkanicznych gleb.
10-12 °C
Przystawki, tłuste ryby, owoce morza
Viogner

Kolor bladego złota. W nosie nuty pomelo,
lekko opiekanych migdałów z niuansami
bergamotki i kwiatu limonki. W ustach obfity
atak, zwłaszcza na środek podniebienia. Całość
pozostawia miejsce na soczysty finisz.
10-12 °C
Owoce morza, ryby, warzywa z grilla
Viogner

FR37100

M. CHAPOUTIER

FRANCJA DOLINA RODANU

CZERWONE WYTRAWNE

10 °C
Ryby z grilla, sałatki z majonezowymi sosami
Grenache Blanc, Roussanne, Viognier,
Clairette, Bourboulenc
FR37101

BIAŁE WYTRAWNE

TRADITION PETITE
RUCHE ROUGE
CROZES-HERMITAGE AOP

TRADITION ROUGE
LES JACASSES
GIGONDAS AOP

Bardzo intensywny purpurowo-czerwony kolor.
Delikatne aromaty czarnych jagód, czarnych
porzeczek i malin. W ustach świeże i okrągłe,
eleganckie I finezyjne, z długim owocowym
finiszem.
15-17 °C
Grillowane czerwone mięsa, andouillettes
Syrah
Robert Parker 87 pkt, Wine Spectator 87 pkt

Rubinowy kolor z brązowymi brzegami. Silne
aromaty truskawek, dżemu truskawkowego
i czarnego pieprzu. Na podniebieniu kwiatowy
atak z garbnikowo-pikantnymi nutami.

FR37103

CZERWONE WYTRAWNE

18-20 °C
Grillowane czerwone mięsa i starzone sery
Grenache, Mourvedre, Syrah, Cinsault
Robert Parker 87 pkt, Wine Spectator 87 pkt
FR37104

CZERWONE WYTRAWNE

16 °C
Antrykot, jagnięcina, królik
Grenache, Syrah
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OTWARCIE SIĘ NA
BIODYNAMIKĘ TO
PRZEDE WSZYSTKIM
OBSERWACJA,
DOSTRZEGANIE
I DZIAŁANIE
— podkreśla
M. Chapiutier, dla którego od
1991 roku biodynamika jest

FR37102

CZERWONE WYTRAWNE

FR37105

BIAŁE WYTRAWNE

FR37106

BIAŁE WYTRAWNE

sercem winiarskiej filozofii.

M. CHAPOUTIER
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PRESTIGE
LES GRANILITES ROUGE
SAINT-JOSEPH AOP

PRESTIGE
LES ARÈNES ROUGE
CORNAS AOP

PRESTIGE
CHANTE ALOUETTE BLANC
HERMITAGE AOP

Granatowa czerwień z fioletowymi refleksami.
Intensywne aromaty dzikich czarnych
owoców, nuty mineralne.Na podniebieniu
piękny, soczysty i zrównoważony atak. Bardzo
przyjemny finisz z nutami czarnych owoców.
15-16 °C
Dziczyzna, wołowina z grilla
Syrah

Intensywnie czerwony kolor. Przyjemne
aromaty bardzo dojrzałych owoców, dżemu
malinowego i czarnej porzeczki.
Na podniebieniu jeżyny, przyprawy, wiśnie.
Gęste i zwarte taniny z dobrą trwałością.
15-16 °C
Tłuste ryby, dziczyzna i czerwone mięso
Syrah
Robert Parker 92 pkt,
Wine Enthusiast 96 pkt

Świetlisty, zielono-złoty kolor. Złożone
i subtelne aromaty pigwy, orzecha włoskiego,
miodu, imbiru, akacji z nutą drzewa lipowego.
W ustach atak bez agresywności, migdałowy
posmak, eleganckie z przyjemnym finiszem.
10-12 °C
Foie gras, raki, homary, ryby, kozie sery
Marsanne
Wine Spectator 96 pkt,
Wine Enthusiast 95 pkt

FR37107

M. CHAPOUTIER

FRANCJA DOLINA RODANU

CZERWONE WYTRAWNE

FR37108

CZERWONE WYTRAWNE

PRESTIGE
SIZERANNE ROUGE
HERMITAGE AOP

SELECTIONS PARCELLAIRES
LES VARONNIERS ROUGE
CROZES-HERMITAGE AOP

Głęboka czerwień. Aromaty czerwonych
owoców - malina, czarna porzeczka, z nutą
lukrecji. W ustach dobry atak, okrągłe
i eleganckie, o delikatnych taninach. Na finiszu
wyraźny posmak ciemnych owoców.
16-18 °C
Dziczyzna, wołowina, ser Saint Félicien
Syrah
Robert Parker 95 pkt,
Wine Enthusiast 94 pkt

Bardzo ciemny granatowy kolor. Intensywne
aromaty dojrzałych czerwonych i czarnych
owoców, zwłaszcza czarnej porzeczki i maliny,
nuty lukrecji. W ustach obfite i zdecydowane,
potężne taniny, dżemowy i waniliowy finisz.
Wino może być przechowywane od 30 do 75 lat.
16-18 °C
Terriny, pasztety, gulasze
Syrah
Robert Parker 93 pkt

FR37110

CZERWONE WYTRAWNE

FR37111

CZERWONE WYTRAWNE

SELECTIONS PARCELLAIRES
LE PAVILLON ROUGE
ERMITAGE AOP

SELECTIONS PARCELLAIRES
L'ERMITE BLANC
ERMITAGE AOP

Intensywna i głęboka czerwień. Smolisty
i dymny aromat, w tle malina, jeżyna, orzech
włoski, lukrecja. Podniebienie złożone, mocny
atak, aksamitne i zrównoważone, długi finisz
z nutami lukrecji, tytoniu, kakao. Wino może być
przechowywane od 30 do 75 lat.
16-18 °C
Gulasze z wołowiny i dziczyzny, sery kozie
Syrah
Robert Parker 100 pkt !!!

Czysty, jasny słomkowo-żółty kolor. Aromaty
bardzo dojrzałych owoców. Wyraźna mineralność.
W ustach wino bardzo bogate o wspaniałej
krągłości. Elegancka równowaga podkreślona
lekką goryczką na finiszu. Wino może być
przechowywane od 30 do 75 lat.
10-12 °C
Przegrzebki, homary, ryby, drób i białe mięso
Marsanne
Robert Parker 100 pkt !!!

FR37112

CZERWONE WYTRAWNE

FR37113

BIAŁE WYTRAWNE

FR37109
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Pierwszy rozdział tej wspaniałej rodzinnej historii napisał
Hipolit Brunier w 1898 roku, kiedy w miejscowości Bedarrides leżącej w południowo
wschodniej części apelacji Châteauneuf-du-Pape posadził pierwszą winorośl. Tutaj
też w 1792 r. Claude Chappe, wynalazca telegrafu optycznego, zbudował jedną ze
swoich pierwszych wież sygnałowych. Następca Hipolita, syn Jules, powiększył
majątek do 42 ha i na cześć wynalazcy nadał winnicy nazwę „Vieux Telegraphe”.
Od 1980 r jego dwaj synowie Frederic i Daniel realizują koncepcję rodzinnego
koncernu pod nazwą LES VIGNOBLES BRUNIER, w skład którego wchodzą dzisiaj
winnice: Vieux Telegraphe, La Roquète, Les Pallières, Massaya Lebanon, gdzie
uprawiane są głównie: Grenache, Syrah, Mourvedre, Cinsault.

BIAŁE WYTRAWNE

LE PIGEOULET DES BRUNIER
VIN DE PAYS DE VAUCLUSE
Kolor czerwony z fioletowymi refleksami.
Aromaty czerwonych owoców - wiśni, śliwek
i dzikich ziół. W smaku soczyste, wyraźnie
wyczuwalne ciemne jagody, miękkie i świeże,
z mocnym zakończeniem.
15-16°C
Wędliny, ratatouille, gulasze mięsne, dziczyzna
Grenache Noir, Syrah, Carignan, Cinsault
Robert Parker 87 pkt, producent wyróżniony
** w przewodniku Wina Europy,
Wine & Spirits 90 pkt
FR2 5001

CZERWONE WYTRAWNE

DOMAINE LA ROQUETE
CLOS LA ROQUETE

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
BLANC AOC
Kolor jasny, błyszczący, żółty słomkowy.
Zapach kwiatowy, lekko balsamiczny bukiet.
W smaku soczyste, na podniebieniu świeże
i żywe z bogatymi nutami owocowymi
i kwiatowymi. Bardzo eleganckie wino.
10-12°C
Ryby i owoce morza, kurczak, makarony
Clairette, Grenache, Rousanne, Bourboulenc
Wine Spectator 94 pkt
FR2 5005

BIAŁE WYTRAWNE

DOMAINE LES PALLIERES
TERRASE DU DIABLE
GIGONDAS AOC
Kolor czerwony z fioletowymi refleksami.
Kwiatowe aromaty wpadające w nuty malin,
wiśni, dymu. W smaku czerwone owoce oraz
likierowe - wiśnie w czekoladzie.
17-18°C
Steki z polędwicy, pieczona wołowina, sery
Grenache Noir, Mourvedre, Clairette
Robert Parker 91 pkt, producent wyróżniony
** w przewodniku Wina Europy

FR2 5004

CZERWONE WYTRAWNE

DOMAINE LA ROQUETE
PIEDLONG

CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE AOC
Błyszczący czerwony kolor. Intensywne
aromaty malin, wiśni z nutą białego pieprzu
i fiołków. Na podniebieniu pełne i okrągłe.
W smaku dojrzałe wiśnie z gorzką czekoladą,
z lekko pikantnym wykończeniem.
16-18°C
Jagnięcina, dziczyzna, ptactwo łowne
Grenache Noir, Mourvedre
Robert Parker 92 pkt, Wine Spectator 92 pkt

FR2 5007

CZERWONE WYTRAWNE

DOMAINE VIEUX
TELEGRAPH TELEGRAMME
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
ROUGE AOC

Kolor ciemnowiśniowy. Aromaty dojrzałych
soczystych wiśni z odrobiną cynamonu, drewna,
skóry i przypraw. W smaku okrągłe, pełne
i eleganckie dzięki aksamitnej teksturze.
17°C
Jagnięcina pieczona, pieczeń wołowa, schab
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault
Wine Spectator 90 pkt, Robert Parker 90 pkt,
wyróżniony ** w przewodniku Wina Europy
FR2 5003

CZERWONE WYTRAWNE

DOMAINE VIEUX
TELEGRAPHE
CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
ROUGE AOC
Piękny ciemny rubinowy kolor. Aromaty wiśni,
malin, przypraw, lukrecji i lawendy. Smak
konkretny, o kremowej konsystencji. Wyraźne
owoce – maliny i jeżyny. Dobrze zrównoważone.
14-16°C
Dziczyzna, jagnięcina, czerwone mięso, sery
Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault
Robert Parker 92 pkt, Wine Advocat 97 pkt

FR2 5002

CZERWONE WYTRAWNE

GABRIEL MEFFRE
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FRANCJA PROWANSJA

FRANCJA PROWANSJA
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CHÂTEAU DE ROQUEFORT jest położona w apelacji Côtes de Provence, między
Masywem Saint-Baume a Parkiem Narodowym Calanques. W tym naturalnym,
dzikim i śródziemnomorskim środowisku Raimond de Villeneuve postanowił
skorzystać z dogodnego terroir i założył winnicę. Uprawia 30 hektarów winorośli
i produkuje wina czerwone, białe i różowe. Winnica od 2006 jest ekologiczna oraz
biodynamiczna, stosuje minimalną ilość siarczynów oraz praktykuje ręczny zbiór

PETIT SALÉ
PAYS DES BOUCHES-DURHÔNE IGP
Ręczny zbiór winogron, delikatny bukiet
z kwiatowymi i mineralnymi niuansami.
Wyczuwalne nuty cytrusów oraz brzoskwiń.
W smaku delikatnie słone, orzeźwiające i świeże.
10-12°C
Makarony, grillowane warzywa, owoce morza
Clairette, Vermentino, Ugni Blanc

FR43001

BIAŁE WYTRAWNE

LES GENETS
CÔTES DE PROVENCE AOP

CORAIL ROSÉ
CÔTES DE PROVENCE AOP

Kolor białozłoty, wino z delikatnym aromatem
kwiatowym. Dodatkowo w nosie można wyczuć
białe owoce – gruszki, cytrusy oraz świeże
zioła. Na podniebieniu żywe i świeże.

Jasna różowa barwa, nos mocno cytrusowy,
z nutami kwiatowymi. W smaku kwasowe,
cytrusowe, z aromatami świeżych ziół.

10-12°C
Aperitif, surowe owoce morza
Rolle/Vermentino

FR43002

BIAŁE WYTRAWNE

GUEULE DE LOUP
PAYS DES BOUCHES-DURHÔNE IGP
Nazwa wina w dokładnym tłumaczeniu to
“paszcza wilka”. Intensywny kolor z fioletowymi
refleksami. Nos zdominowany przez czerwoną
i czarną porzeczkę. W smaku świeże i pełne.
14-16°C
Makarony, drób, królik, dzikie ptactwo
Grenache, Cinsault, Cabernet Sauvignon

FR43005

CZERWONE WYTRAWNE

12-14°C
Aperitif, sałatki owocowe, owoce morza
Grenache, Syrah, Cinsault, Carignan,
Mourvedre, Clairette, Vermentino

FR43003

RÓŻOWE WYTRAWNE

LES MÛRES ROUGE
CÔTES DE PROVENCE AOP
Ciemny, intensywny kolor. Wyraźny nos
z czerwonymi i czarnymi jagodami. Delikatnie
pikantne w smaku, z dobrze zbalansowanymi
taninami. Nadaje się do leżakowania.

14-16°C
Warzywne gulasze, leczo, dziczyzna, królik
Grenache, Carignan, Syrah, Cinsault

FR43006 CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU DE ROQUEFORT

CHÂTEAU DE ROQUEFORT

winogron i naturalną fermentację.

HISZPANIA
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Dzięki 3000 lat winiarskiej tradycji to właśnie
w HISZPANII powstają najnowocześniejsze
wina w Europie.

Hiszpania
Hiszpańskie winiarstwo przeżywa w ostatnich latach okres prawdziwego
odrodzenia. Dokonują się tu rewolucyjne zmiany zarówno w dziedzinie
uprawy winorośli jak i produkcji wina. Mimo, a może dzięki 3000 lat
winiarskiej tradycji to właśnie w Hiszpanii powstają najnowocześniejsze
wina w Europie. Niekwestionowanym królem w hiszpańskich winnicach
jest szczep Tempranillo. W Ribera del Duero, gdzie najważniejszymi
zaletami regionu są: duża wysokość terenów uprawy (do 900m. n.p.m.)
oraz gleba na łupkowym podłożu bogata w kredę, uprawia się prawie
wyłącznie ten szczep. Wina stąd są śmiałe, potężne, wyraźnie owocowe
i wspaniale się starzeją. Wybitne spośród nich należą do najlepszych
i najdroższych w Hiszpanii. Jednak międzynarodową sławę Tempranillo
zawdzięcza głównie wspaniałym osiągnięciom regionu Rioja. Obok regionu
Rioja, również La Mancha jest bardzo obiecującym regionem winiarskim to dobre źródło win czerwonych.
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HISZPANIA RIOJA

HISZPANIA RIOJA

BLANCO
RUEDA DO
Kolor słomkowożółty. Intensywne aromaty
owoców egzotycznych z nutami kopru i świeżej
trawy. W ustach świeże i orzeźwiające, gładkie,
dobrze zrównoważone, długi finisz.

8-10°C
Ryby, szynki, kurczak, wędliny, makarony
Verdejo
Mundus Vini Złoto

SP28001

BIAŁE WYTRAWNE

MARQUES DE RISCAL
ORGANIC
RUEDA DO

SAUVIGNON BLANC
ORGANIC
RUEDA DO

Kolor słomkowożółty. Intensywne aromaty
owoców egzotycznych z nutami kopru i świeżej
trawy. W ustach świeże i orzeźwiające, gładkie,
dobrze zrównoważone, długi finisz.

Jasnożółty kolor z zielonkawymi refleksami.
Bardzo złożony nos z aromatami cytrusów,
świeżej trawy i mineralną nutą. W ustach
owoce cytrusowe, melon i ananas. Wino świeże,
aromatyczne o czystym, długim finiszu.
8-10°C
Aperitif, owoce morza, makarony
Sauvignon Blanc
Mundus Vini Złoto, DWWA Brąz

8-10°C
Ryby, szynki, kurczak, wędliny, makarony
Verdejo

SP28004

BIAŁE WYTRAWNE

SP28002
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BIAŁE WYTRAWNE

winnic w Rioja. Powstała w 1858 roku w Elciego (Álava), a jej założycielem
MARQUES DE RISCAL

był Guillermo Hurtado de Amezaga. Niemal od początku winnica
stała się wzorem i punktem odniesienia dla innych winiarzy z regionu.
Zaledwie pięć lat od powstania, w sprzedaży pojawiły się pierwsze wina
i natychmiast zebrały najwyższe nagrody. W 1895 r. winnica otrzymała
dyplom honorowy Targów Bordeaux jako pierwszy niefrancuski producent.
Na przestrzeni lat bardzo zasłużyła się na polu winiarskim dla regionu Rioja
i Rueda. Przede wszystkim dzięki jej działaniom powstała apelacja dla win
białych Rueda DO. Obecnie Marques de Riscal jest potentatem w regionie.

LIMOUSIN RESERVA
RUEDA DO

PRÓXIMO
RIOJA DOCA

Bladozłoty kolor. Złożony i elegancki nos
z nutami wanilii, palonego drewna, wiciokrzewu
i dzikiego kopru. Na podniebieniu gładkie,
z orzechowo-miodową nutą, z długim
wykończeniem.

Kolor wiśniowy z fioletowymi smugami. Obfite
aromaty dojrzałych śliwek i jeżyn. Przyjemny
owocowy smak z nutą lukrecji i anyżu.

9-12°C
Ryby i białe mięso w sosach, jagnięcina
Verdejo
Mundus Vini Złoto, Guia Peñin 93 pkt

16-18°C
Dania kuchni śródziemnomorskiej
Tempranillo
Dan Murphy’s Wine Panel 90 pkt

Produkuje wina z 1500 hektarów winnic, z czego 500 ha to winnice własne.
Oprócz regionu Rioja, Marques de Riscal posiada ziemie w Rueda i Toro.

SP28003

BIAŁE WYTRAWNE

SP28006

CZERWONE WYTRAWNE

Winnica znana jest nie tylko jako producent win, ale również z działalności
gastronomicznej i turystycznej. W 2006 r. odbyła się inauguracja „City
of Wine” – kompleksu hotelowo-turystycznego ze spektakularnym
budynkiem w samym sercu posiadłości. Hotel zaprojektował architekt
Frank O.Ghery (również projektant Muzeum Gugenheima w Bilbao).
Restauracja Marques de Riscal w 2011 r. zdobyła pierwszą gwiazdkę
Michelin. W 2013 roku firma Marques de Riscal otrzymała nagrodę dla
najlepszej winnicy na świecie przyznawaną co roku przez magazyn Wine

ARIENZO CRIANZA
RIOJA DOCA

XR RESERVA
RIOJA DOCA

Ciemny wiśniowy kolor. Zapach czerwonych
owoców zmieszanych z aromatami kokosa,
wanilii i drewna. W smaku obfite, pełne,
okrągłe, miękkie i elastyczne z długim finiszem.

Intensywny kolor ciemnych wiśni. Bardzo
ekspresyjny nos, z aromatem lukrecji,
cynamonu, skoncentrowanego soku z czarnych
jagód I czarnego pieprzu. W smaku świeże,
z dobrze ułożonymi taninami, balsamicznym
posmakiem I długim finiszem.
16-18°C
Tempranillo, Graciano
Jagnięcina, grillowane mięsa, dania z fasolą
Guia Penin 93 pkt

Enthusiast. W 2019 roku przewodnik Lonely Planet umieścił winnicę na 9
miejscu w rankingu Top 10 Wineries to Visit.

NAGRODA DLA NAJLEPSZEJ WINNICY 2013

16-18°C
Białe i czerwone mięso z grilla, sery
Tempranillo, Mazuelo, Graciano
Mundus Vini Srebro, DWWA Brąz
SP28007

CZERWONE WYTRAWNE

SP28015

CZERWONE WYTRAWNE

MARQUES DE RISCAL

MARQUES DE RISCAL należy do grona najbardziej znanych i najstarszych

HISZPANIA RIOJA, KASTYLIA - LEON

HISZPANIA RIOJA

RESERVA
RIOJA DOCA

GRAN RESERVA
RIOJA DOCA

Kolor wiśniowy. Pikantne, balsamiczne aromaty
z nutami dojrzałych ciemnych jagód i grzanek.
Na podniebieniu jest pełne i smaczne, o dobrej
strukturze i zaokrąglonych, eleganckich
taninach. Wykończenie długie i świeże
z dębowym posmakiem.
16-18°C
Szynka, sery, tapas, mięso z grilla
Tempranillo, Graciano, Mazuelo
DWWA Srebro, IWC Złoto, Mundus Vini Srebro,
San Francisco IWC Brąz, Wine Spectator 98 pkt

Głęboki wiśniowy kolor, prawie
nieprzezroczysty. Złożone aromaty czarnych
owoców i przypraw. W ustach gładkie, okrągłe
i pełne, dobrze zrównoważone, z eleganckimi
taninami w długiej końcówce.

CZERWONE WYTRAWNE

SP28009

CZERWONE WYTRAWNE

Hiszpański region RIOJA położony jest na południe od gór Kantabryjskich. Dzięki
specyfice klimatu kontynentalnego, łagodzonego przez obecność gór, uzyskuje

Głęboki wiśniowy kolor. Dominują aromaty
ciemnych miękkich owoców z nutą tostów
i pikantnych przypraw. W ustach świeże
i gładkie, z miękkimi wytwornymi taninami.
Eleganckie, długie wykończenie.
16-18 °C
Hiszpańska szynka i sery, dziczyzna
Tempranillo
DWWA Srebro, IWC Srebro,
Wine Spectator 90 pkt
SP28012

się tu niezwykłą jakość winogron. Rioja zajmuje powierzchnię 57 000 ha, dostarcza
250 mln litrów wina rocznie. BODEGAS OLARRA mieści się na przedmieściach
Logroño, w samym sercu regionu, a dokładnie w prestiżowym subregionie Rioja Alta.
Olarra łączy w sobie ogromne tradycje i supernowoczesne podejście do winifikacji,
co gwarantuje najwyższą jakość w każdej butelce wina. Obecnie najbardziej znane
i cenione w świecie są czerwone wina beczkowe, aczkolwiek również wina białe
i różowe gwarantują doskonałą jakość w przystępnej cenie.

CZERWONE WYTRAWNE

MARQUES DE RISCAL

SP28008

16-18°C
Tapas, sery, szynka, pieczenie, dziczyzna
Tempranillo, Graciano, Mazuelo
PLUS Chairman’s Trophy 96 pkt

BARON DE CHIREL
RESERVA
RIOJA DOCA

115

LA CATEDRAL BLANCO
RIOJA DOCA

LA CATEDRAL TINTO		
RIOJA DOCA

W kolorze jasnożółte, błyszczące. Aromaty
jasnych owoców uzupełniają nuty cytrusowe.
W ustach lekkie i rześkie; długa końcówka
przypomina i podkreśla wszystkie zalety wina.

Kolor dojrzałej wiśni z fioletowymi refleksami;
w zapachu soczyste, czerwone jagody, na
podniebieniu – orzeźwiające, bogate, owocowe,
z długim finiszem.

10-12ºC
Ryby, owoce morza, sery, aperitif
Viura

KLASYCZNE WINA
Z NOWOCZESNYM
PODEJŚCIEM...

SP101001

BIAŁE WYTRAWNE

15-18°C
Czerwone mięso, jagnięcina, dojrzałe sery
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo, Graciano

SP101003

CZERWONE WYTRAWNE

Marques de Riscal

CERRO AÑÓN
CRIANZA
RIOJA DOCA

CERRO AÑÓN
RESERVA 		
RIOJA DOCA

CERRO AÑÓN
GRAN RESERVA
RIOJA DOCA

Ciemnoczerwony kolor z rubinowymi
odblaskami. Bardzo owocowe na nosie,
z delikatnie dębowym zakończeniem. W smaku
bardzo dobrze zbudowane, z mocną strukturą.

Kolor dojrzałej wiśni z rubinowymi refleksami.
Elegancki aromat czerwonych owoców, pięknie
wkomponowany w dębowe nuty. Wino okrągłe,
świetnie zbalansowana paleta smaków.

Głęboki ciemnoczerwony kolor z rubinowymi
refleksami. W pierwszym ataku wspaniały,
żurawinowy posmak, wyczuwalne niuanse
przypalanego drewna, skóry i tytoniu.

18°C
Czerwone mięso, chorizo, hiszpańskie sery
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo/Graciano
Parker 89 pkt, DWWA Brąz, IWSC Srebro

18°C
Czerwone mięso, dziczyzna, starzone sery
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo/Graciano
Parker 92 pkt, IWC Złoto, IWSC Złoto,
DWWA Złoto !!!

SP101010

CZERWONE WYTRAWNE

SP101020

CZERWONE WYTRAWNE

18°C
Dziczyzna, jagnięcina, twarde sery
Tempranillo, Garnacha, Mazuelo/Graciano
Robert Parker 93 pkt, Wine Spectator 89 pkt,
Decanter Outstanding 96 pkt
SP101030

CZERWONE WYTRAWNE

BODEGAS OLARRA

114

HISZPANIA RIOJA, NAVARRA

HISZPANIA RIOJA, NAVARRA

EL INQUILINO VIURA
RIOJA DOCA

EL INQUILINO CRIANZA
RIOJA DOCA

Aromaty cytrusów i białych pestkowych owoców
takich jak brzoskwinie i nektarynki. W smaku
świeże, z subtelnym posmakiem wanilii i kokosa
oraz brzoswkiń. Długi finisz.

W nosie intensywne i świeże aromaty śliwek,
porzeczek i jagód. Do tego nuty beczki - palone
drewno, powidła śliwkowe. W smaku żywe
i soczyste, z długim finiszem.

Historia VIÑA ZORZAL zaczyna się w 1989 roku, kiedy Antonio Sanz,
będąc u schyłku swego zawodowego życia - w całości poświęconemu
winom - postanawia spełnić swoje marzenie o wytwarzaniu własnych

8˚C
Makarony z owocami morza, drób.
Viura

16˚C
Steki, grillowane mięsa, gulasze.
Tempranillo

win w regionie Nawarry.
W 2007 roku do Antonio dołączyli jego trzej synowie: Xabier, Iñaki oraz

SP3621

BIAŁE WYTRAWNE

SP3622

CZERWONE WYTRAWNE

Mikel, którzy skupili się na produkcji win z pojedynczych parceli opartych
na endemicznych szczepach. Właśnie dzięki pieczołowitej dbałości do
upraw braciom Sanz udało się odbudować winnice nasadzone, prawie
już zapomnianym szczepem - Graciano. Kolejnym krokiem była praca
z odmianą Garnacha, szczepem bardzo złożonym, który w Nawarze
odnalazł doskonałe siedlisko.
W 2015 roku dzięki rozpoczęciu produkcji w sąsiednim regionie Rioja

CHARDONNAY
NAVARRA DO

GARNACHA
NAVARRA DO

ROSADO GARNACHA
NAVARRA DO

Czyste, intensywne aromaty cytrusów i owoców
z pestką takich jak brzoskwinia czy nektarynka.
W smaku mineralne, długie i z posmakiem
brzoswkiń.

Mocne aromaty malin, truskawek, wiśni,
czarnego pieprzu i runa leśnego. W smaku
wytrawne, świeże z miękkimi taninami. Posmak
owoców leśnych, długi finisz.

Świeży delikatny nos z niusansami owoców
leśnych, poziomek i malin. W smaku żywe,
kwasowe, długi finisz i posmak truskawkowy.

Alavesa, spełniło się kolejne marzenie braci, gdy nadeszła premiera
projektu Viña Zorzal Rioja, gdzie prym wiodą wina oparte
na szczepie Tempranillo.

8˚C
Makaron ze szparagami, kurczak
Chardonnay

SP3601

BIAŁE WYTRAWNE

16˚C
Długodojrzewające wędliny, starzone sery.
Garnacha

SP3603

BIAŁE WYTRAWNE
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VIÑA ZORZAL

VIÑA ZORZAL
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8˚C
Surowe lub grillowane warzywa, risotto.
Garnacha

SP3602

RÓZOWE WYTRAWNE

HISZPANIA RIOJA, NAVARRA

HISZPANIA RIOJA, NAVARRA

GARNACHA BLANCA
NAVARRA DO

GRACIANO
NAVARRA DO

CRIANZA
NAVARRA DO

LECCIONES DE VUELO
NAVARRA DO

Świeży cytrusowy nos, cytryna i limonka oraz
brzoskwinia. Posmak żywy i kwasowy, delikatnie
mineralne i z posmakiem brzoswkiń.

Intensywne aromaty porzeczek, jeżyn,
czerwonego pieprzu , drzewa cedrowego.
W smaku miękkie taniny, zrównoważone
z dobrą kwasowością. Długi finisz z posmakiem
porzeczkowym.

Intensywnie owocowy nos z wybijającymi
się jagodami oraz czarną porzeczką.Obecne
również nuty pieprzne, piżmowe i ziemiste.
W smaku świeże, z wyważoną taniną,
posmakiem owoców leśnych i długim finiszem.

W nosie leśne nuty z leśnymi owocami - jagody,
jeżyny oraz leśnym runem i nutami ziemistymi.
W smaku mocna kwasowość zbalansowana
posmakiem owoców leśnych. Subtelne świeże,
zielone nuty. Mineralne i z długim posmakiem.

8˚C
Sałatki z kwaśnymi dressingami, makarony.
Garnacha Blanca

SP3604

BIAŁE WYTRAWNE

12˚C
Gulasze, Bigos, mięsne dania jednogarnkowe.
Graciano
Robert Parker 90 pkt.,
Jancis Robinson 16,5pkt.
SP3605

CZERWONE WYTRAWNE

16˚C
Wędliny, wędzone mięsa, gulasze.
Garnacha
Robert Parker 92 pkt.,
Wine Spectator 93 pkt.
SP3606

CZERWONE WYTRAWNE

16˚C
Makarony z mięsem, grillowane mięsa.
Garnacha

SP3609

CZERWONE WYTRAWNE

MALAYETO
NAVARRA DO

CUATRO DEL CUATRO
NAVARRA DO

NAT COOL GRACIANO
NAVARRA DO

Intensywny rubinowy kolor. W nosie nuty
czarnych porzeczek, śliwek ale też wędzonego
drewna i drewna cedrowego. Smak intensywny
i soczysty, zrównoważona tanina i kwasowość.
Posmak porzeczek i subtelne nuty mineralne.

Intensywny aromat owoców leśnych ,
czerwonych owoców z nutami pieprznymi
i ziemistymi. Świeże, złożone ze zrównoważoną
kwasowością i taniną. Długi aksamitny posmak.

W nosie aromaty świeżych owoców - malin,
truskawek, czereśni i wiśni. W smaku miękkie
taniny, zrównoważona kwasowość. Lekkie wino,
z posmakiem czerwonnych owoców - truskawek
i poziomek.

16˚C
Steki wołowe, gulasze, dziczyzna.
Garnacha

SP3607

CZERWONE WYTRAWNE

14˚C
Karkówka z grilla, skrzydełka BBQ
Graciano

SP3608

CZERWONE WYTRAWNE

14˚C
Aperitif, dania z grilla, tatary rybne.
Graciano

SP3610

CZERWONE WYTRAWNE
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VIÑA ZORZAL

VIÑA ZORZAL
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HISZPANIA RIBERA DEL DUERO

HISZPANIA RIBERA DEL DUERO
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Od momentu powstania w 1993r. BODEGAS ARZUAGA NAVARRO stała się
uznaną winnicą produkującą wysokiej klasy wina z Ribera del Duero (Crianza,
Reserva i Gran Reserva). Posiadłość wraz z winnicami o powierzchni 370 ha
nazywa się La Planta i leży w pobliżu rzeki Duero na terenie rezerwatu przyrody
w Quintanilla de Onésimo między Soria i Valladolid. Winnice obsadzone są
czerwonymi odmianami, głównie Tinto Fino (Tempranillo), ale uprawia się tu
również niewielki procent Cabernet Sauvignon i Merlot. Bodegas Arzuaga Navarro
ma wielki wkład w propagowanie kultury wina poprzez enoturystykę - posiada
hotel i własną restaurację, organizuje wycieczki i imprezy enoturystyczne.

Posiadłość LOS OLIVOS

FAN D’ ORO
VINO DE MESA
CASTILLA Y LEON
Kolor słomkowy ze złotymi refleksami.
Intensywne aromaty białych kwiatów,
fig, jabłkowego musu, pieczonego chleba
i suszonych owoców. W ustach świeże, pełne
i kremowe, bardzo owocowe z nutami kwiatów.
8°C
Tłuste ryby, wieprzowina, wędliny i sery
Chardonnay

SP29001

BIAŁE WYTRAWNE

LA PLANTA
RIBERA DEL DUERO DO

ARZUAGA CRIANZA
RIBERA DEL DUERO DO

PAGO FLORENTINO
CENCIBEL VINO DE PAGO

Kolor purpurowy. Aromaty dojrzałych
czerwonych owoców i lukrecji z akcentami
pieczonego chleba. W ustach obfite, potężne
i smaczne, bardzo eleganckie. Aksamitny długi
finisz.

Intensywny wiśniowy kolor. Aromaty dojrzałych
owoców – śliwek i jagód, nuty drewna. W smaku
eleganckie i smaczne. Aksamitne, gładkie
i okrągłe taniny z posmakiem czarnych owoców
i dębu.

Rubinowy kolor z odcieniami granatu.
Intensywny zapach kakao, cedru i dojrzałych
czarnych porzeczek. Okrągłe i aksamitne
na podniebieniu. Smak czarnej porzeczki
i czekolady. Eleganckie, wyważone o gładkim,
długim zakończeniu z balsamicznym i lekko
mineralnym posmakiem.
16-18 °C
Dziczyzna, wołowina, jagnięcina, pasztety, sery
Tempranillo
Guia Penin 90 pkt, Robert Parker 90 pkt

16-18°C
Czerwone mięso, kaczka, dziczyzna, sery
Tempranillo
Mundus Vini Złoto, Concours Mondial de
Bruxelles Srebro, Wine Advocat 90 pkt
SP29002
CZERWONE WYTRAWNE
SP290021 (1.5L)

ARZUAGA RESERVA
RIBERA DEL DUERO DO

ARZUAGA GRAN RESERVA
RIBERA DEL DUERO DO

Złożone aromaty owocowe z nutą wanilii
i przypraw. Pełne owocowych smaków, miękkie
taniny. Smaczne i świeże, kremowe i eleganckie.
W długim finiszu pozostawia uczucie
wielkiego wina.
16-18°C
Mięso z grilla, dziczyzna, jagnięcina
Tempranillo, Merlot, Cabernet Sauvignon
Challenge Intern. du Vin Złoto, Concours
Mondial de Bruxelles Złoto, Mundus Vini
Złoto, IWSC Brąz, DWWA Srebro

Połyskujący rubinowy kolor. Złożone owocowe
aromaty z nutami lukrecji i tytoniu. W ustach
niezwykle bogate, mięsiste, pełne ciała,
doskonała równowaga i zaskakująca świeżość,
balsamiczne akcenty na finiszu.
16-18 °C
Czerwone mięsa, dziczyzna, sery, tapas
Tinto Fino, Merlot, Cabernet Sauvignon
DWWA Najlepsze Wino Ribera del Duero
Platyna 99 pkt, Guia Gourmets – TOP 20 DE
ESPAÑA, 93 pkt Guía Peñín

SP29004

CZERWONE WYTRAWNE

SP290010

CZERWONE WYTRAWNE

16-18°C
Czerwone mięso, drób, dziczyzna, sery
Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot
Concours Mondial de Bruxelles Złoto,
Mundus Vinii Złoto
SP29003

CZERWONE WYTRAWNE

SP29006

CZERWONE WYTRAWNE

znajduje się w samym
sercu apelacji Montes de
Toledo, w mieście Noez
leżącym kilka kilometrów od
zabytkowego Toledo. Uprawa
drzew oliwnych obejmuje
powierzchnię 150 ha. Rośnie tu
ponad 7500 drzew oliwnych.
Na terenie posiadłości znajduje
się wytwórnia oliwy Arzuaga
Olive Oil.

AMAYA ARZUAGA
COLLECTION
RIBERA DEL DUERO DO

EXTRA VIRIGIN OLIVE OIL
CORNICABRA
MONTES DE TOLEDO D.O.P.

Rubinowa intensywna czerwień. Mocne złożone
aromaty ciemnych dojrzałych owoców z nutami
skóry, orzechów i przypraw. W ustach
niebywały atak owocowo-kwiatowy. Bardzo
trwały finisz, aksamitny i elegancki.
16-18°C
Czerwone mięsa, sery i wędliny, tapas
Tempranillo Blanco, Tinto Fino
Robert Parker 93 pkt, Guia Penin 93 pkt

Oliwa z oliwek 100% Cornicabra . Jasny, żółtozielony kolor. Intensywny aromat z nutami ziół
i pomidorów, winorośli i kwiatów, odrobiną
tropikalnych owoców. W ustach tłusta, z dobrą
kwasowością, smaczna, trwała i bardzo
wyrazista, z lekką goryczką na finiszu. Zdobywa
wysokie nagrody i wyróżnienia w branży.
Podkreśla walory smakowe sałat,
doskonała jako składnik sosów
i samodzielnie z pieczywem.

SP29009

CZERWONE WYTRAWNE

SP290071

OLIWA Z OLIWEK

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO

należąca do Bodegas Arzuaga

HISZPANIA RIAS BAIXAS

HISZPANIA BIERZO

Benito Santos był człowiekiem z marzeniami. W latach

DOMINIO DE TARES powstała w 2000r. i szybko zaznaczyła swoje miejsce na

30-tych XX w. podczas pracy w winnicach swoich dziadków zlokalizowanych

winiarskiej mapie regionu zyskując reputację producenta zrównoważonych,

w Galicji, na północno-zachodnim wybrzeżu Hiszpanii, 500 metrów od Oceanu

eleganckich win. Odmiany międzynarodowe są tu pomijane na rzecz dwóch

Atlantyckiego, wyobrażał sobie dzień, w którym świat pozna i doceni szlachetny

rodzimych winogron: białego Godello i czerwonego Mencía. Winnica znajduje się

szczep Albariño. I tak się stało. Dziś BENITO SANTOS jest ikoną w historii regionu

w San Roman de Bembibre, położonym w paśmie górskim w apelacji Bierzo DO.

Rías Baixas. Tutejsze terroir okazało się idealnym miejscem do uprawy Albariño.

Łagodny klimat i intensywne nasłonecznienie tworzą optymalne warunki wzrostu.

Dekady później następcy Benito nadal pracują z taką samą pasją i entuzjazmem,

Dominio jest właścicielem niektórych najstarszych winnic w regionie- większość

aby produkować świetne wino, wiernie odzwierciedlające unikalne terroir.

winorośli ma przynajmniej 40 lat, a wiele z nich to 80–letnie krzewy.

GODELLO
MONTERREI DO

ALBARIŃO
RIAS BAIXAS DO

EL PAISANO DE TARES
BIERZO DO

BALTOS
BIERZO DO

Słomkowożółty kolor z zielonkawym odcieniem.
Świeże aromaty białych kwiatów, egzotycznych
owoców, trawy i miodu. W ustach rześkie,
z posmakiem moreli, mango i jabłek.

Słomkowożółty błyszczący kolor. Intensywne
aromaty białych kwiatów i jasnych owoców.
W ustach świeże, okrągłe i świetnie zbudowane
z długim, czystym, lekko mineralnym finiszem.

Blady rubinowy kolor. W nosie wyczuwalne
aromaty czerwonych owoców, chleba i kopru
włoskiego. W smaku czerwone owoce
i delikatnie ziołowy posmak kopru włoskiego.
Orzeźwiające, lekkie i przyjemne wino.

Głęboki rubinowy kolor z granatowym
brzegiem. Intrygujące aromaty dzikich jagód,
dębu, leśnej ściółki, lukrecji i wanilii. Na
podniebieniu świeże, treściwe, z elegancką
kwasowością, żywe garbniki, posmak czarnej
porzeczki, śliwki, jeżyny i pieprzu.
16°C
Tapas, białe mięso, jagnięcina, paella
Mencía
Wine Enthusiast 92 pkt, Parker 90 pkt, IWC
Srebro, Mondial Bruxelles Srebro

8-10°C
Ryby, seafood, białe mięso, risotto
Godello

SP0001

BIAŁE WYTRAWNE

ALBARIŃO EO
THE OCEAN COLLECTION
RIAS BAIXAS DO
Słomkowożółty błyszczący kolor. Harmonia
aromatów typowych dla Albarińo – dojrzałe
jabłko, ananas i białe kwiaty. W ustach rześkie,
gładkie i obfite, z żywą kwasowością, świetnie
zrównoważone. Bogaty długi finisz.
8-10°C
Lobster, skorupiaki, ryby
Albarińo

SP0003

BIAŁE WYTRAWNE

8-10°C
Owoce morza, ryby, drób i cielęcina
Albarińo

SP0002

BIAŁE WYTRAWNE

13°C
Kuchnia azjatycka, sery długodojrzewające
Mencia, Grenache, Godello, Doña Blanca,
Palomino Fino

SP0015

CZERWONE WYTRAWNE

SP0010

CZERWONE WYTRAWNE

CEPAS VIEJAS
BIERZO DO

BEMBIBRE
BIERZO DO

Intensywny rubinowy kolor. Słodkie aromaty
konfitur z jagód, porzeczek, malin, wiśni, z nutą
lukrecji, goździków, prażonych orzechów
laskowych. W ustach bogate, gładkie, wyraźny
posmak czarnej porzeczki, jagód, śliwki, skórki
chleba, z długim przyjemnym finiszem.
16°C
Jagnięcina, gulasze, pikantne dania
Mencía
Top 100 Wine Spectator,
Wine Enthusiast 94 pkt

Ciemny rubinowo - granatowy kolor.
Kompleksowe aromaty smażonych ciemnych
owoców, nuty prażonych orzechów laskowych.
Niezwykły balans i gęstość w ustach, aksamitne
taniny, smak konfitur z ciemnych owoców, nuty
trufli i pieczywa.
18°C
Dziczyzna, jagnięcina, gulasze, sery
Mencía
Wine Spectator 94 pkt, Robert Parker 91 pkt,
Wine Enthusiast 92 pkt, Decanter Srebro

SP0011

CZERWONE WYTRAWNE

SP0012

CZERWONE WYTRAWNE
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DOMINIO DE TARES

BENITO SANTOS
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HISZPANIA KATALONIA

HISZPANIA ARAGONIA
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PORTAL DEL PRIORAT
KATALONIA to jeden z czterech najbardziej dynamicznych regionów winiarskich
pół wieku produkuje znakomite wina. Białe szczepy regionalne: Parellada, Macabeo

DO CARIÑENA to najbardziej znana z 4 aragońskich apelacji, szczycąca

i Xarello rosły tu w klimacie śródziemnomorskim od zawsze.

się najstarszą tradycją winiarską, sięgającą III w. p.n.e. Winnice położone są

Winnica PORTAL DEL PRIORAT leży w samym sercu hiszpańskiego regionu

w centrum Aragonii, na południe od Saragossy, pomiędzy korytami rzek Huerva

winiarskiego Priorat. Właścicielem posiadłości obejmującej 40 ha winnic jest słynny

i Jalón. Charakterystyczną cechą tutejszych gleb jest znaczna zawartość wapnia

hiszpański architekt Alfredo Arribas, który swoją przygodę z winem rozpoczął

oraz gliny. W COVINCA uprawa winorośli nastawiona jest na lokalne szczepy

w roku 2001. Uwagę zwraca nowoczesna architektura budynków w otoczeniu

takie jak Cariñena i Garnacha, typowe dla Hiszpanii - Tempranillo i Macabeo oraz

przepięknych krajobrazów. W ciągu kilku lat dzięki ciężkiej pracy, zapałowi do

odmiany międzynarodowe - Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah i Chardonnay.

eksperymentów, wykorzystaniu odrębnego mikroklimatu i innych zalet terroir udało

Główną ideą spółdzielni jest promocja rodzimych produktów wysokiej jakości

się wyprodukować wina, które z roku na rok odnoszą coraz większe sukcesy.

otrzymywanych dzięki rygorystycznemu przestrzeganiu reguł apelacji.

LUNO
MONTSANT DO

GOTES
PRIORAT DOQ

NEGRE DE NEGRES
PRIORAT DOQ

Aromat ciemnych owoców leśnych - jagód,
jeżyn oraz czereśni. W ustach zbalansowane,
z mocną kwasowością I zaznaczoną taniną.
Leżakowane 8 miesięcy w drugiego użycia
beczkach dębowych.

Delikatny zapach czereśni,śliwek z aromatem
ziół. Na podniebieniu aksamitne, eleganckie
i świeże. Wyraźny posmak nugatu, czekolady
i odrobina cynamonu. Taniny są dobrze
zintegrowane i dojrzałe. Piękny, długi finisz.

Kolor wiśniowo-czerwony. Na podniebieniu
dobrze wyważone, z wyraźnymi nutami śliwek
i jagód, czarnej porzeczki i lukrecji. Taniny
są gładkie i giętkie. W końcówce wyraźny
mineralny posmak.

16-18°C
Jagnięcina, steki, grillowane mięsa
Grenache, Carignan, Syrah, Cabernet Sauv.
Guia Penin 90 pkt

SP130004

CZERWONE WYTRAWNE

16-18°C
Jagnięcina, czerwone mięsa, ptactwo łowne
Garnacha, Carignan, Cabernet
Robert Parker 91 pkt, DWWA Brąz

SP13 0002

CZERWONE WYTRAWNE

16-18°C
Dziczyzna, jagnięcina, makarony, sery
Garnacha Tinto, Carignan, Cab. Sauv., Syrah
Wine Enthusiast 91 pkt,
Robert Parker 91 pkt, DWWA Srebro
SP13 0003

CZERWONE WYTRAWNE

TERRAI “OVG”
OLD VINE GARNACHA
CARINENA DO

TERRAI „OVT”
OLD VINE TEMPRANILLO
CARINENA DO

Ciemny purpurowy kolor z fioletowymi
smugami. Aromaty dojrzałych miękkich owoców
– truskawek, czerwonej i czarnej porzeczki,
jagód, z nutami przypraw. Smak dobrze
zrównoważony, miękkie taniny.
16-18°C
Mięso z grilla, makarony, wędliny i sery
Garnacha
Concours Mondial Bruxelles Srebro,
IWC Brąz, DWWA Brąz

Głęboki rubinowy kolor. Aromaty dojrzałych
truskawek i czerwonych porzeczek oraz
śliwek z nutami lukrecji i kokosa. W ustach
pięknie zbalansowane, soczyste z delikatnymi
garbnikami i przyjemnym finiszem.
14-16 °C
Jagnięcina, gulasze, grzyby, wędliny i sery
Tempranillo

SP1 1007

CZERWONE WYTRAWNE

SP11009

CZERWONE WYTRAWNE

COVINCA

PORTAL DEL PRIORAT

leżących w północno-wschodniej Hiszpanii. Ten prawdziwie niezależny region od

HISZPANIA ARAGONIA

HISZPANIA ARAGONIA

GLÁRIMA BLANCO JOVEN
SOMONTANO DO

GLÁRIMA TINTO JOVEN
SOMONTANO DO

LAS BAS GEWÜRZTRAMINER
SOMONTANO DO

Kolor jasnożółty z zielonkawymi refleksami.
Intensywne aromaty białych owoców i kwiatów,
zwłaszcza liczi z odrobiną kwiatu pomarańczy.
W ustach świeże, z mineralnym posmakiem.

Kolor ciemnoczerwony. Intensywne zapachy
jagód, mokki, lukrecji. W smaku bardzo
atrakcyjne, świetna równowaga, długa, pełna
wdzięku końcówka.

Jasny, słomkowy żółty kolor. Aromaty
egzotycznych owoców z kwiatowymi nutami.
W ustach lekkie, miękkie, z charakterystyczną
pikantną nutą. Zrównoważona struktura, długie,
eleganckie wykończenie.

SOMONTANO to młoda apelacja należąca do Aragonii. Rozciąga się na
powierzchni ok. 200 000 ha, z czego ponad 4400 ha przeznaczonych jest
pod uprawę winorośli. Winnice usytuowane są w trzech różnych strefach

10-12°C
Aperitif, białe ryby i owoce morza, sałaty
Gewürztraminer, Chardonnay

u podnóży Pirenejów: górzystej Sierras, równinnej Llanuras i pośredniej,
zwanej po prostu Somontano co oznacza „u stóp gór”. Winorośl uprawiana
jest na niskich, płaskich pagórkach, na wysokościach 350-650 m n.p.m., na

SP31001

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Drób, białe i czerwone mięso, dziczyzna
Merlot, Tempranillo, Syrah, Cabernet
Sauvignon
SP31002

CZERWONE WYTRAWNE

6-8°C
Aperitif, białe ryby i owoce morza, drób
Gewürztraminer

SP31005

BIAŁE WYTRAWNE

piaszczysto-gliniastym podłożu z dużą zawartością wapienia.
BODEGAS SOMMOS wyróżnia piękna, futurystyczna budowla, której
projekt stworzył słynny hiszpański architekt Jesús Marino Pascual. Wysoka
na 50 m, z czego 27 m znajduje się pod ziemią, o powierzchni 23000 m kw.
zapewnia optymalne warunki do produkcji, starzenia i przechowywania
wina. Wina z Bodegas Sommos są nowoczesne i eleganckie, dobrze
zbudowane, łatwe do picia. Powierzchnia winnic obejmuje 355 ha.
Dominują tu szczepy białe: Chardonnay, Gewürztraminer, Garnacha Blanca
i czerwone – Tempranillo, Merlot, Cabernet, Syrah. Na 150 ha winnic wokół
winiarni znajduje się teren upraw eksperymentalnych obejmujących 23

LAS BAS MERLOT
SOMONTANO DO

SOMMOS CRIANZA
SOMONTANO DO

SOMMOS RESERVA
SOMONTANO DO

Rubinowy kolor z ciemnym fiołkowym
odcieniem. Delikatne zrównoważone aromaty
dojrzałych czerwonych owoców z nutą
przypraw. W ustach pełne i miękkie, o dobrej
strukturze i długim, owocowym wykończeniu.

Intensywny czerwony rubin z fioletowymi
refleksami. Złożone aromaty czerwonych
dojrzałych owoców i drewna, delikatne nuty
pikantnych przypraw. W ustach okrągłe,
eleganckie, z dobrze zintegrowanymi taninami.

Kolor rubinowy z purpurowym odcieniem. Złożone
i eleganckie aromaty z delikatnie pikantnymi
nutami kakao, kawy i kandyzowanych owoców.
W ustach miękkie, obfite i mięsiste, harmonijne
aksamitne taniny na finiszu.

16-18°C
Jagnięcina, dziczyzna, mięsa z grilla, sery
Merlot

16-18 °C
Steki, mięso z grilla, pieczenie, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah

16-18°C
Czerwone mięso z grilla, steki, wędliny, sery
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah

odmiany białych i 50 odmian czerwonych szczepów.
SP31006

CZERWONE WYTRAWNE

SP31007

CZERWONE WYTRAWNE

SP31008

CZERWONE WYTRAWNE
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BODEGAS SOMMOS

BODEGAS SOMMOS
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HISZPANIA ARAGONIA

HISZPANIA MURCJA
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YECLA jest najmniejszą i najdalej wysuniętą na północ strefą upraw winorośli w Murcji,
w południowo-wschodniej Hiszpanii. Winnice znajdują się na wysokości pomiędzy
CALATAYUD to aragońska apelacja, której winnice rozciągają się

400 a 800 m n.p.m. Gleby na ogół wapienne. Ok. 80% całkowitej powierzchni winnic

na powierzchni 5600 ha. Uprawy znajdują się na południowych

DO Yecla jest obsadzone szczepem Monastrell, reszta to Garnacha, Tempranillo,

stokach Sierra de la Virgen, na wysokości 550 m do 800 m n.p.m.

Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah.

Status D.O. apelacja otrzymała w 1990 r. i pod względem produkcji

BODEGAS LA PURISIMA, założona w 1946 r. uważana jest za największego

wina jest na 2 pozycji w Aragonii, po D.O. Cariñena. Panuje tu klimat

producenta win w DO Yecla. Wiodącym szczepem jest tu Monastrell. Wina z La

kontynentalny – mroźne zimy, suche i gorące lata. Uprawiane

Purisima należą do najlepszych w Hiszpanii, biorąc pod uwagę stosunek jakości do cen.

winogrona białe to: Macabeo, Malvasía, Garnacha Blanca
i Chardonnay oraz czerwone: Mazuelo, Tempranillo, Monastrell,

ALIANZA DE GARAPITEROS

ALIANZA DE GARAPITEROS to zespół doświadczonych
specjalistów winiarzy, których celem jest przywrócenie dawnej
świetności starym winnicom, w których uprawia się hiszpański
szczep Garnacha. Zwieńczeniem ich wysiłków było pojawienie się
na rynku w 2011 r. 4 produktów: Nietro Blanco Macabeo, Nietro Tinto
Garnacha, Alquez Garnacha i Lamin Garnacha.

CONSENTIDO
BLANCO MACABEO
YECLA DO
Kolor złoty z błyszczącymi refleksami. Aromat
świeżych kwiatów, świeżego drewna i niuansów
wanilii. Na podniebieniu pełne, glicerynowe,
o długim zakończeniu.
9-11 °C
Przystawki, sałatki, owoce morza, ryby
Macabeo

SP16007

NIETRO BLANCO MACABEO
CALATAYUD DO

NIETRO TINTO GARNACHA
CALATAYUD DO

ALQUEZ GARNACHA
CALATAYUD DO

Kolor przejrzysty jasnożółty z zielonymi
refleksami. Intensywne świeże aromaty
owocowe z odrobiną beczki. Smak bogaty,
gładki, orzeźwiający z eleganckim
wykończeniem.

Błyszczący czerwony kolor. Intensywny
aromat czerwonych owoców z kwiatową nutą.
Obfity, miękki smak śliwek i wiśni z pikantnymi
niuansami. Wino bardzo dobrze zorganizowane,
z długim posmakiem.

Żywy intensywny wiśniowy kolor. Atrakcyjne
aromaty czerwonych owoców i kwiatów z nutą
beczki. Na podniebieniu pełne, bogate, z długim
eleganckim wykończeniem.

10°C
Aperitif, owoce morza, ryby z grilla
Macabeo

SP31010

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Grillowane mięso, wędliny, makarony
Garnacha

SP31011

CZERWONE WYTRAWNE

16-18°C
Mięso z grilla, makarony, wędliny i sery
Garnacha

SP31012

CZERWONE WYTRAWNE

BIAŁE WYTRAWNE

CONSENTIDO MONASTRELL
BARRICA
YECLA DO
Ciemnowiśniowy kolor. Intensywny aromat
dojrzałych ciemnych owoców i ziół. W ustach
pełne, dobrze zbudowane, bardzo owocowe,
z przyjemnymi taninami. Wino tłoczone
z winogron z 25-letnich krzewów.
15-16 °C
Mięsa z grilla, pasztety, potrawy jednogarnkowe
Monastrell

SP16010

CZERWONE WYTRAWNE

BODEGAS LA PURISIMA

Cabernet Sauvignon, Merlot i Syrah.
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HISZPANIA MURCJA

HISZPANIA LA MANCHA

ENESENCIA MONASTRELL
DULCE 500 ML
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BODEGAS MUREDA znajduje się w historycznym regionie Hiszpanii
La Mancha, znanym z długiej tradycji winiarstwa. Powierzchnia

Bardzo intensywny i ciemny kolor wiśniowy.
Mocne ekstrawaganckie aromaty suszonych
owoców, pasty pigwowej, suszonych moreli
i tostów. Po dekantacji wino ujawnia nuty
mentolu, bergamoty, eukaliptusa i pysznych
czekoladowych płatków.
12-15 C°
Bogate czekoladowe ciasta i desery
Monastrell

obejmuje 1000 ha winnic uprawianych metodami ekologicznymi i jest
to największa winnica w Europie posiadająca certyfikaty do produkcji
ekologicznych win. Szeroka gama win musujących i spokojnych
pozwala zaistnieć winnicy na rynku we wszystkich przedziałach
cenowych. Doskonała jakość win Bodagas Mureda oraz rewelacyjna
relacja ceny w stosunku do jakości zostały potwierdzone przez liczne
nagrody uzyskane w międzynarodowych konkursach.

MUREDA ECOLOGICO
BLANCO		
CASTILLA VDT

MUREDA ECOLOGICO
TINTO
CASTILLA VDT

Bladozłoty kolor z zielonkawymi refleksami.
Świeży, owocowy zapach z nutami
moreli, cytryny i grejpfruta. Smak dobrze
zrównoważony, na podniebieniu świeże
i aromatyczne z długim posmakiem.
8-10°C
Aperitif, ryby, makarony, potrawy z ryżem
Sauvignon Blanc, Verdejo

Aromaty czerwonych owoców jagodowych
z mineralną nutą. Smak zrównoważony ze
słodkimi i okrągłymi taninami, o wyraźnej
strukturze i długim owocowym posmaku.

SP 12006

Wino delikatnie wytrawne
białe - Macabeo
i czerwone - Tempranillo.
Pakowane w 5 litrowym
kartonie Bag-in-box.

SP3 0162 (5L)

BIAŁE WYTRAWNE

SP3 0161 (5L)

CZERWONE WYTRAWNE

BIAŁE WYTRAWNE

14-16ºC
Białe i czerwone mięso, makarony, sery
Tempranillo

SP 12007

CZERWONE WYTRAWNE

MUREDA MOSAICO
VERDEJO ORGANIC
CASTILLA VDT

MUREDA MOSAICO
TEMPRANILLO ORGANIC
CASTILLA VDT

Słomkowy żółty kolor z zielonkawymi odcieniami.
Skoncentrowane aromaty białych owoców, ziół
i mineralnych nut. Na podniebieniu smaczne,
dobrze zrównoważone. Pochodzi z organicznych
winnic.

Kolor wiśniowy z granatowym odcieniem.
Aromaty dojrzałych czerwonych owoców.
W ustach dobrze zrównoważone z okrągłymi
taninami, o wyraźnej strukturze i długim
owocowym posmaku. Pochodzi z organicznych
winnic należących do majątku Mureda.
16-18°C
Szynki i inne wędliny hiszpańskie, sery
Tempranillo

10-12°C
Warzywne sałatki,owoce morza, ryby
Verdejo

SP120010

BIAŁE WYTRAWNE

SP120011

CZERWONE WYTRAWNE

BODEGAS MUREDA

CZERWONE SŁODKIE

BODEGAS LA PURISIMA

SP16000

PORTUGALIA

PORTUGALIA SETÚBAL

Portugalia
PORTUGALIA to kraina wina i słońca.
Koneserzy Porto znajdą tu mnóstwo
odmian tego wina.
Portugalia to kraj różnorodny krajobrazowo i kulturowo, skromnych
rozmiarów kraniec Europy, któremu świat zawdzięcza wielkich
odkrywców i poszukiwania nowych lądów. Zwrócony ku Oceanowi
Atlantyckiemu, z unikalnym mikroklimatem regionów i ponad
300 słonecznymi dniami w roku, produkuje rocznie prawie 12 mln
hektolitrów wina. To jest siódme miejsce wśród największych
producentów win na świecie i piąte w Europie. Wina - białe, czerwone,
porto czy madera, produkowane w większości z odmian lokalnych, to
najlepsza wizytówka Portugalii. Każdy z posiadających wielowiekową
tradycję regionów – Vinho Verde, Douro, Alentejo, Bucelas, Setubal
– zaskakuje różnorodnością i wysoką jakością win, nagradzanych
każdego roku we wszystkich światowych konkursach.
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Półwysep SETÚBAL leży między ujściem rzek Tag i Sado do Atlantyku w południowej
Portugalii. Region słynie przede wszystkim ze słodkiego wina Moscatel de Setúbal
(DOC Setubal) produkowanego na bazie lokalnej wersji muszkatu. Półwysep Setubal
to wapienne wzgórza oraz przede wszystkim piaszczysty interior.
SANTO ISIDRO DE PEGÕES to portugalska kooperatywa założona w 1958
roku w regionie Pegões (Półwysep Setubal). Unikalny śródziemnomorski klimat
w połączeniu z piaszczystymi glebami, które zostały naniesione przez rzeki Tag i Sado
sprawiają, że wina Santo Isidro de Pegões są absolutnie wyjątkowe.

SANTO ISIDRO WHITE
VINHO DE PORTUGAL

SANTO ISIDRO RED
VINHO DE PORTUGAL

Cytrynowy kolor. Intensywny i rześki aromat
owoców cytrusowych. Dobrze zbudowane,
delikatne w smaku z długą owocową końcówką
oraz lekką nutą słodyczy.

Rubinowy kolor. Na nosie intensywny aromat
owoców leśnych oraz fiołków. W smaku
okrągłe, łagodne z przyjemną lekko słodką
końcówką.

12°C
Sałatki, ryby, owoce morza
Fernão Pires

PO70001
PO70003

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE
BIAŁE PÓŁSŁODKIE

18°C
Dania mięsne, dziczyzna, sery
Castelão

PO70002
PO70004

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE
CZERWONE PÓŁSŁODKIE

SANTO ISIDRO
MOSCATEL DE SETUBAL
DOC
Bursztynowy kolor. Bardzo intensywny
miodowy aromat, z nutą skórek pomarańczy.
Doskonała kwasowość świetnie komponuje się
ze słodkim smakiem.
14-16°C
Aperitif, desery
Moscatel de Setubal
DWWA Srebro, Wine Spectator 90 pkt

PO7 0005

WINO SŁODKIE

SANTO ISIDRO
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PORTUGALIA ALENTEJO

PORTUGALIA MINHO, LISBOA
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CASA SANTOS LIMA jest firmą rodzinną od pokoleń. Została założona w Alenquer,
około 40 km na północ od Lizbony, przez Joaquima Santos Lima, który pod koniec
XIX wieku był głównym portugalskim producentem i eksporterem wina. Winnice
rozrzucone są na kilku sąsiadujących gospodarstwach, w szczególności Quinta da
Boavista, Quinta das Setencostas, Quinta de Bons-Ventos, Quinta da Cob, Quinta das
Amoras, Quinta do Vale da Perdz, o łącznej powierzchni około 290 ha. Obecnie około
90% całkowitej produkcji jest eksportowane do 40 krajów na pięciu kontynentach. Ten
wielki sukces eksportowy jest uzasadniony doskonałą jakością i atrakcyjną ceną win –
to postawa i filozofia firmy. Casa Santos Lima systematycznie otrzymuje wiele nagród

CAÇADA REAL BRANCO
VINHO REGIONAL
ALENTEJANO

CAÇADA REAL TINTO
VINHO REGIONAL
ALENTEJANO

Jany słomkowożółty kolor. Świeże cytrusowe
aromaty. W ustach wielka elegancja, dobrze
zrównoważona kwasowość. Długie i owocowe
wykończenie.
8-10 °C
Aperitif, owoce morza, ryby, przystawki
Arinto, Antão Vaz
Concours Mondial de Bruxelles 2015 złoto

Kolor intensywnie rubinowy. Skoncentrowane
aromaty dojrzałych czerwonych owoców
z kwiatowymi nutami. W ustach równowaga
i elegancja, korzenne nuty na finiszu.
16-18 °C
Mięso z grilla, gulasze, wędliny i sery
Touriga Nacional, Syrah, Alicante Bouschet,
Petit Verdot
Mundus Vini Złoto, Portugal Wine Trophy
Złoto, Berliner Wine Trophy Złoto

PO2003

BIAŁE WYTRAWNE

FORTISSIMO
VINHO REGIONAL
ALENTEJANO
Ciemnoczerwony kolor. Intensywne aromaty
ciemnych miękkich owoców leśnych. W ustach
łagodne dojrzałe taniny, posmak toffi i kawy,
ziołowe nuty, odrobina dymu i pieprzu.
16-18 °C
Czerwone mięso, pasztety, wędliny i sery
Touriga Nacional, Syrah, Petit Verdot,
Alicante Bouschet
Concurso Vinhos de Portugal Złoto
Portugal Wine Trophy Złoto
PO2001

CZERWONE WYTRAWNE

PO2002

CZERWONE WYTRAWNE

MOSAICO DE PORTUGAL
VINHO VERDE DOC

MOSAICO DE PORTUGAL
TINTO LISBOA

Blady żółty kolor z drobnymi naturalnymi
bąbelkami. Świeże aromaty białych owoców
z cytrusowo-miętową nutą. W ustach
chrupiące, z wyważoną kwasowością
i brzoskwiniowym posmakiem.

Rubinowy kolor. Aromaty czekolady, karmelu,
słodyczy i mięty. W ustach nieco kwasowe,
ale dobrze zbalansowane, z dobrymi taninami,
z nutami drewna i mięty. Gładkie na finiszu.

8-10 °C
Przekąski, skorupiaki, dania wegetariańskie
Vinho Verde

PO2006

BIAŁE WYTRAWNE

16-18 °C
Czerwone mięso, cielęcina, drób, makarony
Castelao, Pinot Noir, Tinta Roriz

PO2007

CZERWONE WYTRAWNE

GALODORO BRANCO
VINHO VERDE DOC

GALODORO TINTO
VINHO REGIONAL LISBOA

Połyskliwy cytrynowy kolor. Świeże aromaty
cytrusów i białych owoców z kwiatowymi
zapachami. W ustach orzeźwiający smak,
świetnie zbudowane, doskonale zrównoważona
kwasowość. Długi lekko mineralny finisz.
8-10 °C
Aperitif, owoce morza i ryby, białe mięso
Arinto, Avesso, Loureiro, Trajadura

Piękny rubinowy kolor. Intensywne aromaty
wiśni i dojrzałych owoców. W ustach nuty
czarnych i czerwonych owoców oraz trochę
pieprzu. Z dobrym ciałem, bardzo przyjemne
i trwałe, owocowe i gładkie wino, dobrze
zbalansowane, z przyjemnym wykończeniem.
16-18 °C
Czerwone mięso, makarony, pizza
Castelão, Tinta Roriz, Touriga Nacional,
Cabernet Sauvignon

PO2004

BIAŁE WYTRAWNE

PO2005

CZERWONE WYTRAWNE

CASA SANTOS LIMA

CASA SANTOS LIMA

i pochlebnych recenzji w konkursach i prasie branżowej.

PORTUGALIA ALENTEJO

CARLOS REYNOLDS
BRANCO

CARLOS REYNOLDS
TINTO

Cytrynowy jasnożółty kolor. Bujny aromat
żółtych owoców zmieszany z lekkimi nutami
kwiatowymi. W ustach świeże, obfite
w owocowe smaki, okrągłe, pełne dobrej
kwasowości i łatwe do picia.

Piękny karminowy kolor. Świeży aromat, pełen
czarnych owoców. Na podniebieniu dobra
koncentracja. Wyraźne smaki dojrzałych
śliwek i wiśni. Miękkie garbniki zapewniają
doskonałą równowagę wina. Długie eleganckie
wykończenie.
16-18 ºC
Idealne wino do codziennego posiłku
Alicante Bouchet, Trincadeira, Syrah
Wines of Portugal Challenge złoto

8-12 ºC
Aperitif, seafood, ryby z grilla
Arinto, Antão Vaz

PO14002

BIAŁE WYTRAWNE

PO14001

CZERWONE WYTRAWNE

REYNOLDS WINE GROWERS jest rodzinną winnicą w regionie Alto Alentejo
REYNOLDS WINE GROWERS

w Portugalii, gdzie pod kierownictwem enologa Nelsona Martinsa oraz
właścicieli Juliana i Carlosa Reynoldsów powstaje wysokiej jakości wino.
Rodzina Reynoldsów uprawia winogrona od ponad 150 lat. Byli prekursorami
nowego dla Portugalii szczepu o nazwie Alicante Bouschet. Historia
plantatorów winorośli Reynolds sięga 1820 roku, kiedy angielski kupiec Thomas
Reynolds przeniósł się do Portugalii widząc tu ogromny potencjał dla handlu
Porto. Rodzina osiadła w Estremoz w regionie Alentejo. Winnice Reynolds leżą
w niezwykle urokliwym miejscu, w samym środku wzgórz S.Mamede. Sceneria
wypełniona jest błękitem nieba, wzgórzami, dębami i drzewami korkowymi,

JULIAN REYNOLDS
RESERVA TINTO

JULIAN REYNOLDS
GRAND RESERVA TINTO

Prawie granatowy kolor. Aromaty dojrzałych
czerwonych owoców, nuty fiołków i kakao.
Smak elegancki i świeży, z okrągłymi,
dojrzałymi, pieknymi taninami, o długim
i trwałym wykończeniu.

Kolor ciemnoczerwony z czarnymi smugami.
Elegancki, ale mocny smak, młode i kremowe
taniny, bardzo słodki ekstrakt z owoców,
piękna mineralność, bardzo długi finał. Wielki
potencjał starzenia. Dojrzewanie w beczkach
z francuskiego dębu 24 miesiące.
16-18 ºC
Tapas, pieczone mięso, dziczyzna, sery
Alicante Bouschet, Trincadeira, Syrah
Wines of Portugal Challenge złoto,

16-18 ºC
Grillowane mięso, ryby, pikantne potrawy
Alicante Bouschet, Syrah, Touriga Nacional
Robert Parker 90 pkt

które tworzą przepiękny krajobraz. Obszar winnic o powierzchni 41 ha znajduje
się na szczytach wzgórz zapewniających odpowiednie nawadnianie gleby

PO14003

CZERWONE WYTRAWNE

PO14005

CZERWONE WYTRAWNE

i dużą ilość światła słonecznego. Gleba to głównie łupek. Pofałdowany teren
zapewnia duże różnice temperatur pomiędzy dniem i nocą, co znacznie
wspomaga proces dojrzewania winogron.
Wina Reynolds są obecnie dostępne na wszystkich kontynentach i są
serwowane w najbardziej dochodowych restauracjach na świecie.
Ze względu na wysoką jakość winogron, wina Reynolds są praktycznie
wolne od siarczynów, produkowane są z wysoką koncentracją owoców, przy
zachowaniu najsurowszych norm higienicznych, co zapewnia doskonały
potencjał przechowywania przez kilkadziesiąt lat. Portfolio Nelsona Martinsa
jest regularnie nagradzane najwyższymi nagrodami i wyróżnieniami przez
prestiżowe magazyny winiarskie jak np.
Wine Enthusiast, Wine Advocat, Wine Spectator, Decanter.

GLORIA REYNOLDS
ART & TRADITION

GLORIA REYNOLDS
CATHEDRAL

Jasny rubinowy kolor. Aromat dojrzałych
owoców – wisni I czereśni, dżemu, wiśniowedo
brandy, z nutami drewna i skóry. Elegancja
i finezja, dobra kwasowość i trwałość.
Wskazana dekantacja 1 godzinę przed
spożyciem.
16-18 ºC
Wino na wyjątkowe okazje
Alicante Bouschet, Trincadeira
Wines of Portugal Challenge złoto,
Robert Parker 93 pkt

Ciemnoczerwony kolor z czarnymi smugami.
W ustach czyste, lekkie i jedwabiste,
z zaskakującym eleganckim i trwałym
zakończeniem. Wskazana dekantacja 1 godzinę
przed spożyciem.

PO14006

CZERWONE WYTRAWNE

16-18 ºC
Czerwone mięso, cielęcina, jagnięcina, drób
Alicante Bouschet, Trincadeira
Robert Parker 94 pkt
PO14007

CZERWONE WYTRAWNE
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Z JULIANEM ŁĄCZY
MNIE WIELOLETNIA
PRZYJAŹŃ I WSPÓLNE
ZAMIŁOWANIE DO
WSZYSTKIEGO CO PYSZNE.
JEGO FANTASTYCZNE
WINA POZOSTAJĄ
W SPÓJNOŚCI Z TRADYCJĄ
REGIONU ALENTEJO
RÓWNOCZEŚNIE DODAJĄC
MU NOWOCZESNE OBLICZE
I NIEPOWTARZALNĄ
JAKOŚĆ.
Adam Pawłowski
REYNOLDS WINE GROWERS
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NIEPOORT

DIRK NIEPOORT TO FENOMENALNY ENOLOG, PIONIER
I WINIARSKI INNOWATOR, KTÓRY CZEGOKOLWIEK
NIE DOTKNIE ZAMIENIA W ZŁOTO. ZA JEGO WINAMI
STOI PIĘĆ POKOLEŃ DOŚWIADCZEŃ I GŁĘBOKIE
ZROZUMIENIE PORTUGALSKIEGO TERROIR.

NIEPOORT to rodzinna firma winiarska znana z produkcji win
Porto oraz win stołowych w Dolinie Douro, w północnej Portugalii.
Powstała w 1842 r. z siedzibą w Vila Nova de Gaia w Porto. Do 2017
roku firma była prowadzona w 5 pokoleniu przez siostrę i brata –
Verenę i Dirka Niepoort. Ich drogi rozeszły się i obecnie Dirk sam
realizuje swoje projekty z dużym powodzeniem.

Adam Pawłowski

Nie na darmo w świecie winiarskim Niepoort nazywany jest
„Rolls Royce of Port”. Jego misją od zawsze była chęć tworzenia
charakterystycznych win w Porto i Douro, łącząc wielowiekową
tradycję z innowacyjnością. Produkcja jest oparta o jakość, a nie
ilość oraz zachowuje najwyższe standardy. Jest to kontynuowane
do dziś dzięki nowym projektom winnic, produkujących
wytrawne, naturalne wina w trójkącie Douro-Bairrada-Dao. O skali
pomysłowości rodziny Niepoortów świadczy ilość prowadzonych
przedsięwizięć winiarskich. Obecnie oprócz Portugalii, rodzina
produkuje wina w Niemczech nad Mozelą, a oprócz tego
zaangażowała się w projekt win naturalnych, z lokalnych szczepów,
pokazujących najlepszą ekspresję regionu – Nat’Cool.

DIÁLOGO BRANCO
DOURO DOC

DIÁLOGO TINTO
DOURO DOC

VERTENTE
DOURO DOC

Jasny żółty kolor. Świeże białe wino z nutami
ziołowymi, kwiatowymi i cytrusowymi.
W ustach owocowy posmak o wielkiej finezji
i elegancji, zakończone elektryzującym
wykończeniem, które na długo zapada
w pamięci.
10-12 °C
Grillowane ryby, białe mięso, przystawki
Rabigato, Códega do Larinho, Gouveio, Dona
Branca, Viosinho, Bical

Rubinowa czerwień. Żywy nos, świeży i bardzo
wyrazisty, z harmonijnie połączonymi nutami
jagód, przypraw i liści herbaty. W ustach
wyraźnie mineralny profil, dobra objętość.
Młode wino, o dobrej kwasowości i gładkich
garbnikach. Długie wykończenie.
16-18 °C
Białe pieczone mięso, makarony
Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta
Roriz, Tinta Amarela

Intensywna rubinowa czerwień. Młodzieńczy
i złożony nos pełen czerwonych owoców
i przypraw. Eleganckie podniebienie i dobrze
zintegrowany dąb, który uzupełnia finezję wina
i gładkie taniny. Jego doskonała kwasowość
zapewnia długi finisz i potencjał starzenia.
16-18 °C
Białe mięso, tłuste ryby, makarony, quiche
Tinta Amarela, Touriga Franca, Touriga
National

PO15001

BIAŁE WYTRAWNE

PO15002

CZERWONE WYTRAWNE

PO15003

CZERWONE WYTRAWNE
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NIEPOORT

REDOMA BRANCO
DOURO DOC

REDOMA TINTO
DOURO DOC

RÓTULO BRANCO
DÃO DOC

RÓTULO TINTO
DÃO DOC

CONCISO TINTO
DÃO DOC

Jasny żółty kolor. Wyjątkowo świeży i surowy
charakter. Złożony nos łączy w sobie subtelne
nuty cytrusowe i kwiatowe z odrobiną
mineralności. Jedwabiste podniebienie,
z wyjątkową kwasowością. To lekkie wino
zachwyca równowagą i potencjałem starzenia.
10-12 °C
Ostrygi, ryby pieczone, drób
Rabigato, Códega, Viosinho, Donzelinho,
Dorinto

Foletowy kolor. W ustach wyraziste nuty
kwiatowe, które doskonale współgrają
z mineralnością wina. Mimo młodości wino
wykazuje doskonałą równowagę dzięki
długiemu okresowi dojrzewania beczkowego.
Wykończenie jest bardzo długie i trwałe.
16-18 °C
Pikantne potrawy, czerwone mięso, dziczyzna
Tinta Amarela, Touriga Franca, Rufete, Tinta
Roriz, Tinto Cão

Jasny cytrynowy kolor. Świeży aromat z nutami
białych kwiatów, gruszek i ziemi. W ustach
miękkie , z piękną konsystencją, z dobrą
kwasowością i nutami cytrynowymi. Zapewnia
długie wykończenie, z nutami świeżych owoców
i ziół.

Piękna rubinowa barwa. Delikatne owocowe
aromaty z nutami czarnych owoców, nutami
korzennymi. Mineralny i wyraźnie elegancki
profil, w którym główną rolę odgrywają
owoce leśne i nuty korzenne, a kwasowość
i owocowość doskonale się równoważą.

8-10 °C
Ryby, sałatki, białe mięso, miękkie sery
Encruzado, Borrado das Moscas, Rabo de
Ovelha, Cercial

15 °C
Białe mięso, tłuste ryby, makarony
Touriga Nacional, Jaen, Tinta Pinheira,
Alfrocheiro

Jasny czerwony kolor z fioletowymi odcieniami.
Świeże aromaty są wyraźnie mineralne,
z owocami leśnymi, kwiatami i przyprawami
- papryka i goździk. Podniebienie średnio
intensywne i kusi świeżym owocowym
charakterem i jedwabistymi taninami.
Eleganckie wino o wielkiej świeżości.
16-18 °C
Warzywa duszone, białe mięso, dziczyna
Baga, Jaen
Wine Enthusiast 92 pkt

PO15004

BIAŁE WYTRAWNE

PO15005

PO15201

CZERWONE WYTRAWNE

BIAŁE WYTRAWNE

PO15202

CZERWONE WYTRAWNE

PO15203

CZERWONE WYTRAWNE

BATUTA
DOURO DOC

CHARME
DOURO DOC

VOYEUR (MULATO) TINTO
DOURO DOC 1 LITR

LAGAR DE BAIXO BAGA
BAIRRADA DOC

NAT COOL BAGA 1L
BAIRRADA

NAT COOL BRANCO 1L
VINHO VERDE

Intensywny rubinowy kolor. Złożone obfite
aromaty owoców leśnych. Delikatne nuty
kwiatowe i wyraźny mineralny charakter. Mimo
młodości, wino zachwyca głębią i precyzją oraz
bardzo długim, eleganckim i uwodzicielskim
wykończeniem.

Lekka ceglana czerwień. Delikatny aromat wiśni
i czereśni oraz truskawek. Na podniebieniu
czyste, pierwotne smaki owocowe, zwłaszcza
wiśni i czereśni, o jedwabistej konsystencji
uzupełnionej rustykalnymi nutami starych
beczek, nadające winu długość, strukturę
i długi, orzeźwiający finisz.
16-18 °C
Grzyby i potrawy z dzikiego ptactwa
Tinta Roriz, Touriga Franca

Kolor ciemny rubinowy. Aromaty ciemnych
jagód i dojrzałych wiśni, uzupełnione lekką
nutą ziemistych tonów. Podniebienie lekkie,
imponujące, eleganckie.

Piękna rubinowa barwa. Złożone i bardzo
wyraziste aromaty czerwonych owoców,
przypraw, liści tytoniu, z kwiatowymi nutami.
W ustach bardzo delikatne, złożone i niezwykle
precyzyjne. Delikatne garbniki i doskonała
kwasowość. Duży potencjał starzenia.

Wino czerwone, mało intensywne w kolorze.
W nosie wyczuwalne truskawki, suszone róże
i czerwony pieprz. Mineralne, świeże i lekkie.
Najlepiej smakuje lekko schłodzone.
Wino naturalne.

Jasny żółty kolor. Świeże, żywe wino
o cytrusowych i roślinnych nutach.
Nieskomplikowane i proste, oferuje wysoką
kwasowość i lekką węglową iskrę na
podniebieniu, kończąc na słonym, krystalicznym
i orzeźwiającym finiszu.

16-18 °C
Mięso z grilla oraz ryby
Touriga Franca, Tinta Roriz, Rufete, Malvazia
Preta
PO15006

CZERWONE WYTRAWNE

PO15007

CZERWONE WYTRAWNE

16-18 °C
Czerwone mięso, jagnięcina, makarony
Tinta Amarela, Rufete, Malvasia, Touriga
Franca, Tinta Roriz
PO15301

CZERWONE WYTRAWNE

16-18 °C
Dziczyzna, gulasze, dorsz pieczony
Baga

PO15101

CZERWONE WYTRAWNE

10˚C
Dania z makaronem, miękkie sery, wędliny
Baga

PO15102

CZERWONE WYTRAWNE

10-12 °C
Dania zapiekane z dorsza, kurczaka, warzyw
Azal, Arinto, Avesso, Trajadura, Loureiro

PO15300

BIAŁE WYTRAWNE
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DRY WHITE NV
PORTO

RUBY NV
PORTO

TRUDY
PORTO

Kolor złoto-brązowy. Zachwycający aromat
orzechów i migdałów. Na podniebieniu świeże,
skoncentrowane, ze spirytusowymi nutami na
finiszu, będącymi efektem wydłużonego okresu
dojrzewania w małych, starych dębowych
beczkach.
16-18 °C
Aperitif, jako long drink z lodem, tonikiem
Codega, Rabigato, Viosinho, Arinto, Gouveio

Ciemnoczerwony kolor. Świeży, żywy aromat
ciemnych owoców. W ustach świeże, młode
i owocowe, niezwykle wyraziste, z mineralnym
wykończeniem. Porto o wielkim charakterze,
z dobrym ekstraktem i doskonałą równowagą.

Porto naturalne. Średnio głęboki rubinowy
kolor o bujnym aromacie wiśni i ciemnych
śliwek. Na podniebieniu czuć świeżość
i słodycz owoców doskonale zalansowane żywą
kwasowością i wyrazistymi taninami.

16-18 °C
Digestif, sery z konfiturami
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão,
Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão,
Tinta Roriz

18˚C
Tarty owocowe, ciasta czekoladowe, sery
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão,
Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão,Tinta
Roriz i inne

PO15400

BIAŁE WYTRAWNE WZMACNIANE

PO15401

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO15405

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

TAWNY NV
PORTO

VINTAGE
PORTO

LATE BOTTLED VINTAGE
PORTO

Lśniący, jasnoczerwony ceglany kolor. Delikatne
orzechowe aromaty z nutą suszonych owoców.
Na podniebieniu bardzo dobrze zbalansowany
z młodzieńczym, owocowym, soczystym
charakterem, który dobrze integruje się
z długim, spirytusowym wykończeniem.
16-18 °C
Czekoladowe ciasta i desery, foie gras
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão,
Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão,
Tinta Roriz

Głęboko ciemny rubinowy kolor. Piękne
owocowe aromaty. Na podniebieniu duża
koncentracja, wigor i złożoność, niezwykła
finezja i świeżość. Jedwabiste wino,
o wspaniałej strukturze i równowadze.
16-18 °C
Niebieskie sery, desery, biszkopty
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão,
Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão,
Tinta Roriz
Robert Parker 96pkt, Wine Spectator 93pkt

Ciemny rubinowy kolor. Aromat gorzkiej
czekolady, owoców leśnych i przypraw takich
jak goździki i pieprz. W ustach gęste, o mocnej
strukturze, jednocześnie z odświeżającą
kwasowością. Na końcu długi i pikantny finisz.
16˚C
Desery czekoladowe, sery
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão,
Tinta Francisca, Tinta Amarela, Sousão,
Tinta Roriz and others

PO15402

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO15403

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO15404

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

NIEPOORT

NIEPOORT

NIEPOORT OBEJMUJE WSZYSTKIE STYLE
PORTO, W TYM TAWNY, RUBY, LBV I BIAŁE
PORTO. PIERWOTNIE NIEPOORT BYŁ ZNANY
ZE SWOICH PORTO COLHEITA. Z CZASEM
NASTAŁA MODA NA VINTAGE PORT,
WIĘC POŁOŻYŁ NACISK WŁAŚNIE NA
TEN STYL, CO PRZYNIOSŁO MU SŁAWĘ
NAJLEPSZYCH VINTAGE PORT W REGIONIE.

PORTUGALIA PORTO

PORTUGALIA PORTO

Nazwa wina porto pochodzi od miasta Porto, położonego u ujścia rzeki Douro.
W roku 1730 Henry Burmester i John Nash założyli w Londynie firmę pod
nazwą BURMESTER, zajmującą się handlem produktami zbożowymi. W roku
1750 przeprowadzili się do Vila Nova de Gaia i rozpoczęli eksport porto na
wyspy brytyjskie i do reszty Europy. W kolejnych latach firma przechodziła
wiele wzlotów i upadków, spowodowanych głównie przez istotne dla świata
wydarzenia historyczne, ale zawsze pozostała firmą rodzinną. Wiedza
przekazywana z pokolenia na pokolenie zaowocowała winem najwyższej

BURMESTER

jakości, wzbudzającym podziw i uznanie na całym świecie.

10 ANOS TAWNY
PORTO

20 ANOS TAWNY
PORTO

30 ANOS TAWNY
PORTO

Piękny czerwony kolor z ceglastym odcieniem.
Zapach dżemu malinowego, miodu, toffi,
cykorii, skóry, konopi i przypraw. Obfite
w pomarańczowo-orzechowe smaki, pełne
i okrągłe. Trwała z delikatną mineralną nutą.
12-14°C
Desery, owoce i czekolada
Touriga, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta
Barocca
IWSC Złoto, Wine Enthusiast 91 pkt, Wine
Spectator 91 pkt, Wine & Spirits 90 pkt

Bursztynowo-brązowy.
Aromaty suszonych moreli, rodzynek i miodu
oraz kandyzowanych cytrusów. Mocny smak,
nuty cynamonu i czekolady. Imponujący długi
finisz z waniliowo-orzechową nutą.
12-14°C
Desery, owoce i czekolada
Touriga, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta
Barocca
DWWA Złoto, Iwsc Srebro, IWC Srebro,
Wine Spectator 91 pkt

Kasztanowo- zielonkawy. Bogate aromaty
suszonych owoców, orzechów i wanilii. Na
podniebieniu eleganckie i złożone. Migdałowe
i orzechowe akcenty w połączeniu z nutami
miodu i wanilii. Intensywny długi finisz .
12-14°C
Desery, owoce i czekolada
Touriga, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta
Barocca
IWSC Złoto, Wine Enthusiast 90 pkt

PO4 5324

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

RUBY
PORTO

TAWNY
PORTO 		

SOTTO VOCE RESERVE
PORTO

40 ANOS TAWNY
PORTO

Purpurowoczerwony kolor. Fantastyczny
aromat świeżych winogron połączony
z zapachem dojrzałych kwiatów. W ustach
młode, niespokojne z mocno wyczuwalnymi
czerwonymi owocami. Okrągłe taniny i długa
słodkawa końcówka.
12-14°C
Desery truskawkowe, owoce i czekolad
Touriga, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta
Barocca

Intensywnie jasne, złote Tawny. Przyjemny
bukiet tworzą dojrzałe czerwone owoce,
pomarańcze, wanilia i odrobina sosnowej
żywicy. Eleganckie i okrągłe, świeże i dobrze
zbalansowane, wypełnia usta słodyczą
i orzechowym smakiem.
12-14°C
Doskonałe ze słodkimi deserami
Touriga, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta
Barocca

Ciemne, tajemnicze, dobrze zbudowane wino.
Początkowo mocno wyczuwalne jagody,
później kakao i czekolady. W ustach młode,
dystyngowane, wyraźne dojrzałe owoce. Nuty
wanilii i czekolady, długa końcówka.
12-14°C
Desery czekoladowe
Touriga, Touriga Franca, Tinta Roriz,
Barocca, Amarela
Wine Spectator 90 pkt,
Wine Enthuisiast 88 pkt

Jasny brązowy kolor z zielonkawym odcieniem.
Intensywny bukiet suszonych owoców,
delikatnych przypraw i miodu. W smaku pełne,
eleganckie i aksamitne, bogate. Wyrafinowane
długie zakończenie z posmakiem kawy.
12-14°C
Desery, owoce i czekolada
Touriga, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta
Barocca
DWWA Złoto, Concours Mondial de
Bruxelles Złoto, IWC Złoto

PO4 5120

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO4 5122

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO4 5220

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

LBV
PORTO 		

COLHEITA 2005
PORTO

COLHEITA 2009
PORTO

Rubinowy kolor. Aromat dzikich jagód, dżemu,
z delikatną nutką drewna. W ustach aksamitne,
uwydatnione czerwone owoce, długa
końcówka.

Jasny ceglasty kolor. Świeże aromaty z nutami
miodu, śliwek i przypraw. W ustach eleganckie
i delikatne, smak kandyzowanych i suszonych
owoców. Świeże i długie wykończenie.

Kolor złotobrązowy. Aromaty syropu
owocowego, nuty białego pieprzu. Na
podniebieniu gładkie i delikatne, o aromatach
syropu owocowego oraz z nutami suszonych
owoców. Długie i harmonijne wykończenie.
12-14°C
Lody, ciasta i czekolada
Touriga, Tinta Roriz,Touriga Franca,
Tinta Barocca

12-14°C
Owoce, lody, słodkie sery
Touriga, Tinta Roriz, Touriga Franca,
Vinha Velha
Concours Mondial de Bruxelles Srebro,
San Francisco IWC Srebro
PO4 5320

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

12-14°C
Lody, ciasta i czekolada
Touriga, Tinta Roriz,Touriga Franca,
Tinta Barocca
Wine Spectator 92 pkt, Robert Parker 93 pkt
Wine Enthusiast 93 pkt, IWSC Złoto
PO453231

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO453232

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO4 5327

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO4 5325

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO4 5326
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KOPKE to najstarszy dom Porto założony w 1638 roku przez dyplomatę
Christiana Kopke i jego syna Nicolausa. Do końca XIX wieku firmą zarządzali
członkowie rodziny. Następni właściciele to rodzina Bohane, a po niej od
1953 roku Manuel Barroso. Od 2006 roku Kopke należy do grupy Sogevinus.

RESERVE TAWNY
PORTO

10 YEARS OLD TAWNY
PORTO

20 YEARS OLD TAWNY
PORTO

COLHEITA 1989
PORTO

Jasny brązowy kolor. Potężny i bogaty
owocowy bukiet z subtelnymi akcentami wanilii.
Na podniebieniu aksamitne, miękkie, słodkie
smaki czerwonych owoców, drewna, przypraw,
z lekką nutą wanilii, karmelu i orzechów.
Złożony, harmonijny finisz.
12-14°C
Sery z pleśnią, czekolada, orzechy, ciasta
Tinta Roriz, Touriga Nacional, Touriga Franca
Wine Enthusiast 85 pkt

Kolor brązowy z bursztynowym odcieniem.
Eleganckie i złożone aromaty, suszone owoce,
nuty miodu, pikantne przyprawy. W ustach
gładkie i okrągłe, harmonijne, bogate w smaki
suszonych owoców. Trwała końcówka.
12-14°C
Ciasta orzechowe, desery, sery
Touriga Nacional, Tinta Amarela, Tinta
Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca
IWSC Złoto, Decanter Złoto,
Decanter Highly Recommended

Pomarańczowo-zielonkawy kolor. Intrygujące
aromaty toffi, syropu klonowego, miodu i dębu.
W ustach nuty karmelu, migdałów, orzechów
i suszonych fig, świetnie zrównoważone.
12-14°C
Ciasta i desery, orzechy, czekolada
Touriga Nacional, Tinta Amarela, Tinta
Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca
Wine Spectator 94 pkt, Robert Parker 92 pkt,
IWSC Złoto

Intensywny bursztynowo-złoty kolor.
Bukiet o wspaniałej złożoności i elegancji,
z dominującymi aromatami suszonych
owoców i wanilii oraz nutami tostów. Gęste
i obfite, a jednocześnie gładkie i delikatne.
Wielka złożoność i wielka równowaga. Długie
i efektowne wykończenie.
12-14°C
Czekolada, orzechy, toffi, ciasta i desery
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz

PO52001

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO52002

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

40 YEARS OLD TAWNY
PORTO

10 YEARS OLD WHITE
PORTO 375 ML

Głęboki bursztynowy kolor. Bardzo złożone
aromaty z nutą suszonych owoców, orzechów,
rodzynek i fig, z odrobiną miodu i wanilii. Gęste
i obfite, jedwabiste i skoncentrowane, imponuje
świeżością. Mocne i trwałe wykończenie.
12-14°C
Sery, desery
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz
Concours Mondial de Bruxelles Złoto
IWC Złoto, IWSC Złoto, DWWA Srebro,
Robert Parker 93 pkt

Atrakcyjny złoty kolor. Elegancki i złożony
aromat, lekko pikantny, wyróżnia się suszonymi
owocami i eleganckimi nutami drzewnymi.
Gładkie,okrągłe i złożone w smaku, intensywne
suszone owoce. Doskonałe wykończenie.
12-14°C
Foie gras, risotto z grzybami, sery, ciasta
Touriga Nacional, Tinta Amarela, Tinta
Barroca, Tinta Roriz, Touriga Franca
Robert Parker 90 pkt, Wine Spectator 92 pkt

PO52004

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO52003

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

PO520051

COLHEITA 1979
PORTO
Głęboki bursztynowy kolor. Złożony i bogaty
bukiet z przeważającymi aromatami suszonych
owoców. Charakterystyczny, dobrze wyważony
i harmonijny smak. Elegancko połączone
garbniki, które utrzymują się w pysznym
wykończeniu. Długa, pyszna i soczysta.
12-14°C
Ciasta i desery, sery pleśniowe, czekolada
Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz

PO520071
PO52009

BIAŁE SŁODKIE WZMACNIANE

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

CZERWONE SŁODKIE WZMACNIANE

KOPKE

KOPKE

Marka Kopke urosła do rangi lidera w kategorii win wzmacnianych.

NIEMCY

148

Wprawdzie winiarstwo to nie football, ale i tak
NIEMCY należą do czołówki w tej „dyscyplinie”.
Kojarzone do niedawna z tandetnymi etykietami
Liebfraumilch, obecnie rozpoznawalne jako doskonałe
wina, głównie ze szczepu Riesling. Trudno, będąc
miłośnikiem białych win, a jest nas w Polsce coraz
więcej, nie kochać tej odmiany vitis vinifera.

Niemcy

Upraszczając wina niemieckie dzielimy na:

BEERENAUSLESE (BA)

Tafelwein (stołowe), Landwein (regionalne)

drogie, słodkie wina do których produkcji

i Qualitatswein (jakościowe). W zasadzie

zbiera się pojedyncze grona skażone pleśnią

interesują nas te ostatnie i posiadają one

szlachetną.

swoją wewnętrzną strukturę na którą
składają się QbA i QmP.

TROCKENBEERENAUSLESE (TBA)
jeszcze droższa kategoria, wytwarzana

PRADIKATSWEIN (QMP)

z gron wysuszonych w kiściach na rodzynki.

wina najwyższej jakości są podzielone ze
względu na zawartość cukru w gronach na:

EISWEIN
wymaga wyczekania ze zbiorem do

KABINETT

temperatur około - 8°C co może przeciągnąć

lekkie wina do natychmiastowego wypicia,

się aż do stycznia.

będące wspaniałym aperitif o dość wysokiej
kwasowości, zapachu zielonych jabłek
i zawartości alkoholu 8-12%.

Główne regiony winiarskie Niemiec od północy rozpoczynając to: Mosel, Rheingau,

SPATLESE

Inny podział przydatny przy czytaniu

Franken, Nahe, Reinhessen, Pfalz i Baden. Najpopularniejsze odmiany pośród białych:

posiadają więcej ciała niż Kabinett ze

etykiet to VDP. Stworzony przez prestiżowe

Riesling, Muller-Thurgau, Silvaner, Grauburgunder (Pinot Gris) i Weisburgunder

względu na późny zbiór.

stowarzyszenie najlepszych producentów

(Pinot Blanc) natomiast czerwone to Spatburgunder (Pinot Noir) i Dornfelder.

klasyfikuje winnice podobnie jak Burgundia
AUSLESE

swoje Grands Cru. Najlepszych 80

Wrodzony pęd mieszkańców tego kraju do porządkowania wszystkiego dookoła,

najczęściej słodkie, pochodzące

producentów zaliczono do grupy Erste Lage

uczynił klasyfikację win równie zawiłą jak bordoską i często przeciętny śmiertelnik

z indywidualnie zbieranych kiści, z dużym

(Premier Cru). Wina Erste Lage pochodzące

próbując zrozumieć znaczenie poszczególnych słów na etykiecie jest całkowicie

potencjałem leżakowania.

z konkretnych parceli to Grosses Gewachs

zdezorientowany.

(Grand Cru).
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NIEMCY MOZELA

NIEMCY MOZELA
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MOZELA jest najstarszym i piątym co do wielkości regionem winiarskim
w Niemczech, obejmuje obszar nad trzema rzekami: Mozelą, Sarą i Ruwerą.

ERNST LOOSEN JEST CZŁOWIEKIEM RENESANSU I JEDNYM
Z NAJBARDZIEJ POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH WINIARZY
ZNAD MOZELI. TO NIE TYLKO GENIALNY ENOLOG
I WIZJONER, ALE TAKŻE KOLEKCJONER WIN Z CAŁEGO
ŚWIATA I JEDEN Z NAJWIĘKSZYCH AMBASADORÓW
RIESLINGA JAKIEGO ZNAM.

Winnica DR. LOOSEN jest w posiadaniu rodziny od ponad 200 lat. Obecny właściciel
Ernst Loosen, kiedy przejął ją w 1988 r. zdał sobie sprawę z potencjału jaki drzemie
w 60 letnich krzewach winorośli i wykorzystał go do produkcji win najwyższej
jakości. Strome południowe stoki tworzą idealny klimat do uprawy Rieslinga
a kamieniste i skaliste mozelskie gleby odbijając i utrzymując promieniowanie
słoneczne tworzą bardzo ciepłe mikroklimaty w najlepszych miejscach i pomagają

Adam Pawłowski

DR. L RIESLING
DRY
MOSEL QUALITÄTSWEIN

DR. L RIESLING
FEINHERB
MOSEL QUALITÄTSWEIN

DR. L RIESLING
MEDIUM SWEET
MOSEL QUALITÄTSWEIN

ERDENER TREPPCHEN
RIESLING KABINETT
MOSEL PRÄDIKATSWEIN

ÜRZIGER WÜRZGARTEN

Delikatnie złoty kolor z zielonkawymi refleksami.
Intensywny bukietem - aromaty cytrusów, nuty
brzoskwini i białych kwiatów. W ustach słodkie,
owocowe, o dobrze zrównoważonej kwasowości,
z delikatną mineralną nutą na finiszu.
10-12°C
Aperitif, owoce morza, białe mięso
Riesling
Wine Spectator 91 pkt
Wine Enthusiast 90 pkt

Bladożółty, cytrynowy kolor. W nosie lekko
słodki zapach limonki, świeżego melona,
odrobina kokosa. W smaku wyczuwalna
brzoskwinia, cytrusy i jabłka.
8-10°C		
Kuchnia niemiecka, tajska, chińska, indyjska
Riesling
Wine Enthusiast 90 pkt, Wine Spectator
91 pkt, IWC Srebro, Najlepszy Riesling
w Polsce wg Winicjatywy 2014

Złoty kolor z zielonkawymi refleksami.
Intensywne nuty grejpfruta i brzoskwini
z nutami białych kwiatów, zielonego jabłka,
pieczonego ciasta, mineralny posmak na finiszu.
10-12°C
Aperitif, kuchnia azjatycka, owoce morza,
ciasta i desery
Riesling

Blady, bardzo jasny kolor. Aromaty brzoskwiń
i owoców egzotycznych oraz mineralne nuty.
W ustach eleganckie, żywe i świeże, bogate
w cytrusowe smaki.

Blady złoty kolor. Aromaty cytrusów i jabłek,
pokruszonych kamieni, białego pieprzu.
W smaku delikatne i bardzo eleganckie,
wyważone i świetnie zorganizowane. Długie
mineralne i lekko pikantne wykończenie.
9-13°C
Ryby, szparagi, kozi ser, białe mięso
Riesling
Robert Parker 92 pkt,
Wine Spectator 91 pkt

7-11°C
Aperitif, pikantne dania, kuchnia azjatycka
Riesling
Robert Parker 90 pkt, Wine Advocat 89 pkt,
Wine Spectator 92 pkt
NI1003

NI1009

BIAŁE WYTRAWNE

BLAUSCHIEFER RIESLING
DRY
MOSEL QUALITÄTSWEIN
Kolor słomkowy. Klasyczny mozelski nos zapach łupka, intensywne zapachy cytrusów
i jabłek z mineralnymi nutami. Smak pełny,
przyjemny z nutą zielonych owoców. Wino
zrównoważone z żywą kwasowością.
8-11°C
Lekkie dania z drobiu, szparagi, ryby, risotto
Riesling
Robert Parker 87 pkt, najwyższa ocena
od Gault Millau
NI 1002

BIAŁE WYTRAWNE

NI 1001

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

NI1008

DR. L SPARKLING RIESLING
DEUTSCHER RIESLING SEKT

Błyszczący żółty kolor. Uwodzicielski zapach
dojrzałych jasnych owoców z ziemistą nutą.
W ustach bardzo żywe i świeże, kremowa
mineralność, świetna kwasowość i doskonały
balans. Eleganckie długotrwałe wykończenie.

Kolor delikatny słomkowy z wirującymi
drobnymi bąbelkami. Rozkoszne kwiatowe
aromaty z nutami melona i brzoskwini. W ustach
świeże, soczyste, eleganckie i delikatne.
Produkowane metodą Charmata.

NI 1004

BIAŁE WYTRAWNE

8-10°C
Aperitif, owoce morza, ryby, sałatki
Riesling
Wine Enthusiast 91 pkt
NI 1012

MOSEL QUALITÄTSWEIN

NI1005

BIAŁE WYTRAWNE

WEHLENER SONNENUHR
RIESLING GG RESERVE
MOSEL QUALITÄTSWEIN
Żółty słomkowy kolor. Elegancki zapach
kwiatów, brzoskwiń, cytrusów i łupków.
W ustach wytrawne, wyważone, harmonijne
i świeże. Długie i skoncentrowane. Winogrona
zbierane ręcznie z 60-letnich krzewów.
7-11°C
Owoce morza, ryby, drób
Riesling
Wine Enthusiast 93 pkt, Decanter 92 pkt

NI1010

BIAŁE WYTRAWNE

BIAŁE PÓŁSŁODKIE

WEISSBURGUNDER
MOSEL QUALITÄTSWEIN

8-10 °C
Owoce morza, ryby, przekąski i sałatki
Weisburgunder

BIAŁE PÓŁSŁODKIE

RIESLING DRY OLD VINES GG

BIAŁE MUSUJĄCE WYTRAWNE

ÜRZIGER WÜRZGARTEN
RIESLING GG RESERVE
MOSEL QUALITÄTSWEIN

WEHLENER SONNENUHR
RIESLING SPÄTLESE
MOSEL PRÄDIKATSWEIN

ERDENER TREPPCHEN
RIESLING AUSLESE
MOSEL PRÄDIKATSWEIN

Blady słomkowy kolor. Eleganckie i delikatne
aromaty anyżu, mięty, brzoskwini i toffi. Pełne
świeżości i elegancji na podniebieniu, tropikalne
smaki, pikantne i lekko słone w długim i czystym
wykończeniu. Świetnie zrównoważone.
7-11 °C
Owoce morza, ryby, dania kuchni azjatyckiej
Riesling
Wine Spectator 91 pkt,
Wine Enthusiast 90 pkt

Błyszczący złoty kolor. Intensywne aromaty
brzoskwiń i jabłek, placka z agrestem.
Na podniebieniu eksplozja smaków dojrzałej
brzoskwini i świeżego ananasa, gęste, świetnie
zrównoważone i harmonijne.
7-9 °C
Dania kuchni azjatyckiej, pikantne potrawy
Riesling
Robert Parker 92 pkt, IWC Srebro,
Wine Spectator 94 pkt, Wine&Spirits 94 pkt,
Dallas Wine Competition Złoto

Przejrzysty żółty kolor. Aromaty melona,
ananasa, brzoskwini, pomarańczy i miodu.
Na podniebieniu oszałamiająca równowaga.
Bogate i orzeźwiające. Wyrafinowane długie
wykończenie z subtelną nutą przypraw.
6-8 °C
Sery z niebieską pleśnią, owoce, desery
Riesling
IWC Złoto, DWWA Srebro,
Robert Parker 95 pkt,
Wine Spectator 94 pkt

NI1011

BIAŁE WYTRAWNE

NI1006

BIAŁE SŁODKIE

NI1007 (375ml)

BIAŁE SŁODKIE DESEROWE

DR LOOSEN

DR LOOSEN

zapewnić doskonałą dojrzałość owoców.

PALATYNAT to region winiarski w południowo-zachodnich Niemczech,
leżący w dorzeczu Renu. Z powierzchnią winnic, obejmującą dzisiaj
ponad 23 tysiące hektarów jest wraz z Mozelą największym producentem
Rieslinga na świecie. Klimat – ciepły, słoneczny, miejscami nawet podobny

NIEMCY PALATYNAT

RIESLING DRY
PFALZ QUALITÄTSWEIN

GEWÜRZTRAMINER
PFALZ QUALITÄTSWEIN

PINOT GRIS
PFALZ QUALITÄTSWEIN

Kolor żywy bladosłomkowy. Delikatne aromaty
miodu z niedojrzałą morelą,limonką i melonem.
Smak jabłek,owoców egzotycznych, brzoskwiń
i moreli, wyczuwalna minaralność. Wino
niezwykle orzeźwiające, delikatne i lekkie.

Kolor jasnożółty. Piękny kwiatowy aromat
z zapachem róż i liczi, w tle cytrusy i przyprawy.
Smak delikatny, kwiatowy, lekko korzenny.
Dobrze wyważona kwasowość, zaskakująco
trwałe.

Jasny blady słomkowy kolor. Aromaty
brzoskwiń i moreli z mineralna nutą.
W smaku wytrawne, bogate, dobrze zbudowane,
z kremowym posmakiem.

8-10°C
Aperitif, lekkie przekąski, ryby, kurczak
Riesling
Wine Enthusiast 90 pkt

NI 2001

BIAŁE WYTRAWNE

6-8°C
Pikantna kuchnia azjatycka, skorupiaki, sushi
Gewürztraminer
Wine & Spirits 89 pkt,
Wine Enthusiast 87 pkt
NI 2002

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

8-10°C
Sałatki, owoce morza, wędzone ryby
Pinot Gris
Concours Mondial Bruxelles Złoto,
Wine Enthusiast 88 pkt
NI 2005

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

do śródziemnomorskiego jest najcieplejszy i najsuchszy w całych
Niemczech. Region ten określa się niekiedy mianem niemieckiej Toskanii.
W 1996 r. Ernst Loosen przejął zabytkową posiadłość J.L.Wolf leżącą
w nadreńskim regionie Pfalz, aby produkować tu wina o charakterze win
reńskich. W ten sposób stworzył markę VILLA WOLF, której Wine&Spirits
oraz Wine Enthusiast nadali w roku 2007 tytuł „Brand Value of the Year”.

PINOT NOIR ROSÉ
DEUTSCHER SEKT

PINOT NOIR ROSÉ
PFALZ QUALITÄTSWEIN

PINOT NOIR
PFALZ QUALITÄTSWEIN

Delikatny bladoróżowy kolor z orzeźwiającymi
drobnymi bąbelkami. Aromaty miękkich
czerwonych owoców – maliny, truskawki,
czerwonej porzeczki. W ustach żywe i rześkie,
dobrze zbalansowana kwasowość.

Kolor blady łososiowy. Delikatny aromat
dojrzałych truskawek i śliwek. Usta pełne
owocowych smaków, lekkie i świeże, z dobrą
kwasowością. Bardzo przyjemna końcówka.

Jasny czerwony kolor. Aromaty świeżych
truskawek, dojrzałej wiśni z odrobiną przypraw.
W ustach świeże, subtelne, z miękkimi taninami,
posmak czerwonych owoców z delikatną nutą
przypraw, gładkie i eleganckie.

6-8 °C
Aperitif, sałatki, tapas i antipasti, drób
Pinot Noir

NI 2006

RÓŻOWE MUSUJĄCE WYTRAWNE

8-10°C
Aperitif, owoce morza, ryby, białe mięso
Pinot Noir
DWWA Srebro, Wine Enthusiast 88 pkt,
Magazyn Wino Grand Prix
RÓŻOWE PÓŁWYTRAWNE
NI 2004
NI 20041 (1.5L MAGNUM)

14-18°C
Czerwone mięso, pieczona kaczka, sery
Pinot Noir
Wine Enthusiast 89 pkt

NI 2003

CZERWONE WYTRAWNE
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VILLA WOLF

NIEMCY PALATYNAT

VILLA WOLF
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AUSTRIA KAMPTAL

AUSTRIA

Austria
Austria słynie z win intensywnych, czystych z charakterystyczną
osobowością. Jej winiarska tradycja jest długa, ale wina cechuje świeżość.
Kontynentalny klimat Austrii zapewnia przeciętną ilość plonów, ale moc win
uznawana jest za wyższą niż na przykład w przypadku win niemieckich.
Austria słynie z win białych – stanowią one aż dwie trzecie całej produkcji.
Flagowym szczepem jest Grüner Veltliner, ale spora część upraw szczepów
win białych to również Riesling. Wśród szczepów czerwonych istotną rolę

Tradycja uprawy winorośli w rodzinie RABL sięga XVIII wieku. Posiadłość obejmuje
80 ha najlepszych winnic na wzgórzach w pobliżu stolicy regionu Langenlois. Uprawiane
odmiany to: Grüner Veltliner, Riesling, Chardonnay, Pinot Blanc, Sauvignon Blanc, Traminer,
Muskateller, Zweigelt, Pinot Noir i Cabernet Sauvignon. Dolina Kamp posiada wyjątkowy
mikroklimat i bogatą glebę z dużą ilością minerałów. Rudolf Rabl łączy te zasoby naturalne
z nowoczesnymi technikami winiarskimi, tworząc wielokrotnie nagradzane wina.

odgrywa Zweigelt znany ze swej soczystości.
Region KAMPTAL – z którego pochodzą wina Schloss Gobelsburg i Rabl,
słynie dokładnie ze wspomnianych szczepów – nieco korzennego Grüner
Veltliner DAC i eleganckich, owocowych win szczepu Riesling DAC.
Kamptal to mały, prestiżowy region winiarski położony ok. 50 km na
północny zachód od Wiednia. Nazwa regionu wzięła się od rzeki Kamp,
która przepływa przez ten malowniczy teren. W 2008 roku region Kamptal
otrzymał klasyfikację DAC za wysokiej jakości wina Riesling i Gruner
Veltliner. Z bogactwa gleby z dużą ilością minerałów oraz wyjątkowego
mikroklimatu korzystają między innymi winnica Schloss Gobelsburg i Rabl.

GRÜNER VELTLINER ,,LÖSS‘‘
KAMPTAL DAC

RIESLING TERRASSEN
KAMPTAL DAC

GELBER MUSKATELLER
NIEDERÖSTERREICH

Jasny zielono-żółty kolor. Delikatne trawiaste
aromaty z mineralną nutą i odrobiną pieprzu.
Na podniebieniu limonka, jabłko, melisa,
krystalicznie czysta struktura, eleganckie,
o zaskakującej długości.

Jasny żółto-zielony kolor. Brzoskwiniowoananasowe aromaty z mineralnymi nutami.
Na podniebieniu zachęcające, eleganckie,
soczyste, z delikatną owocową słodyczą,
z posmakiem ananasa, z przyjemnie
zintegrowaną kwasowością.
8 - 10°C
Białe ryby, owoce morza, drób
Riesling

Jasny zielono-żółty kolor. Aromat owoców
egzotycznych i kwiatów - czarnego bzu i róży.
W ustach soczysta krucha kwasowość,
rześkość, aromatyczne wykończenie.

8-10°C
Owoce morza, drób, makarony, risotto
Grüner Veltliner

AA5001

BIAŁE WYTRAWNE

AA5005

BIAŁE WYTRAWNE

8-10°C
Aperitif, owoce morza, ryby
Gelber Muskateller

AA5003

BIAŁE WYTRAWNE
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AUSTRIA KAMPTAL

SCHLOSSKELLEREI
GRÜNER VELTLINER
KAMPTAL DOC

SCHLOSSKELLEREI
RIESLING
KAMPTAL DOC

SCHLOSSKELLEREI
ZWEIGELT
NIEDERÖSTERREICH

Słomkowożółty kolor. Aromaty świeżych ziół.
W ustach rześkie. Wyczuwalna nuta drożdży
i świeżość cytryn.

Słomkowożółty kolor. Aromaty świeżych
brzoskwiń i jabłek. W ustach dobrze
zbudowane, z wyczuwalną kwasowością
i obfitym ekstraktem. Długi finisz.

Rubinowoczerwony z odcieniami fioletu.
Aromaty soczystych wiśni z pikantnymi
niuansami. W ustach soczyste i świeże ze
śliwkową nutą.

12˚C
Sznycel wiedeński, szparagi
Grüner Veltliner

AA1010

Austriacka winnica SCHLOSS GOBELSBURG jest jedną z najstarszych
winnic w tym kraju. Jej historia sięga XII w.. W 2021 roku posiadłość,
w której pierwsze wina produkowali cysterscy mnisi, obchodzi swój
jubileusz – 850-lecie, wyznaczając rok 1171 jako początki długiej
tradycji produkcji wina.

BIAŁE WYTRAWNE

10˚C
Doprawione warzywa, sałatki
Riesling

AA1011

BIAŁE WYTRAWNE

LANGENLOIS
GRÜNER VELTLINER
KAMPTAL DOC

ZÖBING
RIESLING
KAMPTAL DOC

W nosie delikatne aromaty gruszek, szałwi,
drożdży i białego pieprzu. W ustach pełne,
lekko pikantne, z wytrawnym finiszem.

Owocowe aromaty. W ustach nuty ananasa
z lekko ziemistym posmakiem. Na finiszu żywa
kwasowość.

10˚C
Kotlet schabowy i kapusta zasmażana
Grüner Veltliner
James Suckling 91 pkt

AA1020

BIAŁE WYTRAWNE

10˚C
Łosoś, makrela, dorsz
Riesling
James Suckling 93 pkt

AA1021

BIAŁE WYTRAWNE

Dziś posiadłość winnicy Schloss Gobelsburg jest nie tylko dziedzictwem
austriackiego wina, ale jednym z najbardziej nagradzanych na arenie
międzynarodowej ambasadorów austriackiej kultury winiarstwa.
Produkcja wina w Gobelsburgu kładzie nacisk na tradycyjne odmiany
i ekspresję terroir. Dębowe beczki są używane oszczędnie i tylko do
najlepszych białych i czerwonych win. Do produkcji dużych i małych
beczek używany jest dąb z Manhartsbergu (region położony na północ
od Langenlois). Poza tym do winifikacji używa się stalowych zbiorników.
Do fermentacji używane są głównie drożdże naturalne.

PINOT NOIR
RESERVE
NIEDERÖSTERREICH

ST. LAURENT
RESERVE
NIEDERÖSTERREICH

Rubinowoczerwone wino z wiśniowym,
ziemistym aromatem. W ustach wytrawne
i mineralne, średnia kwasowość. Długi finisz.

Karminowy kolor. Aromaty goździków
i przypraw z owocowymi nutami. W ustach
lekka kwasowość i aksamitne taniny. Owocowy
finisz. Może zawierać osad.

14˚C
Pieczony drób, grillowany łosoś
Pinot Noir

AA1030

CZERWONE WYTRAWNE

14˚C
Pieczona kaczka, risotto grzybowe
St. Laurent

AA1031

CZERWONE WYTRAWNE
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14˚C
Owoce morza i makaron w pomidorach
Zweigelt

AA1012

CZERWONE WYTRAWNE

SCHLOSS GOBELSBURG
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AUSTRIA KAMPTAL

RIED STEINSETZ
GRÜNER VELTLINER
KAMPTAL DAC

RIED RENNER
GRÜNER VELTLINER
KAMPTAL DAC

RIED GRUB
GRÜNER VELTLINER
KAMPTAL DAC

Słomkowożółty kolor. Aromaty jabłek mieszają
się z delikatnym dymem. W ustach owoce
tropikalne, intensywne i dobrze zbudowane
z przyjemną goryczką.

Intensywnie owocowy aromat z orzechami.
W ustach owocowa słodycz i słoność,
mineralne. Długi finisz.

Aromat soczystych owoców jabłek, renklod
i tytoniu. Delikatny, ale skoncentrowany smak
owoców z nutą białego pieprzu. Długi finisz.

10˚C
Dania kuchni azjatyckiej – pad thai, curry
Grüner Veltliner

AA1040

BIAŁE WYTRAWNE

10˚C
Wieprzowina, drób, rośliny strączkowe
Grüner Veltliner
Wine Enthusiast 96 pkt, Jancis Robinson
17/20; James Suckling 94 pkt
AA1042

BIAŁE WYTRAWNE

12˚C
Tłuste ryby, drób, długodojrzewające szynki
Grüner Veltliner
James Suckling 96 pkt

AA1043

BIAŁE WYTRAWNE

RIED LAMM
GRÜNER VELTLINER
KAMPTAL DAC

RIED GAISBERG
RIESLING
KAMPTAL DAC

RIED HEILIGENSTEIN
RIESLING
KAMPTAL DAC

Słomkowozłoty kolor. Aromaty mirabelek
i ananasów z domieszką ziół. W ustach bogaty
smak. Nuty rabarbaru, mlecznej czekolady
i białego pieprzu. Długi finisz.

Słomkowożółty kolor. W nosie dojrzałe
morele i cytrusy z lekką nutą lecytyny.
W ustach intensywne o wyrazistym smaku
owoców mango i moreli. Mineralna kwasowość
i oleistość. Długi finisz.
10˚C
Jagnięcina, ryby, kuchnia indyjska
Riesling
Jancis Robinson 17/20 pkt,
James Suckling 96 pkt

Słomkowożółty kolor. W nosie wyczuwalne
owoce świeżej brzoskiwini, suszonej gruszki
i ananasa. Tropikalne nuty. W ustach gładkie.
Owocowy posmak z posmakiem gruszki.

10˚C
Wędzone ryby, kuchnia azjatycka
Grüner Veltliner
James Suckling 96 pkt
AA1044

BIAŁE WYTRAWNE

AA1045

BIAŁE WYTRAWNE

12˚C
Pieczony drób, tłuste ryby, dania warzywne
Riesling
James Suckling 95 pkt
AA1046

BIAŁE WYTRAWNE

AUSLESE
GRÜNER VELTLINER
SÜSSWEIN
NIEDERÖSTERREICH
Słomkowożółty kolor. W nosie kwiatowe,
z kandyzowanym imbirem, trawą cytrynową
i żółtymi owocami. W smaku słodkie, ale
subtelnie zrównoważone. Długi finisz.
12˚C
Dojrzałe sery, tarta z jabłkami
Grüner Veltliner

AA1050

BIAŁE SŁODKIE

BRUT RESERVE
NIEDERÖSTERREICH
Musujące wino z owocowym aromatem gruszek,
dojrzałych brzoskwiń i moreli, uzupełniony
delikatnym rumiankiem. W smaku gładkie
i oleiste z wyczuwalnymi bąbelkami. Delikatnie
drożdżowe z mocną kwasowością.
8˚C
Aperitif, owoce morza, grillowane ryby
Pinot Noir, Riesling, Gruner Veltliner
Wine Enthusiast 90pkt.
AA1060

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

POLECANIE WIN TEGO WYBITNEGO
PRODUCENTA JEST CZYSTĄ
PRZYJEMNOŚCIĄ I PRAWDZIWYM
ZASZCZYTEM. SCHLOSS GOBELSBURG
W 2021 OBCHODZIŁ
850-LECIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI
I OD WIELU POKOLEŃ WYZNACZA
NAJWYŻSZY STANDARD DLA WIN
Z AUSTRIACKIEGO REGIONU KAMPTAL.
TO WINA NASYCONE WIELOWIEKOWĄ
TRADYCJĄ, DOŚWIADCZENIEM,
WIEDZĄ I GŁĘBOKIM ZROZUMIENIEM
LOKALNEGO TERROIR. ICH PORTFOLIO
NIE MA SŁABYCH PUNKTÓW, A JA
MAM SZCZEGÓLNĄ SŁABOŚĆ DO ICH
FLAGOWEGO GRÜNER VELTLINERA.
Adam Pawłowski
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Winnica L’OPERA to projekt, który powstał w 2014 roku. Pomysł narodził się
w głowie odważnej i ambitnej dziewczyny – Irminy Szpak oraz jej dwóch włoskich
przyjaciół, którzy pracują w branży winiarskiej we Włoszech. Wszystko zaczęło

Historia POLSKIEGO winiarstwa jest długa i sięga IX wieku
– to dość zaskakujące biorąc pod uwagę fakt, że dopiero
w ciągu ostatnich trzydziestu lat na polskiej mapie zaczęły
pojawiać się profesjonalne winnice, a ich dynamiczny wzrost
szczególnie widać w ostatnich dziesięciu latach.
Z tego powodu o Polsce w kontekście winiarstwa mówi się, że jest młodym
producentem. Warto jednak podkreślić, że ten młody producent ma duży
potencjał – na polskich ziemiach powstają winnice, których wina już dziś cieszą się
wysokim uznaniem. Obecnie najwięcej producentów polskiego wina znajduje się
w Małopolsce, jednak największy areał winnic znajduje się na terenie województwa
lubuskiego. W tym zestawieniu warto też wyróżnić Dolny Śląsk – pod względem

produkcji wysokiej jakości win w Polsce. Winnica L’Opera poprzez umiejętne
przetwarzanie winogron uprawianych z najwyższą starannością udowadnia, że
ziemie polskie są w stanie zaoferować doznania najwyższej jakości.

L’OPERA
HALKA
WZGÓRZA TRZEBNICKIE

L’OPERA
SOL SOL
WZGÓRZA TRZEBNICKIE

Wino o aromacie kwiatowym oraz cytrusowym.
Dobrze zbalansowana kwasowość, rześkość
i odrobina cukru resztkowego. W smaku
delikatnie słodkie, z wyczuwalnymi nutami
cytrusów i jabłek. Nazwa wina wywodzi się ze
znanej opery Stanisława Moniuszki – „Halki”.
10-12°C
Aperitif, kuchnia azjatycka, sałaty
Chardonnay, Bronner, Muscaris

Jasny żółty kolor. Świeże, bogate aromaty
cytrusów. W ustach delikatne, z bogatym
owocowym smakiem.

PL1003

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

jednak fakt, że właściciele owych winnic z odwagą i pasją dążą do poprawy smaku

PL1000

BIAŁE WYTRAWNE

L’OPERA
CZAS NA
WZGÓRZA TRZEBNICKIE

L’OPERA
TRIADA
WZGÓRZA TRZEBNICKIE

Żółto-złoty połyskujący kolor.
Aromaty gruszki i wanilii. W ustach bogate,
bardzo eleganckie. Dojrzewanie w dębowych
beczkach.

Mocne i wyraźne wino, charakteryzujące się
bukietem bardzo dojrzałych i słodkich owoców
przypominających wiśnię oraz przyprawy
takie jak wanilia i biała czekolada. Dojrzewanie
w beczce złagodziło wyraz tanin oraz sprawiło,
że w ustach pozostaje uczucie soczystości.
16-18°C
Czerwone mięso, drób, jagnięcina, sery
Cabernet Cantor, Cabernet Cortis i Baron

ilości producentów i obszarów winnic jakie znajdują się na tych ziemiach. Obecnie
na terenie naszego kraju tereny winnic przekraczają już 500ha. Najistotniejszy jest

8-10°C
Aperitif, przekąski i sałatki, świeże sery
Solaris

10-12°C
Aperitif, makarony, drób, cielęcina
Solaris / Helios

i jakości swoich produktów, coraz częściej dorównując światowej jakości trunkom.
PL1001

BIAŁE WYTRAWNE

PL1002

CZERWONE WYTRAWNE

L’OPERA

Polska

się kilka lat temu, kiedy właścicielka poprosiła ich o opinię na temat możliwości
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Zgodnie ze starą prawdą, że jakość wina rodzi się w winnicy wiele uwagi poświęconej
krzewom winorośli i pracy przy ich uprawie jest wyczuwalne w każdym łyku wina
pochodzącego z owoców dojrzewających w WINNICY JAKUBÓW. Ideą Winnicy jest
produkowanie win naturalnych, bez dosładzania cukrem, klarowanych na drodze
naturalnej sedymentacji i zlewania znad osadu, odzwierciedlających w maksymalnym
stopniu charakter odmiany winorośli, z których pochodzą oraz terroir winnicy.
Winnica Jakubów założona została w 2002 roku.

Winnica ADORIA założona została przez Mike'a Whitney, który urodzony wśród winnic
Kalifornii, w 1995 roku zamieszkał w Polsce. Winnicę ADORIA stworzył, by połączyć miłość
do wina i wiedzę o nim z idealnymi warunkami południowo-zachodniej Polski. Mike
długo poszukiwał idealnego miejsca na winnicę współpracując z uznanymi w świecie
specjalistami w dziedzinie winiarstwa. Półtora roku i trzysta odrzuconych lokalizacji
później znalazł odpowiednie miejsce – Zachowice. Dziś to miejsce światowej klasy winnica, na której rosną szczepy najwyższej jakości jak Chardonnay, Pinot Noir i Reisling,
a wino cieszy się ogromnym uznaniem ekspertów.

ADORIA
PINOT NOIR
W pełni dojrzałe winogrona szlachetnej
odmiany pinot noir porównywany z winami
z Burgundii. Bogate aromaty malin, truskawki
i wiśni z delikatną nutą wanilii. Nuty owoców
charakterystycznych dla klasycznych Pinot
Noir, maliny, truskawki .
15°C
Tradycyjna kuchna polska i francuska
Pinot Noir
Srebrny Korek 2021
PL4000

CZERWONE WYTRAWNE

Złoty kolor. Dominują aromaty rodzynek,
pigwy, słodkich gruszek czy kandyzowanych
brzoskwiń. Naturalna, intensywna słodycz
idealnie balansuje się doskonałą kwasowością.
W ustach pełne, długi miodowy finisz.

12°C
Kuchnia azjatycka, desery
Solaris
PL7000

BIAŁE SŁODKIE

ZWEIGELT
Wino o przejrzystej, rubinowej barwie.
Intensywne i rześkie z owocowymi aromatami
czereśni, wiśni i malin oraz elegancką
pikantnością białego pieprzu. Lekkie ciało
i miękkie taniny w połączeniu z charakterem
czerwonych owoców.

14˚C
Makarony, pasty, moussaka, ragout
Zweigelt

PL7002

CZERWONE WYTRAWNE

HIBERNAL H3
Wino o chłodnej, cytrynowej barwie.
Wyraźnie świeże aromaty liści czarnej
porzeczki z wyczuwalną słodyczą kwiatu
czarnego bzu i nutami agrestu, limonki i jabłka.
Rześkie i lekkie z długą i świeżą kwasowością.

12°C
Karczochy, szparagi, zielone pomidory
Hibernal
PL7001

BIAŁE WYTRAWNE

YACOBUS
ORANGE
Wino o pomarańczowej barwie. Bogate aromaty
kwiatów lipy, rodzynek, dojrzałej pigwy,
brzoskwini. W smaku świeże z harmonijnym
zakończeniem rozmarynowo-herbacianym.
Na końcu lekko orzechowe, okrągłe, bardzo
żywe.
12˚C
Kuchnia azjatycka, dania grzybowe.
Hibernal, Solaris, Traminer, Riesling

PL7003

POMARAŃCZOWE WYTRAWNE

WINNICA JAKUBÓW

ADORIA

WINNICA JAKUBÓW
SOLARIS LATE HARVEST

POLSKA LUBUSKIE

POLSKA LUBUSKIE

Właścicielem WINNICY GOSTCHORZE jest Francuz o polskich korzeniach,
Guillaume Dubois. Mieszka w Polsce i we Francji. Guillaume ukończył kilka

Winnica SAINT VINCENT swoją nazwę bierze od Świętego Wincenta, patrona winiarzy.

specjalistycznych szkoleń winiarskich w Szampanii. Od 10 lat, z wielką determinacją,

Mieści się ona w Borowie Wielkim, około 35 km na południe od Zielonej Góry i działa

każdego roku, sadzi winnice. Tak powstało wino robione metodą szampańską - Gost Art ,

od roku 2009. Właścicielem i pomysłodawcą projektu jest Francuz Jean Mulot.

które było wielokrotnie nagradzane w wielu konkursach winiarskich.

Od początku swojego istnienia winnica jest jedną z większych w regionie.

W 2014 roku Guillaume zrobił swoje pierwsze wino musujące. Wino z Winnicy Gostchorze

Wina producenta przywoziły medale z najważniejszych konkursów winiarskich w kraju

spotkało się z bardzo dobrą oceną osób z laboratoriów w Szampanii oraz w Polsce.

(Jasło, Zielona Góra, Kraków, Poznań) i za granicą (Szanghaj, Bukareszt).

MAM PRZYJEMNOŚĆ
TWORZYĆ
NAPRAWDĘ BARDZO
DOBRE, POLSKIE
WINO MUSUJĄCE
— podkreśla

GOST ART
CUVÉE BRUT

SAINT VINCENT
RIESLING

SAINT VINCENT
REGENT

Słomkowy kolor. Dominują aromaty brzoskwiń
i soczystych zielonych jabłek. W ustach
kremowe, przyjemne musowanie pobudza
zmysły. Świetna kwasowość, wyraziste
zakończenie sprawia wiele przyjemności.

Aromaty zielonego i żółtego jabłka, gruszki,
nuty cytrusowe. W ustach wino o dużej
świeżości, typowe dla szczepu, o cytrusowej
kwasowości i aromatach soczystych jabłek.

Głęboka rubinowa barwa. Obfite aromaty jeżyn,
jagód i suszonych śliwek. W ustach bogaty smak
dojrzałych ciemnych owoców z delikatną taniną
na finiszu

Guillaume Dubois
10°C
Aperitif, ostrygi
Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris
Srebrny Korek 2021
PL3000

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

12°C
Ryby, kuchnia wegetariańska, jako aperitif
Riesling

PL5000

BIAŁE WYTRAWNE

18°C
Czerwone mięso, wędliny i sery
Regent

PL5001

CZERWONE WYTRAWNE
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SAINT VINCENT

GOSTCHORZE
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Winnica TOKAJ HÉTSZŐLŐ, znana ze swoich wyjątkowych win i przebogatej
historii, znajduje się w samym sercu regionu Tokaj-Hegyalja, na południowych
stokach góry Tokaj. Majątek powstał w 1502 r. na terenie 7 najlepszych działek
w regionie. Na cześć tego wydarzenia nazwano winnicę Hétszölö czyli
„7 winnic”. Parcele Tokaj Hétszőlő oraz winnice Nagysszolo zostały
sklasyfikowane jako premier cru w 1772 r. W 2009 r. winnicę zakupił Michel

W ę g r y
WĘGRY to jeden z najważniejszych producentów
wina we wschodniej Europie. Wino jest
nieodzownym elementem węgierskiej historii,
kultury, turystyki i gastronomii.

Reybier, właściciel Château d’Estournel. Produkowane tu co roku wina Szamorodni, Furmint, Hárslevelú i Muscotaly oraz z późnego zbioru - Hárslevelú
i Furmint, a w szczególności unikatowe Aszu, to wielka duma firmy.

HÉTSZŐLŐ
DRY FURMINT BIO
TOKAJ

HÉTSZŐLŐ
LATE HARVEST
TOKAJ

HÉTSZÖLÖ
CHÂTEAU IMPERIAL
SZAMORODNI BIO 500 ML

Jasnożółty kolor. Intensywne aromaty owoców
tropikalnych. W ustach świeże, wytrawne,
z przyjemną kwasowością, z posmakiem
cytrusów i ananasa. Gładkie organiczne wino
z mineralnym wykończeniem.
11-12 °C
Aperitif, sałatki, grillowane warzywa
Furmint

Kolor jasnozłoty. Bardzo złożone aromaty cytrusy, morele, kwiat czarnego bzu, kwiat lipy
i świeże tropikalne nuty owocowe. W ustach
harmonijne, zbalansowane, dojrzałe owoce
z elegancką mineralnością i kwasowością.
11-12 °C
Gęsie watróbki - fois gras, desery i ciasta,
ryby i drób w słodkich sosach
Furmint, Hárslevelű

Kolor patynowego złota. Słodkie aromaty
dojrzałych owoców tropikalnych, moreli oraz
rodzynek. Na podniebieniu świeżość oraz
doskonała świetnie zrównoważona kwasowość.

WE1002

BIAŁE WYTRAWNE

WE1005

BIAŁE SŁODKIE

Dzisiaj na Węgrzech, na 93 000 ha uprawiane są niezliczone szczepy regionalne
oraz międzynarodowe. Najbardziej znany spośród rodzimych to oczywiście
Furmint, podstawa słynnych tokajskich win. Wyodrębnia się tu aż 22 regiony
winiarskie. Stąd też rozmaitość gatunków win – od lekkich, białych z gór Matry
nad Balatonem, przez wytrawne, czerwone z Egeru czy Villany, aż po ciężkie,
złociste z Tokaju. Produkcja wina wynosi 4-5,5 mln hektolitrów rocznie. Region
TOKAJI usytuowany jest w północno-wschodniej części Węgier, na południowo
i południowo- wschodnich zboczach Gór Zemplińskich. Tworzy go 28 gmin,
leżących wzdłuż doliny rzeki Bodrog: od Sátoraljaújhely na północy po Tokaj
i Tarcal na południu. Odmiany winogron uprawianych w Tokaju to przede

HÉTSZŐLŐ
SÁRGA MUSKOTÁLY
TOKAJ

HÉTSZŐLŐ ASZÚ
5 PUTTONYOS
TOKAJ

Prawie przezroczysty, jasnożółty kolor.
Bardzo bogaty aromat, intensywne zapachy
kwiatów i świeżych owoców. W smaku lekkie,
orzeźwiające, mineralne, z delikatną owocową
słodyczą. Doskonałe na letnie, gorące dni.
11-12 °C
Aperitif, sałatki, lekkie przekąski
Sárgamuskotály

Złoty miodowy kolor. Intensywne aromaty
imbiru i karmelu z delikatną korzenną nutą.
W ustach doskonała równowaga. Smak
dojrzałych moreli i brzoskwiń z orzechowym
dodatkiem. Długi satysfakcjonujący finisz.
11-12 °C
Foie Gras, słodycze, ciasta, sery pleśniowe
Furmint
IWC Złoto, IWSC Srebro
Wine & Spirits Magazine 92 pkt

wszystkim: Furmint, Hárszlevelú, Muscat, Zeta.
WE1001

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

WE1003

BIAŁE SŁODKIE

12 C°
Kremowe, owocowe desery, foie gras,
potrawy orientalne
Furmint

WE1006

BIAŁE SŁODKIE

TOKAJ HÉTSZŐLŐ
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KRETA obok Peloponezu i Kefalonii należy do Południowego Regionu
Grecji. Na Krecie, najbardziej spośród wysp greckich wysuniętej
na południe, panuje jeden z najcieplejszych klimatów winiarskich.
Bardzo popularnym winem na wyspie jest Vidiano, które jest łatwym
do picia, wytrawnym białym winem o aromacie melona, gruszki i słodkich
czerwonych jabłek z lekko oleistym podniebieniem i miękką kwasowością.
Czerwone wina Krety - Kotsifali, Mandilarii, Liatiko są zwykle mieszane

GRECJA uważana jest za kolebkę winiarstwa.
Jest jednym z najstarszych obszarów uprawy
winorośli w Europie i na świecie.

ze sobą, aby stworzyć wino o słodkich, czerwonych i czarnych owocach,
z nutą cynamonu, ziela angielskiego i sosu sojowego, z delikatniejszym
słodkim finiszem taninowym.
Winiarnia DOULOUFAKIS położona jest w miejscowości Dafnes,

W starożytności była jednym z czołowych producentów wina.

kilka kilometrów na południe od Heraklionu na Krecie. Tradycja i historia

Najwcześniejsze wzmianki o greckim winie pochodzą sprzed 6500 lat, kiedy

rodziny Douloufakis w uprawie winorośli i produkcji wina rozpoczyna

wino było produkowane w gospodarstwach domowych lub gminie. W czasach

się w 1930 roku. Wtedy Dimitris Douloufakis w starych tradycyjnych

starożytnych, gdy handel winem stał się intensywny (zwłaszcza w basenie

pomieszczeniach po raz pierwszy profesjonalnie wyprodukował wino.

Morza Śródziemnego) wino greckie cieszyło się dużym prestiżem, a szczególnie

W 1952 roku rodzina Douloufakis wzięła udział w 17. Międzynarodowych

we Włoszech za czasów Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu wina

Targach w Salonikach i otrzymała wysoki tytuł za jakość swoich produktów.

eksportowane z Krety, Monemvasii i innych greckich portów cieszyły się dużym

Obecnie uprawę winorośli i tradycję produkcji wina kontynuuje wnuk

popytem i osiągały wysokie ceny w północnej Europie.

Dimitrisa, Nikolas Douloufakis. Po studiach enologicznych we Włoszech,
odrestaurował winnicę i produkuje wspaniałe wina o wysokiej jakości.

Winiarstwo w Grecji to jedna z dwóch branż obok turystyki, która oparła się
recesji spowodowanej kryzysem w 2008 r. Grecja zanotowała w ciągu ostatniej
dekady 100-procentowy wzrost eksportu na rynki pozaeuropejskie i zbliżony
skok eksportu do krajów Starego Kontynentu. Obok tych liczb jeszcze bardziej
imponujący jest skok jakościowy.

DOULOUFAKIS
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GRECJA KRETA
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NALEŻĘ DO TRZECIEGO POKOLENIA
WINIARZY W MOJEJ RODZINIE, PODĄŻAJĄC
ŚLADAMI MOJEGO DZIADKA I OJCA.
WINO JEST DLA MNIE CZYMŚ WIĘCEJ NIŻ ZWYKŁYM
SŁOWEM! TO MÓJ ZAWÓD, MOJE HOBBY, MOJA
PRZYJEMNOŚĆ. ZAANGAŻOWANY W WINO, JESTEM
CZĘŚCIĄ TRADYCJI I KULTURY, KTÓRA LICZY SOBIE
PONAD CZTERY TYSIĄCE LAT W TYM MIEJSCU.

ENOTRIA WHITE
CRETE PGI

ENOTRIA RED
CRETE PGI

Bladożółty, słomkowy kolor. Duża ekspresja
aromatyczna i owocowa. W ustach okrągła
i bogata struktura. Bardzo przyjemny charakter.
Świeżość dzięki dobrze zbalansowanej
kwasowości. Na finiszu orzeźwiający posmak.

Rubinowy kolor. Różnorodność aromatów
obejmuje czerwone owoce i eleganckie nuty
pieprzu. W smaku świeże i owocowe, z wysoką
kwasowością i średnimi taninami. Wino ciekawe
i łatwe do picia, o doskonałej równowadze
i przyjemnym posmaku.
17 °C
Królik, zając, kozina, perliczka, moussaka
Syrah, Kotsifali, Liatiko

10 °C
Owoce morza, ryby, drób, warzywa
Vilana, Sauvignon Blanc, Muscat of Spina

GC1001

BIAŁE WYTRAWNE

GC1002

DOULOUFAKIS

DOULOUFAKIS

— Nikos Douloufakis

CZERWONE WYTRAWNE

DAFNIOS VIDIANO
CRETE PGI

DAFNIOS LIATIKO
DAFNES PDO

ASPROS LAGOS VIDIANO
CRETE PGI

ALARGO ASSYRTIKO
CRETE PGI

Jasnozłoty kolor. Dominują aromaty brzoskwini
i moreli. Pojawiają się nuty kwiatowe rumianku,
jaśminu i przypraw. Bogaty smak z tymi samymi
dominującymi aromatami. Na podniebieniu
dobrze zbalansowana kwasowość, pełne ciało
z pięknym finiszem.
9-10 °C
Ryby, jagnięcina, zupa z ciecierzycy
Vidiano

Rubinowy kolor. Skoncentrowane aromaty
świeżych czerwonych owoców, ziół i lekkie
aromaty kwiatowe. Rozwija bukiet dojrzałych
owoców, skóry i przypraw. Ma lekkie ciało,
dobrą kwasowość, miękkie i smaczne taniny
oraz długi posmak. Wino bardzo eleganckie.
17 °C
Pieczona jagnięcina, gulasze, wędliny
Liatiko
Wine Enthusiast 92 pkt

Złoty kolor z zielonymi i żółtymi odcieniami.
Aromat bogaty w białe kwiaty i owoce
cytrusowe. Bogaty smak, aksamitny, maślany,
nabiera gęstego morelowego charakteru.
Uwodzicielski posmak mineralny. Doskonały,
długotrwały morelowy posmak.
10 °C
Ryby, skorupiaki, wieprzowina
Vidiano
Decanter Srebro

Biało-żółty kolor i delikatne aromaty
suszonych cytrusów. Mineralny smak, który jest
charakterystyczny dla tej odmiany i przypomina
wina z Santorini. Jego chrupiąca kwasowość
jest w równowadze z pełnym ciałem.

GC1003

BIAŁE WYTRAWNE

GC1004

CZERWONE WYTRAWNE

GC1005

BIAŁE WYTRAWNE

10 °C
Spaghetti Carbonara, dorsz, okoń
Assyrtiko

GC1006

BIAŁE WYTRAWNE

FEMINA MALVASIA
DI CANDIA AROMATICA
CRETE PGI
Jasnozłoty kolor. Urzekający aromat kwiatu
cytryny, jaśminu i egzotycznych owoców
– passiflora, mango. Smak wytrawny
z orzeźwiającą kwasowością.
Przyjemny i długotrwały posmak.
9-10 °C
Ryby, sushi, szparagi, kuchnia azjatycka
Malvasia Di Candia Aromatica

GC1007

BIAŁE WYTRAWNE

172

GRECJA KEFALONIA

GRECJA KEFALONIA

173

Rodzina SCLAVOS od wieków ma swoje korzenie w greckiej Kefalonii
- największej z wysp położonych na Morzu Jońskim. Lata temu część
oraz założyli winnicę. W 1919 podczas rosyjskiej rewolucji, Evriviadis,

SCLAVOS

pra pradziadek wrócił do ojczystej Kefalonii. Tam zasadził pierwsze
krzewy Mavrodaphne i Vostilidi – które pozostały do dziś.
Dzisiaj, dwa pokolenia później, winnica Sclavos jest biodynamiczna,
skrzętnie prowadzona przez Spirosa, potomka Evriviadisa. Wszystkie
winnice spełniają te same kryteria: stare winorośle, spontaniczna
fermentacja, dzikie drożdże, brak filtracji i symboliczne użycie siarki.
Winorośle nie są nawadniane i korzystają z unikalnego,
wapiennego terroir regionu.

ALCHYMISTE
EPITRAPEZIOS INOS VDT

ORGION
SLOPES OF ENOS PGI

Białe wino o aromatach białych brzoskwiń,
nektarynek i gruszek. W ustach mineralne
i lekko słone. Mocna kwasowość. W smaku
delikatnie orzechowe, z posmakiem zielonych
jabłek i cytryn.

Czerwone wino o złożonym aromacie powideł
śliwkowych i kompotu z jagód. Dymne i skórzane
nuty. Bardzo aksamitne taniny, zbalansowana
kwasowość ze słodyczą. W ustach śliwki
z cynamonem, kawa i kakao. Długi finisz.

12˚C
Grillowane ryby i owoce morza, hummus,
tzatziki, sałatki z fetą, oliwki
Roditis, Muscat, Moschatela, Tsaousi,
Vostilidi, Zakhyntino
GC2001

BIAŁE WYTRAWNE

16˚C
Mussaka, gulasz, spaghetti bolognese
Mavrodaphne

GC2002

CZERWONE WYTRAWNE

Głównym celem winnicy jest produkcja wina związanego z terroir
KEFALONII, z jej fauną, florą i mikroklimatem, by tworzyć różnorodne
wina naturalne. Sama wyspa Kefalonia słynie z wyśmienitych win. Znane
są tu między innymi takie szczepy jak Robola, Muscat czy Mavrodaphne.
Najpopularniejszą kefalońską odmianą winogron jest zdecydowanie
biały szczep Robola, która daje wina o nieco kwiatowym aromacie,
jednocześnie świeże i rześkie z cytrusową nutą. Na uwagę zasługuje
również Mavrodaphne - szczep, z którego produktowane jest wino
czerwone. W aromatach i smakach kojarzony jest
z karmelem, czekoladą i śliwką.

VINO DI SASSO
ROBOLA OF KEFALONIA PDO

MONAMBELES
SLOPES OF ENOS PGI

Kolor cytrynowo-zielony. Aromatyczny nos
z nutami cytrusów takich jak mandarynka,
grejpfrut czy brzoskwinia. Wino w smaku
kwasowe, mineralne. Dobrze zbalansowane
z delikatnymi maślanymi nutami. Świeże
i rześkie.
12˚C
Warzywne risotto, białe sery, drób, sałaty
Robola Of Kefalonia Pdo

Ciemny rubinowy kolor. W nosie mocne aromaty
jagód, jeżyn i śliwek, w tle nuty dymne, lekko
ziemiste i tytoniowe. Wino dobrze zbudowane,
ze świeżą kwasowością, mocną taniną
z odrobiną słodkiej owocowości.

GC2004

BIAŁE WYTRAWNE

16˚C
Wieprzowina, wędliny, nadziewany indyk
Mavrodaphne

GC2003 CZERWONE WYTRAWNE

SCLAVOS

rodziny wyemigrowała do dzisiejszej Odessy, gdzie handlowali pszenicą

GRUZJA
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ELIBO
TAMADA
KACHETIA kojarzy się z winem i gruzińską gościnnością. Największą sławę
region ten zawdzięcza wybornym gatunkom wina - Saperavi, Kindzmarauli,
Tsinandali. Jego sercem regionu jest Równina Alazani
(200 - 300 m n.p.m.), wciśnięta między ścianę Pasma Głównego Wielkiego
Kaukazu i Góry Gomborskie. Niegdyś porastały ją bujne lasy liściaste, dziś
natomiast jest ona gęstym pasmem winnic. Właścicielem marek

Gruzja

ELIBO i TAMADA jest gruzińska spółka Georgian Wines & Spirits Company
LTD, która powstała w 1993 r. jako joint - venture pomiędzy francuską grupą
Pernod-Ricard i grupą gruzińskich akcjonariuszy.

ELIBO
ALAVERDI WHITE

ELIBO
ALAVERDI RED

Złoty kolor z zielonkawymi refleksami.
Aromatyczny bukiet owoców cytrusowych
i tropikalnych. Na podniebieniu gładkie
i jedwabiste, wyraźny smak moreli i ananasa.
Świeżość i dobrze zrównoważona kwasowość
dają idealny półwytrawny smak.

Rubinowy kolor ze szkarłatnymi odcieniami.
Aromaty dojrzałej wiśni, owoców leśnych oraz
fiołków. Smak bogaty, obficie owocowy, dobrze
zorganizowany i zrównoważony.

10-12°C
Aperitif, wędzone ryby, chińskie dania, sery
Mtsvane, Rkatsiteli

Uprawę winorośli rozpoczęto w GRUZJI
7 do 5 tys. lat p.n.e. kiedy mieszkańcy
południowego Kaukazu zauważyli, że
pozostawiony na zimę w zagłębieniach
sok z winogron zamienia się w wino.
Gruzja to najprawdopodobniej najstarszy region winiarski na świecie.
Istnieje tutaj 7 głównych regionów winiarskich, na czele z Kachetią,
gdzie zlokalizowane jest ponad 70% upraw. Pozostałe regiony winiarskie:
Kartlia, Imeretia, Racza, Guria, Samegrelo i Abchazja. Siłę gruzińskiego
winiarstwa stanowi bogactwo endemicznych szczepów liczonych w setki,
a masowo uprawianych w liczbie około 40. Najczęściej uprawiane białe
szczepy to: Rkatsiteli, Goruli - Mtsvane i Kisi. Wśród czerwonych dominuje
Saperavi, a rzadziej występuje Shavkapito.

GR1004

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

16-18°C
Jagnięcina, pizza, sery pleśniowe
Saperavi

GR1006

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE

ELIBO
ALAZANI WHITE

ELIBO
ALAZANI RED

Złoty kolor z zielonkawymi refleksami.
Aromatyczny bukiet owoców cytrusowych
i tropikalnych. Na podniebieniu gładkie
i jedwabiste, wyraźny smak moreli i ananasa.
Świeżość i dobrze zrównoważona kwasowość
dają idealny półsłodki smak.

Rubinowy kolor ze szkarłatnymi odcieniami.
Aromaty dojrzałej wiśni, owoców leśnych oraz
fiołków. Smak bogaty, obficie owocowy, dobrze
zorganizowany i zrównoważony.

10-12°C
Aperitif, wędzone ryby, chińskie dania, sery
Mtsvane, Rkatsiteli

GR1005

BIAŁE PÓŁSŁODKIE

16-18°C
Jagnięcina, pizza, sery pleśniowe
Saperavi

GR1007

CZERWONE PÓŁSŁODKIE

ELIBO
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CHÂTEAU
MUKHRANI
TAMADA
TSINANDALI

TAMADA
PIROSMANI WHITE

TAMADA
QVEVRI WHITE

Słomkowy kolor. Charakterystyczne aromaty
starzonego wina – wanilii pochodzącej z beczki
oraz melona i dojrzałej renklody. W ustach
delikatne i kremowe z posmakiem melona.
Mocne wykończenie z dobrą kwasowością.
Długi owocowy finisz.

Kolor jasnego złota. Aromaty żółtych owoców
śliwkowych. W ustach intensywny smak
dojrzałych owoców – renklody i mirabelki.
Orzeźwiająca dobra kwasowość w końcówce.

6-8°C
Aperitif, owoce morza, kurczak, sałatki
Rkatsitelli, Mtsvane
DWWA Srebro, Wine Spectator 90 pkt

6-8°C
Aperitif, pasztety, wędzone ryby, sery
Mtsvane, Rkatsiteli

Bursztynowo-złoty kolor z pomarańczowym
odcieniem. Wspaniałe owocowokwiatowe aromaty z akcentami marmolady
pomarańczowej, herbaty ziołowej, imbiru
i orzecha włoskiego. Na podniebieniu
wielka harmonia, wykończenie z nutą wosku
pszczelego.
8-10°C
Dojrzałe sery z dodatkiem konfitury figowej
Rkatsiteli

BIAŁE WYTRAWNE

GR 2002

BIAŁE PÓŁSŁODKIE

GR 2006

TAMADA
KINDZMARAULI RED

TAMADA
QVEVRI RED

Mocny rubinowy kolor. Aromat czarnej morwy
i słodkich wiśni z nutami przypraw i wanilii.
W ustach obfite, z wyraźną czarną porzeczką,
dojrzałą wiśnią i czarną morwą. Dojrzewanie
w dębie dało miękkie i aksamitne taniny.
Doskonała równowaga i kwasowość.

Ciemna rubinowa czerwień z niebieskimi
smugami. Aromat owoców jagodowych, czarnej
porzeczki i ciemnej wiśni miesza się z zapachem
fiołków i odrobiną czarnego pieprzu. W ustach
bogate i harmonijne, aksamitne taniny i obfita
słodycz, długi finisz.

Rubinowy kolor z fioletową obwódką.
Dominują piękne aromaty czarnej wiśni
i waniliowego puddingu. W ustach jest bardzo
soczyste, z doskonałą koncentracją smaków
i doskonałym posmakiem borówki.

GR 2003

CZERWONE WYTRAWNE

14-15°C
Makarony, sery pleśniowe, desery
Saperavi
GR 2005

CZERWONE PÓŁSŁODKIE

leżą na powierzchni 2,5 tys. ha w dorzeczu Kury, między Tbilisi a Górami Lichskimi.
CHÂTEAU MUKHRANI to gruzińska królewska posiadłość z XVI w. skupiająca
winnice, winiarnię, pałac i ciekawą historię. W 2003 r. międzynarodowa firma
Marussia Bevereges wraz z gruzińskimi partnerami założyli winnicę pod nazwą
Château Mukhrani. Posiadłość i cały majątek przywrócono do dawnej świetności.
W produkcji wina połączono tradycyjne technologie z nowoczesnymi. W posiadaniu
Château Mukhrani jest obecnie 100 hektarów winnic obsadzonych lokalnymi

POMARAŃCZOWE WYTRAWNE

TAMADA
MUKUZANI

14-15°C
Kaczka, jagnięcina, zapiekane warzywa
Saperavi
DWWA Brąz

w Rustawi. Winnice rozrzucone są w różnych częściach regionu, ale najważniejsze

i międzynarodowymi szczepami.

CHÂTEAU MUKHRANI

TAMADA

GR 2001

KARTLIA to winiarski region leżący w południowo-wschodniej Gruzji, ze stolicą
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16-18°C
Grillowane mięso, pikantne wędliny
Saperavi
GR 2007

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU MUKHRANI
SAUVIGNON BLANC

CHÂTEAU MUKHRANI
SAPERAVI SUPÉRIEUR

CHÂTEAU MUKHRANI
SHAVKAPITO

Świetlisty słomkowy kolor z zielonym
odcieniem. Aromat świeżego grejpfruta
i świeżo skoszonej trawy. Smak bardzo
przyjemny z nutami moreli i nektarynki oraz
owoców cytrusowych z odrobiną przypraw.
Długie, wyraźne wykończenie.
6°C
Aperitif, ryby i owoce morza
Sauvignon Blanc

Bogaty rubinowy kolor. Aromat czarnej morwy,
czarnej porzeczki i wiśni. W ustach bardzo
ekspresyjne, żywiołowe. Miękkie aksamitne
taniny i dobra równowaga dają wspaniały długi
finisz.

Rubinowy kolor z purpurowymi refleksami.
Bogaty zapach konfitury z wiśni i powideł
śliwkowych. W smaku mieszanka owoców
jagodowych z wanilią i posmakiem beczki,
dobrze zorganizowane i zrównoważone.
Aksamitne taniny w końcówce.
15°C
Czerwone mięso, jagnięcina, dojrzałe sery
Shavkapito
CWSA Hong Kong Best Value podwójne
Złoto, IWSC Brąz

GR 3002

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

14-15°C
Czerwone mięso i dziczyzna, twarde sery
Saperavi
IWC Brąz, IWSC Złoto

GR 3003

CZERWONE WYTRAWNE

GR 3004

CZERWONE WYTRAWNE

LIBAN

LIBAN
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Winnica CHÂTEAU MASSAYA została założona w 1998 r. przez Ramzi
i Sami Ghosn i ich francuskich partnerów - braci Brunier oraz Dominica
Hébrard. Produkuje trzy typy czerwonego wina, dwa białe i jedno różowe,
wszystkie w rekordowym czasie doszły na szczyt winiarskich rynków

L i b a n
LIBAN to jeden z najstarszych regionów na świecie, gdzie produkuje się wina.
Z tego terenu Fenicjanie rozprzestrzenili sztukę wyrobu wina na cały basen
Morza Śródziemnego. Korzenie kultury winiarskiej sięgają tu 6 tysięcy lat wstecz.
Obszary winiarskie Libanu posiadają niezwykłe warunki naturalne sprzyjające
uprawie winorośli. Słyną z fantastycznych krajobrazów. To tu znajdują się jedne

zarówno Francji, jak i Wielkiej Brytanii, np. w Paryżu można je znaleźć
w hotelu Ritz, Le Crillion i Georges V. Winnica produkuje 300.000 butelek
rocznie, z czego 80% eksportuje.

LE COLOMBIER
VALLÉE DE LA BEQAA

TERRASSES DE BAALBECK
VALLÉE DE LA BEQAA

GOLD RESERVE
VALLÉE DE LA BEQAA

Rubinowy kolor. Intensywne aromaty
orientalnych przypraw, tymianku i leśnej
ściółki. W ustach świeże, eleganckie,
z subtelnymi korzennymi nutami, dobrze
zintegrowane, miękkie taniny w długim finiszu.

Ciemnowiśniowy kolor. Aromaty dojrzałych
czerwonych owoców z nutami morwy
i beczki. W ustach okrągłe, pełne, dobrze
zrównoważone, z przyjemnymi taninami i długim
wykończeniem.

Intensywny purpurowy kolor z czerwonymi
refleksami. Pełne aromaty dojrzałych
jeżyn, wiśni, wędzonych śliwek mieszają się
z orientalnymi zapachami kadzideł i drzewa
sandałowego. Smak bogaty i złożony,
zrównoważone taniny dają długi finisz.
19°C
Pieczone mięsa, sery i wędliny
Cabernet Sauvignon, Mourvedre, Syrah
Wine Spectator 88 pkt,
Robert Parker 88 pkt

18-19°C
Wędliny, sery, gulasze, dziczyzna
Cinsault, Grenache Noir, Syrah , Tempranillo

z najwyżej położonych winnic na świecie - średnia wysokość przekracza 1000m
n.p.m, a winnice pojawiają się do 1800m n.p.m!

LI01FR25

CZERWONE WYTRAWNE

18-19°C
Kuchnia francuska, wędliny i sery
Cinsault, Grenache, Cabernet Sauvignon,
Mourvedre

LI02FR25

CZERWONE WYTRAWNE

LI03FR25

CZERWONE WYTRAWNE

CHÂTEAU MASSAYA
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USA KALIFORNIA

U

USA KALIFORNIA

S

CLINE CELLARS jest rodzinną winiarnią znajdującą się w Carneros

A

w apelacji Sonoma w Kalifornii. Została założona przez Freda
Cline’a w 1982 roku w Oakley w Kalifornii. Pierwsze roczniki powstały
z oryginalnych nasadzeń Mourvedre, Zinfandel i Carignane. W 1989
roku Fred wraz z żoną Nancy nabyli 350-akrową farmę koni w Carneros
w Sonoma i tam przenieśli swój winiarski interes. Byli jednymi
z pierwszych sadowników odmian z Rodanu - Syrah, Viognier, Marsanne
i Roussanne. Z czasem włączyli więcej klasycznych odmian, takich jak
Pinot Noir, Merlot i Chardonnay. Dzisiaj Cline Cellars specjalizuje się
w winach w stylu Zinfandel i francuskim Rhône.
Cline Cellars to doskonałe winnice, gdzie stosuje się metody
naturalnego i zrównoważonego rolnictwa ekologicznego, to
wykwalifikowane zespoły, zmodernizowane systemy i wszystko to,
co powinna mieć najlepsza winnica. Rezultatem tego jest obszerne

KALIFORNIA to najludniejszy stan Ameryki oraz miejsce gdzie powstaje największa

i wysoko nagradzane portfolio win.

ilość wina. Tu wytwarza się aż 90% całości wina produkowanego w USA!
Duże zróżnicowanie terenu oraz klimatu pozwala na uprawę szerokiej gamy winorośli.
Uprawia się tu głównie Cabernet Sauvignon oraz Chardonnay a także Zinfandela, czyli
włoskie Primitivo. Kalifornia dzieli się na wiele podregionów, jednymi z najbardziej
znanych są Napa Valley, Sonoma County, Paso Robles czy Los Carneros.
OREGON jest położony w północno-zachodniej części USA, na wybrzeżu Pacyfiku.
Jest jednym z mniej zaludnionych stanów w kraju, a jego połowę powierzchni
pokrywają lasy oraz rozległe tereny górzyste. Oregon to po Kalifornii i Waszyngtonie
najprężniej rozwijający się region winiarski USA, z około 800 winnicami.
Zdecydowanie chłodniejszy klimat niż sąsiadująca na południu Kalifornia jest
idealnym miejscem do uprawiania szczepu Pinot Noir, ale też zimnolubnego Rieslinga
czy Gamay. Głównym regionem upraw jest dolina Willamette, która już rozsławiła
cały stan wysokiej klasy winami w stylu burgundzkim. Warto zauważyć, że Oregon
znajduje się na dokładnie tej samej szerokości geograficznej co Burgundia we Francji.
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VIOGNIER
NORTH COAST

OLD VINE ZINFANDEL
LODI

CHARDONNAY
SONOMA COUNTY

Bardzo jasny żółty kolor. Bogate
i charakterystyczne aromaty gruszek, moreli,
kwiatów pomarańczy i wiciokrzewu. W ustach
obfite, dobrze zbalansowane, z orzeźwiającą
kwasowością. Wyjątkowo eleganckie
wykończenie.
8-10°C
Grillowane ryby, kuchnia tajska, curry
Viognier

Głęboki rubinowy kolor. Szeroka gama
aromatów truskawkowych dżemów. W ustach
pełne, okrągłe, dobrze zbudowane. Bogactwo
smaków czarnej wiśni, truskawki i wanilii
prowadzi do gładkiego i długiego wykończenia.
Bardzo przyjemne, łatwe w piciu wino.
16-18°C
Gulasz wołowy, mięso z grilla, sery, wędliny
Zinfandel

Żółty słomkowy kolor. W ustach wytrawne
i chrupiące o smaku owoców tropikalnych
i cytrusów z gładkim, waniliowym
wykończeniem. Delikatna równowaga między
świeżymi nutami owocowymi a chrupiącą
kwasowością. Długie i złożone wykończenie.
8-10°C
Indyk, kurczak, sałatki, lekkie przystawki
Chardonnay

US0001

BIAŁE WYTRAWNE

US0002

CZERWONE WYTRAWNE

US0003

BIAŁE WYTRAWNE

CLINE FAMILY CELLARS
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USA KALIFORNIA

USA OREGON

PINOT NOIR
SONOMA COUNTY
Jasny rubinowy kolor. Jedwabisty, liliowy
i jagodowy bukiet z aromatycznymi warstwami
malin, wiśni, truskawek, ciemnej czekolady,
z nutami wanilii i tostowego dębu. W ustach
świeże i zrównoważone, dobrze zintegrowane
i gładkie.
11-12°C
Cielęcina, jagnięcina, dziczyzna, kaczka
Pinot Noir
James Suckling 93 pkt

CLINE FAMILY CELLARS

US0004

CZERWONE WYTRAWNE

ZINFANDEL
ANCIENT VINES
CONTRA COSTA COUNTY
Ciemny rubinowy kolor. Wyraźne aromaty
truskawek, śliwki i rabarbaru oraz kawy
i czekolady. Dojrzałe owoce i miękkie garbniki
sprawiają, że jest to klasyczny, bogaty
Zinfandel. Potencjał starzenia 5-7 lat.
16-18°C
Jagnięcina, steki, hamburgery, pizza
Zinfandel
Wine Spectator 91 pkt

US0005

ZINFANDEL
MEADOWBROOK RANCH
SINGLE VINEYARD TEHAMA

Ciemnofioletowy kolor z czarnymi krawędziami.
Aromaty jagód, czekolady i pieprzu. W ustach
bogate dobrze zbilansowane smaki wiśni
i przypraw prowadzą do długiego wykończenia
z jedwabistymi taninami.

Piękne aromaty truskawek, jeżyn, jagód, wiśni
z nutami dębu, wanilii i tostów. Na podniebieniu
eksplodują niesamowite smaki jeżyn, jagód
i wiśni oraz przypraw. Jędrna konsystencja
z przyjemnymi garbnikami daje piękne owocowe
długie wykończenie z posmakiem dębu.
16-18°C
Wołowina, jagnięcina, białe mięso, sery
Zinfandel

US0006

CZERWONE WYTRAWNE

US0007

J. CHRISTOPHER WINES to butikowa winnica, położona w dolinie Willamette
w stanie Oregon, która specjalizuje się w Pinot Noir robionym w tradycyjnym
stylu burgundzkim oraz w Sauvignon Blanc wzorowanym na doskonałych
winach z Sancerre. Właścicielem winnicy jest światowej sławy Ernst Loosen
z firmy Weingut Dr. Loosen w Niemczech. Wina zyskały międzynarodową
renomę ze względu na ich czystość, równowagę i łatwość picia.

CZERWONE WYTRAWNE

SYRAH
LOS CARNEROS
SINGLE VINEYARD

16-18°C
Grillowana jagnięcina, lasagna, souvlaki
Syrah
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J. CHRISTOPHER WINES
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CZERWONE WYTRAWNE

volvanic
Wieloletnia pasja i zamiłowanie
SAUVIGNON BLANC
WILLAMETTE VALLEY

PINOT NOIR CUVÉE
DUNDEE HILLS

Aromatyczny nos - dużo kwiatów i cytrusów.
W smaku wino rześkie, lekkie ale z wyraźnie
zarysowaną kwasowością i mineralnością.
W ustach czuć brzoskwinie i morele.

To cuvee to mieszanka wyselekcjonowanych
parceli Pinot Noir w dolinie Willamette
w Oregonie. W nosie aromaty czerwonych
owoców - żurawiny, aronii, czerwonej
porzeczki. W smaku zbalansowana lekka tanina
i kwasowość, z aromatem tytoniu i wanilii.
16-18°C
Gulasz, dziczyzna, dzikie ptactwo
Pinot Noir

10-12°C
Ser kozi, ser feta, leczo, karczochy
Sauvignon Blanc
Wine Enthusiast 90 pkt,
Wine Spectator 90 pkt
US0100

BIAŁE WYTRAWNE

US0101

CZERWONE WYTRAWNE

ERNSTA LOOSENA do win
burgundzkich doprowadziła
do stworzenia projektu
J.Christopher gdzie realizuje
swoją filozofię dopracowanych
win w starym stylu, z naciskiem
na niższy poziom alkoholu
i niewielką ilość „dębu”.

URUGWAJ
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Winnice URUGWAJU należą do ok. 270 właścicieli.
Większość wyprodukowanego wina zaspokaja popyt
wewnętrzny - przeciętny Urugwajczyk pije aż 33 litry wina
rocznie, na eksport trafia zaledwie 3% produkcji.
Urugwaj leży w strefie klimatu morskiego pod wpływem Oceanu Atlantyckiego,
w szczególności prądu Malvinas z Antarktydy, który zapewnia dopływ chłodnego
i wilgotnego powietrza. Warunki klimatyczne tej części przyrównywane są do pogody

CISPLATINO TANNAT
SMALL RESERVE

RÍO DE LOS PÁJAROS
TANNAT-SYRAH-VIOGNIER

Słomkowożółty kolor z zielonkawymi
refleksami. Dominujące aromaty cassis,
grejpfruta i marakui, ruty (Ruta graveolens),
róż, goździków i miodu. W ustach smak
wytrawny i owocowy o doskonałej kwasowości
i dobrym wyważonym wykończeniu.

Ciemny rubinowy kolor. Delikatne
i skoncentrowane aromaty wędzonych śliwek,
orzechów włoskich, przypraw i grzybów.
W ustach bardzo eleganckie, o gładkiej
strukturze i dobrej gęstości. Dojrzewanie 3 do 4
miesięcy w beczce z francuskiego dębu.

Ciemnopurpurowy kolor. Aromaty fiołków
i suszonych śliwek, nuta lukrecji, cynamonu
i czarnego pieprzu z niuansami kwiatowymi.
W ustach wyborne jeżyny i ciemne czereśnie,
wędzone śliwki, nuty skóry. Mięsiste smaki na
podniebieniu, świeżość, okrągłe taniny. Świetna
równowaga.
6-18°C
Przystawki, sałatki, kuchnia chińska
Tannat, Syrah, Viognier

8-10°C
Ryby i owoce morza z grilla, sery
Torrontes

UR 0001

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Mięso z grilla, jagnięcina, makarony, sery
Tannat
DWWA Top 10 Supermarket Wine Platinum
UR 0002

CZERWONE WYTRAWNE

PETIT VERDOT
RPF

TANNAT
RPF

Głęboki, intensywny rubinowy kolor. Aromaty
ciemnych owoców i rodzynek z pikantnymi
nutami czarnego pieprzu i orzechów laskowych.
W ustach zrównoważone, z miękkimi smakami
konfitury z pigwy, bardzo eleganckimi
i szlachetnymi taninami w długim finiszu.

Kolor bardzo intensywny, rubinowe bordo
z ciemnofioletowymi smugami. Piękne aromaty
bardzo dojrzałych czerwonych i czarnych
owoców leśnych, przypraw, gorzkiej czekolady,
palonego drewna, dymu. W ustach elegancka
wytrawność, obfite smaki jeżyn, bardzo
skoncentrowane z garbnikową nutą na finiszu.
18-20 °C
Grillowane mięso, makarony, twarde sery
Tannat

16-18°C
Golonka, jagnięcina, wołowina, sery
Petit Verdot

w Bordeaux, a ograniczającą amplitudy temperatur rolę Żyrondy odgrywa Rio de la
Plata. Okres dojrzewania jest długi, a wina są zwykle o niższej zawartości alkoholu,

UR 0005

CZERWONE WYTRAWNE

średnio 12% do 12,5%. Oprócz dominującej i flagowej odmiany Tannat, winiarze
urugwajscy odnoszą sukcesy z takimi szczepami jak: Merlot, Cabernet Sauvignon,
Tempranillo, Syrah oraz Sauvignon Blanc, Chardonnay, Sémillon i Viogner.
BODEGAS PISANO to jedna z najbardziej prestiżowych winnic urugwajskich.
Powstała w 1914 r. a założył ją dziadek obecnych właścicieli, który przybył do
Urugwaju z włoskiej Ligurii. Dziś prowadzona jest przez trzech braci: Daniel
zajmuje się sprzedażą, marketingiem i eksportem, Gustavo jest winemakerem,
a Eduardo zajmuje się winnicami. Krąży opinia, że Pisano „produkuje” raczej „ męskie
potomstwo”. W winnicy pracuje ośmiu synów właścicieli, a opinia ta dotyczy również
ich wina – wystarczy spróbować Rio de los Pajaros Tannat Merlot lub dowolne inne
cuvées, by potwiedzić ich męski charakter. Produkcja roczna ok. 200 tysięcy butelek.

PISANO ARRETXEA GRAN
RESERVA TANNAT
Czerwono-fioletowy kolor. Bogate i dojrzałe
aromaty jagód, malin i innych dzikich
owoców. Zapach głęboki, złożony i elegancki
z wyraźnymi nutami kawy, tytoniu, przypraw
i dębu. Solidny i trwały smak. Wielka gęstość
w ustach. Doskonała struktura i kwasowość
o niezwykłej długości.
18-20°C
Jagnięcina, dziczyzna, ptactwo łowne
Tannat, Petit Verdot

UR 0006

CZERWONE WYTRAWNE

UR 0008

CZERWONE WYTRAWNE

UR 0004

CZERWONE WYTRAWNE

BODEGAS PISANO

Urugwaj

CISPLATINO TORRONTES
SMALL RESERVE
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CHILE

CHILE COLCHAGUA
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VIÑA LOS VASCOS jest własnością Domaines Barons de Rothschild (Lafite).
Zakup posiadłości przez barona Erica Rothschilda w 1988 r. był wynikiem
poszukiwania „doskonałości” wśród ponad 100 winnic chilijskich. Surowe kryteria
narzucone przez Rothschildów spełniło jedynie Los Vascos. Majątek został

C h i l e

całkowicie odnowiony, zarówno pod kątem uprawy winorośli jak i produkcji wina.
Położona jest w odległości 40 km od morza, co wraz z idealnymi warunkami
klimatycznymi oraz doświadczeniem i talentem enologa Gilberta Rokvama
sprawiają, że wina z Los Vascos cieszą się dużym uznaniem na całym świecie.

CHARDONNAY
COLCHAGUA /
CASABLANCA
Kolor jasnozłoty. Aromat jabłka, cytryny
i grejpfruta, świeżego pieczywa z masłem,
z nutą wanilii. W ustach pełne i gęste, posmak
owoców tropikalnych, maślano-waniliowe nuty
w końcówce, dobrze zrównoważone.
7-8°C
Aperitif, ryby i owoce morza, drób, sery
Chardonnay
Robert Parker 88 pkt

CH 3002

BIAŁE WYTRAWNE

CABERNET SAUVIGNON
COLCHAGUA
Piękny rubinowy kolor. Intensywne nuty
świeżych czerwonych owoców, wyraźne wiśnie
i truskawki, z aromatem tymianku i mięty.
W ustach obfite, elastyczne i mięsiste, miękkie
taniny, dobrze zrównoważone.
15-17°C
Czerwone mięso i dziczyzna z grilla, sery
Cabernet Sauvignon
Robert Parker 87 pkt, DWWA Brąz
Wine Spectator 87 pkt, Wine Enthusiast 89 pkt
CH 3003

CZERWONE WYTRAWNE

CROMAS CARMENÈRE
GRAN RESERVA
COLCHAGUA
Głęboki rubinowy kolor. Intensywne aromaty
wiśni i jeżyn z nutami kandyzowanych owoców
i korzennych przypraw. W ustach świeże
jagody, gorzka czekolada, wiśnie w czekoladzie.
Eleganckie taniny w długim finiszu.
14-18°C
Pieczone, grillowane mięso
Carmenère
Mundus Vini Srebro, DWWA Brąz

CH 3005

CZERWONE WYTRAWNE

CHILIJSKIE wina to światowej klasy jakość, innowacyjne technologie
i modernizacja idące w parze z europejskim dziedzictwem.
W Chile uprawa winogron sięga roku 1551. Przemysł winiarski rozwija
się doskonale, a najlepsze warunki do uprawy i tworzenia wina znajdują
się w Regionie Centralnym, zaś najsłynniejsze winnice w dolinach
Maipo i Colchagua. Oprócz tradycyjnego Cabernet Sauvignon, Merlot
i Carmenère, uprawia się Shiraz, Pinot Noir, Malbec. Z białych szczepów
dominuje Chardonnay i Sauvignon Blanc, ale także obecny jest Viognier,
Gewürztraminer i Riesling. Carmenère to szczep-wizytówka Chile.

Winogrona Le Dix de Los Vascos
pochodzą z ponad 70-letnich
winorośli znajdujących się na
terroir, znanym jako „El Fraile”.
Le Dix, czyli 10 w języku
francuskim, zostało wprowadzone na rynek w 1996 roku, aby
uczcić pierwsze dziesięciolecie
Domaine Barons de Rothschild
(Lafite) w Chile.

LE DIX DE LOS VASCOS
COLCHAGUA
Głęboki rubinowy kolor. Wino o wyraźnych
aromatach dojrzałych czerwonych i ciemnych
jagód, podkreślone nutami przypraw, cedru
i eukaliptusa. Podniebienie jest odważne dzięki
miękkim garbnikom i wspaniałej równowadze
mocy i elegancji.
16 -18 °C
Dziczyzna, czerwone mięso, wędliny, sery
Cabernet Sauvignon , Syrah, Carmenère

CH3006

CZERWONE WYTRAWNE

VIÑA LOS VASCOS
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CHILE CENTRAL VALLE

CHILE COLCHAGUA VALLECHILE
, VALLE
COLCHAGUA
DE LEYDA

W 1976 roku LUIS EDWARDS nabył część terenów zwanych Fundo San Jose de
Peguillay w okolicach Nancagua. Zasady, jakimi rodzina Edwards kieruje się w swojej
działalności to przede wszystkim utrzymywanie kontroli i zarządzania w rękach
członków rodziny, produkcja wina tylko z własnych winogron, budowanie solidnych
i trwałych relacji z importerami, połączenie dobrej dla klienta ceny z wysoką jakością
wina, ciągły rozwój i kreatywność we wprowadzaniu innowacji, szacunek dla pracy

RESERVA
CHARDONNAY
COLCHAGUA COSTA DO

RESERVA
CABERNET SAUVIGNON
COLCHAGUA VALLEY DO

Jasny żółty kolor ze złotymi refleksami. Nos
subtelny, kwiatowy, nuty brzoskwiń i gruszek
oraz aromaty karmelu, wanilii i kokosa. W smaku
lekkie, dobrze zbalansowane, z odrobiną
słodyczy.

Intensywne nuty powideł śliwkowych, dżemu
truskawkowego, subtelne aromaty beczki dymu i wanilii. Dojarzałe i soczyste taniny,
odświeżająca kwasowość. Przyjemny i długi
finisz.

11˚C
Ryby, drób, dania w śmietanowych sosach
Chardonnay

189

15˚C
Czerwone mięso, gulasze, sery, warzywa
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Syrah

zbiorowej. Chilijski producent roku 2012 i 2013 AWC Viena.
BIAŁE WYTRAWNE

CH12602

CZERWONE WYTRAWNE

PUPILLA
CHARDONNAY
CENTRAL VALLE

PUPILLA
CABERNET SAUVIGNON
CENTRAL VALLE

GRAN RESERVA
SAUVIGNON BLANC
VALLE DE LEYDA DO

GRAN RESERVA
CARMENÈRE
COLCHAGUA VALLEY

360
CABERNET FRANC
COLCHAGUA COSTA DO

Jasnożółty kolor ze złotymi odcieniami. Aromat
początkowo bananowy, ananasowy, waniliowy
rozwija się w bukiet zdominowany przez owoce
cytrusowe. Smak żywy, elegancki, przyjemny
o orzeźwiającej końcówce.

Rubinowoczerwony kolor. Aromat początkowo
śliwkowy, później kwiecisty, rozwija się w bukiet
zdominowany przez czerwony pieprz i aromaty
czarnej porzeczki i tanin. Smak okrągły,
delikatny, miękki, o szlachetnej budowie.

Jasnozielony kolor z żółtymi refleksami.
Nos aromatyczny i świeży - limonka, zielona
papryczka chilli oraz ananas i mango. W smaku
świeże i orzeźwiające, z wysoką kwasowością
i długim, mineralnym finiszem.

Intensywny i błyszczący rubinowy kolor.
W nosie złożone aromaty wiśni, suszonych
owoców oraz pieprzu i tytoniu. Smak
intensywny, tłusty, z dojrzałymi taninami,
z długim finiszem.

Intensywnie rubinowy kolor. Wyrazisty
i elegancki nos czerwonych owoców: żurawiny,
czerwonej porzeczki i wiśni. Aromaty beczki
- wanilia i drzewo cedrowe. W smaku mocne
taniny, delikatnie pieprzne o długim posmaku.

10-12°C
Ryby, owoce morza, drób, delikatne sery
Chardonnay
IWSC Brąz, DWWA Rekomendacja
CH1 2505

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Czerwone mięso, carpaccio, pikantne sery
Cabernet Sauvignon
IWC Srebro
CH1 2482

CZERWONE WYTRAWNE

8˚C
Ostre azjatyckie dania, potrawy z pomidorami
Sauvignon Blanc

CH12603

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Jagnięcina, grillowane mięsa, makarony
Carmenère
Mundus Vini srebro, IWC wyróżnienie
CH10334

CZERWONE WYTRAWNE

PUPILLA
MERLOT 			
CENTRAL VALLE

PUPILLA
CARMENERE 		
CENTRAL VALLE

MAREA VALLE DE LEYDA
CHARDONNAY
VALLE DE LEYDA DO

MAREA VALLE DE LEYDA
SYRAH
VALLE DE LEYDA DO

Rubinowoczerwony kolor. Aromat z początku
owocowy, z lekką nutą zielonej papryki, rozwija
się w bukiet, w którym dominują suszone
śliwki oraz zapach skóry. Smak obfity, z lekkimi
taninami i przyjemną końcówką.

Głęboki karminowy kolor. Intensywny aromat
ciemnych owoców – śliwki i wiśni z dodatkiem
ziół,pieprzu, kawy i odrobiną tytoniu. Na
podniebieniu bogate i okrągłe, dominuje czarna
porzeczka, jeżyna, z pikantnymi przyprawami
i czekoladą. Miękkie taniny, aksamitny finisz.
15-16°C
Kuchnia azjatycka, makarony, empanadas
Carmenere

Jasnozłoty kolor. Nos bardzo subtelny, świeży
z nutami owoców tropikalnych. Wyczuwalne
niunse beczki - wanilii i miodu. W smaku świeże,
soczyste, jedwabiste, z mocną kwasowością
i długim posmakiem.

Ręczny zbiór i selekcja winogron. Subtelny
owocowy aromat - jeżyny, śliwki oraz
waniliowe nuty beczki. W smaku miękkie taniny,
wyważona kwasowość i przyjemny śliwkowo czekoladowy finisz.

16-18°C
Wędliny, pieczone mięso
Merlot
DWWA Rekomendacja
CH1 2499

CZERWONE WYTRAWNE

CH1 2502

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE

12˚
Sashimi z tuńczyka, pad thai, kurczak
Chardonnay

CH12605

BIAŁE WYTRAWNE

16˚C
Mięso wieprzowe, wołowe, owoce morza
Shiraz
IWC 95 pkt, Tim Atkin 92 pk
CH12606

CZERWONE WYTRAWNE

16˚C
Kurczak, steki wołowe w sosie chimichurri
Cabernet Franc
Decanter 90 pkt
CH12604

CZERWONE WYTRAWNE

LUIS
VIÑA
FELIPE
LOS VASCOS
EDWARDS

LUIS FELIPE EDWARDS

CH12601

ARGENTYNA
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Dumą i wizytówką argentyńskiego
winiarstwa jest Malbec. Szczep pochodzi
z Francji, ale swoją szansę na rozwój
i sukces znalazł w Argentynie.

Argentyna
Argentyna jako producent wina oscyluje wokół piątego miejsca na
świecie z roczną produkcją około 15 mln hl. Winnice uprawiane są przede
wszystkim w zachodniej części kraju, a Mendoza - największy region
uprawy winorośli, to ponad 75% produkcji w skali całego kraju! Pod uprawą
winorośli znajduje się ponad 200 000 ha ziemi. Najpopularniejsze są tu
dwa szczepy: czerwony Malbec i biały Torrontes. Malbec stanowi około 75%
upraw szczepów czerwonych. Ponadto uprawia się tu dziesiątki odmian,
wśród których są również Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah,
Cabernet Franc, Nebbiolo, Lambrusco, Barbera, Sangioveto (Sangiovese)
i Petit Verdot. Wśród białych - Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon
Blanc, Torrontes, Sémillon, Pinot Grigio, Riesling, Pedro Ximénez, Muscatel
i Ugni Blanc. Przy wykorzystaniu warunków naturalnych, doświadczenia
zagranicznych winemakerów, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii
Argentyna produkuje wina naprawdę światowej klasy, bardzo zróżnicowane,
o ciekawym stylu. Ich potencjał doceniają eksperci nagradzając wysoko
w międzynarodowych prestiżowych konkursach.
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Winnicę CATENA ZAPATA założył w roku 1902 włoski imigrant z Marchii
Nicola Zapata. Dzisiaj jest to winiarskie imperium i najbardziej rozpoznawalna
argentyńska rodzinna firma produkująca znakomite wina. Firmą zarządza
obecnie wnuk założyciela - Nicolas Catena - wykształcony ekonomista,
doceniony przez Roberta Parkera i ogłoszony przez magazyn Decanter
Człowiekiem Roku 2009. Do Catena Zapata należy 425 hektarów winnic
położonych w Maipú, San Carlos, Lujan de Cuyo i Tupungato. 60% produkcji

CATENA ZAPATA W PEWIEN SPOSÓB WYKRACZA PONAD
DEFINICJĘ PRODUCENTA WIN. TO JEDNA Z NAJSŁYNNIEJSZYCH
RODZIN WINIARSKICH, KTÓRA W OGROMNYM STOPNIU
PRZYCZYNIŁA SIĘ DO UGRUNTOWANIA POZYCJI ARGENTYNY
I MALBECA NA WINIARSKIEJ MAPIE ŚWIATA.
Adam Pawłowski

ALAMOS CHARDONNAY
UCO VALLEY

ALAMOS TORRONTES
CAFAYATE, SALTA

Słomkowozłoty kolor z zielonkawymi
refleksami. Aromaty dojrzałych owoców
cytrusowych i kwiatów z nutą wanilii. W ustach
pełne, czyste i wyraźne, z gruszką, jabłkiem
i nutą grejpfruta oraz słodkimi przyprawami.
Dobry balans i orzeźwiająca kwasowość.
10-12°C
Aperitif, ryby, owoce morza, białe mięso
Chardonnay
Robert Parker 89 pkt, Wine Spectator 88 pkt

Intensywny aromat cytrusów i dojrzałych
brzoskwiń, z delikatnymi nutami świeżych
ziół i jaśminu. Lekkie i świeże na podniebieniu.
Długie zakończenie z dobrą kwasowością.

AR0001

BIAŁE WYTRAWNE

ALAMOS CABERNET
SAUVIGNON
UCO VALLEY
Granatowy kolor z czerwoną poświatą. Aromaty
czerwonych miękkich owoców, z nutą cygar
i skóry. W ustach pełne i miękkie, z posmakiem
czerwonej i czarnej porzeczki, nutą słodkich
przypraw. Delikatnie taniny na finiszu.
16-18°C
Mięsne gulasze, pieczenie, grille
Cabernet Sauvignon
Robert Parker 90 pkt, Wine Spectator 88 pkt

AR0004

CZERWONE WYTRAWNE

94 pkt

94 pkt
10-12°C
Aperitif, kuchnia tajska, indyjska, sałatki
Torrontes
Robert Parker 87 pkt, Wine Spectator 89 pkt

AR0002

BIAŁE WYTRAWNE

ALAMOS MALBEC
UCO VALLEY
Wiśniowy kolor. Zapach dojrzałej czarnej wiśni
z kwiatową nutą i szczyptą przypraw. W ustach
pełne, miękkie i elastyczne, z posmakiem jeżyn,
malin i czarnych porzeczek z nutami słodkich
przypraw i odrobiną skóry. Wykończenie jest
długie i trwałe z miękkimi taninami.
16-18°C
Jagnięcina, dziczyzna, tarty z serami
Malbec
Robert Parker 89 pkt,
Wine Spectator 88 pkt
AR0003

CZERWONE WYTRAWNE

CATENA CHARDONNAY
MENDOZA
Kolor żółtozielonkawy. Zapach kwiatów
łączy się z owocami cytrusowymi, szarlotką
i mineralną nutą. Smak owoców egzotycznych
i dojrzałych gruszek z delikatną mineralnością
i odrobiną wanilii na finiszu. Pełna, oleista
tekstura.
10-12°C
Sałatki z majonezem, ryby i białe mięso
Chardonnay
Robert Parker 92 pkt,
Wine Spectator 90 pkt
AR0005

BIAŁE WYTRAWNE

CATENA ALTA
CHARDONNAY
MENDOZA
Złoty kolor z zielonymi odcieniami. Aromaty
ananasa, pieczonych jabłek, miodu i dębu.
W ustach gładkie i aksamitne. Bogaty smak
dojrzałych brzoskwiń, melona, ananasa z nutą
wanilii. W długim finiszu delikatna mineralność.
10-12°C
Ryby i białe mięso
Chardonnay
Robert Parker 93 pkt, Wine Spectator 92 pkt
AR0008

BIAŁE WYTRAWNE

CATENA CABERNET
SAUVIGNON
MENDOZA
Ciemny purpurowy kolor z odcieniem granatu.
Aromaty dojrzałej czarnej porzeczki z nutą
przypraw, cedru i ziół. W ustach pełne i bogate,
dominują czarne porzeczki z akcentem kawy.
Świeży finisz z miękkimi taninami.
16-18°C
Czerwone mięso z grilla, pizza, makarony
Cabernet Sauvignon
Robert Parker 92 pkt,
Wine Spectator 90 pkt
AR0006

CZERWONE WYTRAWNE

CATENA MALBEC
MENDOZA
Głęboki szkarłatny kolor. Aromat dojrzałych
ciemnych owoców z nutą wanilii i kawy.
Skoncentrowany smak wiśni i czerwonych
porzeczek z nutą słodkich przypraw,
z akcentami tytoniu i skóry.
16-18°C
Jagnięcina, dziczyzna, ptactwo łowne
Malbec
Robert Parker 91 pkt, DWWA Srebro 90 pkt,
Wine Spectator 91 pkt
AR0007

CZERWONE WYTRAWNE

CATENA ALTA MALBEC
MENDOZA

„NICOLAS CATENA ZAPATA”
MENDOZA

Ciemny fioletowy kolor. Aromaty świeżo
zgniecionych dojrzałych owoców jagodowych
z akcentem polnych kwiatów oraz nutą tytoniu
i kawy. Smak czarnej porzeczki miesza się
z wanilią i czekoladą. Miękkie taniny dają długie
delikatnie mineralne wykończenie.
16-18°C
Jagnięcina, dziczyzna, gulasze, sery
Malbec
Robert Parker 94 pkt, Wine&Spirits 94 pkt,
Wine Spectator 94 pkt, DWWA Srebro 92 pkt

Głęboki purpurowy kolor. Intensywne aromaty
powideł śliwkowych i przypraw, nuty wanilii
i ciemnej czekolady. Na podniebieniu niezwykle
złożone i skoncentrowane. Powoli rozwijają się
smaki dojrzałych ciemnych owoców, przyjemne
taniny. Bardzo długie wykończenie.
16-18°C
Steki, potrawy z grilla, wędliny i sery
Cabernet Sauvignon, Malbec
Robert Parker 96 pkt

AR0009

CZERWONE WYTRAWNE

AR00010

CZERWONE WYTRAWNE

CATENA ZAPATA

CATENA ZAPATA

Catena Zapata sprzedaje do USA.
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NICASIA VINEYARD
MALBEC
MENDOZA

ADRIANNA VINEYARD

WHITE BONES CHARDONNAY

MENDOZA

ADRIANNA VINEYARD
„RIVER STONES” MALBEC
MENDOZA

Ciemnofioletowy kolor. Dojrzałe czarne
i czerwone porzeczki, maliny. Na podniebieniu
bardzo złożone i wyraziste, miękkie i kremowe,
o smaku dojrzałych jagód, czarnej porzeczki,
wanilii i ciasta, delikatnych przypraw.
Eleganckie i świeże, wybitne wino.
16-18°C
Cielęcina, polędwica wołowa, grzyby
Malbec, Cabernet Franc
Robert Parker 96 pkt, Decanter Złoto 95 pkt

Jasny cytrynowy kolor. Na podniebieniu wino
jest pełne, o bogatym i skoncentrowanym
smaku dojrzałych gruszek, jabłek, pigwy
i moreli Anjou, w końcówce delikatny posmak
wanilii i nuteli. Doskonale zrównoważone.
10-12°C
Ryby, owoce morza, drób, wieprzowina
Chardonnay
Robert Parker 95 pkt,
James Suckling 96 pkt

Jasny rubinowy kolor. Owocowo-kwiatowe
aromaty – maliny, czarny bez, jeżyny, czarna
porzeczka, lukrecja i fiołki. W ustach cudownie
soczyste i lekkie, wyrafinowane, niezwykle
harmonijne, z delikatnymi garbnikami, lekko
mineralne na finiszu.
16-18°C
Jagnięcina, czerwone mięso, dziczyzna, sery
Malbec
Robert Parker 100 pkt, Decanter Złoto 95 pkt

AR00011

CZERWONE WYTRAWNE

AR00013

BIAŁE WYTRAWNE

AR00012
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Koncepcja BODEGAS CARO narodziła się w 1999 r. z sojuszu między dwiema
renomowanymi rodzinami winiarskimi – francuską Rothschild i argentyńską
Catena. Stąd nazwa – CA(tena) + RO(thschield). Wina powstają z Cabernet
Sauvignon i Malbeca pochodzących z najlepszych działek Cateny w Mendozie.
Winifikacją i dojrzewaniem zajął się znakomity enolog i winemaker Eric Kohler
z Château Lafite. Z Francji przywożone są też beczki, w których wino leżakuje.
Dwie rodziny, dwie kultury winiarskie, dwie szlachetne odmiany winogron dały

CZERWONE WYTRAWNE

genialne wina, pożądane przez koneserów.

TRZYDZIEŚCI LAT TEMU MÓJ OJCIEC
NICOLAS CATENA ZAPATA ZAMARZYŁ
O STWORZENIU NAJLEPSZEGO NA ŚWIECIE
ARGENTYŃSKIEGO MALBECA. ZAŁOŻYŁ
WINNICĘ NA WYSOKOŚCI
PRAWIE 5000 STÓP. NIKT BY NIE POMYŚLAŁ,
ŻE DOJRZEWA TU WINOGRONO.
ON TO ZROBIŁ... I ODNIÓSŁ SUKCES.

ARUMA MALBEC
MENDOZA

AMANCAYA GRAN RESERVA
MENDOZA

CARO
MENDOZA

Głęboki czerwony kolor z odcieniami fioletu.
Aromat czerwonych owoców – śliwek,
truskawek i fiołków z subtelną nutą wanilii.
Intensywny smak z jedwabistymi, okrągłymi
taninami. Długie, delikatne wykończenie.

Głęboki szkarłatny kolor. Aromaty czerwonych
i czarnych owoców – przede wszystkim
porzeczek i śliwek, trochę mięty i cedru.
Bukiet z nutami wanilii, przypraw i kawy. Taniny
wyrafinowane i delikatne.

16-18°C
Argentyński grill asado, wołowina, sery
Malbec
IWC Brąz

16-18°C
Steki, dziczyzna, sery, ciemna czekolada
Malbec, Cabernet Sauvignon
Wine Spectator 90 pkt, Wine & Spirits Srebro,
Concours Mondial de Bruxelles Srebro

Głęboki rubinowy kolor. Aromaty ciemnych
owoców leśnych, kakao, kawy, dymu i lukrecji.
Szlachetne i miękkie taniny w wyrafinowanym
długim wykończeniu. Wino z silną argentyńską
tożsamością w bordoskim stylu.
16 -18°C
Mięso z grilla, wędliny i sery, ciemna czekolada
Cabernet Sauvignon, Malbec
R.Parker 92 pkt, Wine Spectator 92 pkt, Wine
Enthusiast 94 pkt, James Suckling 98 pkt,
Concours Mondial de Bruxelles Złoto

AR 1001

Dr Laura Catena
Czwarte pokolenie rodziny
Winiarzy

MALBEC ARGENTINO
MENDOZA
Piękny atramentowy kolor z rubinowym
odcieniem. Aromaty ciemnych owoców. Na
podniebieniu gęstość i słodycz - maliny, mokka,
czekolada, pieprz, tytoń. Równowaga, harmonia,
siła i świeżość. Miękkie garbniki w długim
mineralnym wykończeniu.
16-18 °C
Jagnięcina, polędwica wołowa, kozie sery.
Malbec
Robert Parker 94 pkt, James Suckling 98 pkt
Wine Spectator 93 pkt, DWWA Srebro
AR00014

CZERWONE WYTRAWNE

MALBEC ARGENTINO
to mieszanka Malbeca z historycznych
winnic Catena Zapata - Adrianna
i Nicasia. Winogrona są skrupulatnie
wyselekcjonowane z najlepszych
partii. Wino jest wytwarzane w bardzo
ograniczonych ilościach. To flagowe
wino reprezentuje rodzinną podróż do
momentu powstania argentyńskiego
Malbeca, który dzisiaj z dumą stoi
obok wielkich win świata.

CZERWONE WYTRAWNE

AR 1002

CZERWONE WYTRAWNE

AR 1003

CZERWONE WYTRAWNE

BODEGAS CARO

CATENA ZAPATA

100 pkt

RPA
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Malownicze tereny RPA – krajobrazy, którym z trudem można się oprzeć rodzą

R

P

A

owoce, z których produkowane jest wino niezwykłe. Zmiany jakie dokonały
się w ostatnich latach w tym kraju, również społeczne i polityczne, wpłynęły
również na wina – zmieniły się winnice, piwnice i podejście do uprawy. Klimat
i gleba pozostają jednak bez zmian – Republika Południowej Afryki, zwłaszcza
część południowozachodnia, pozostaje chłodniejsza i ma szansę na więcej
opadów. Cenny dla tego terenu jest również wiatr. Przestarzała gleba i jej
bioróżnorodność, z której słynie ten zakątek świata to powód do dumy dla
tutejszych winiarzy. Wśród flagowych szczepów białych tej części świata są
takie jak Chenin Blanc, Colombard, Sauvignon Blanc i Chardonnay.
Wśród czerwonych szczepów najczęściej spotkać można wina szczepu
Cabernet Sauvignon i Syrah.
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RPA

KADETTE CAPE BLEND
STELLENBOSCH

KADETTE PINOTAGE
STELLENBOSCH

W kolorze rubinowe, ale średnio intensywne.
Wyczuwalne aromaty owoców takich jak wiśnie
i czarna porzeczka. W ustach soczyste i świeże.
Z posmakiem malin i porzeczek. Jedwabiste
taniny i pikantny finisz.

Intensywny fiolotowy kolor wina. Wyczuwalne
aromaty morwy, jeżyn, śliwek i suszonych ziół.
W smaku mocne i dobrze zbalansowane. Nieco
ziemiste, ze zrównoważoną kwasowością i żywą
owocowością.

14˚C
Mięso z grilla, pieczony kurczak, burgery
Pinotage, Cabernet Sauvignon, Merlot,
Cabernet Franc, Petit Verdot

KANONKOP

SA2003

Winnica KANONKOP prowdzona jest przez czwarte pokolenie winiarzy z RPA.
Obecnie właścicielami są bracia Paul i Johann Krige. Nazwa Kanonkop wywodzi
się od pagórka (kop) na górze Simonsberg nad winnicą, skąd w XVII i XVIII wieku
wystrzelono armatę (kanon) obwieszczającą przybycie żaglowców wpływających do
Zatoki Stołowej. Pierwsze wino z etykietą Kanonkop zostało wyprodukowane w 1973
roku. Dziś winnica produkuje wina opierając ich styl na dwóch kierunkach - Kadette
i Estate. Seria Kadette to wina produkowane w bardziej miękkim, owocowym
stylu do wcześniejszej konsumpcji. Wino z tej serii leżakuje w beczkach z dębu
francuskiego przez 12 miesięcy. Serię Estate charakteryzują wina poważniejsze
- produkowane w złożonym, godnym leżakowania stylu. Winogrona pochodzą
wyłącznie ze starych winnic z terenu posiadłości Kanonkop. Wino leżakuje
w beczkach z francuskiego dębu od 18 do 24 miesięcy. Winnica Kanonkop znana
jest przede wszystkim z wprowadzenia na światową mapę win odmiany Pinotage,
które jest sztandarowym gronem RPA. Mało wydajne, krzaczaste grono Pinotage
jest przeważającym szczepem tej winnicy. Kanonkop pozostaje jedną z najlepszych
południowo-afrykańskich winnic.

CZERWONE WYTRAWNE

14˚C
Mięso z grilla, dziczyzna, jagnięce burgery
Pinotage
Tim Atkin MW 92 pkt, Wine Advocate 88 pkt.

SA2004

CZERWONE WYTRAWNE

ESTATE PAUL SAUER
STELLENBOSCH

ESTATE PINOTAGE
STELLENBOSCH

Intensywny rubinowy kolor. Wyraziste
w aromacie i smaku - zapach likieru cassis,
śliwek w czekoladzie i tytoniu. Na podniebieniu
bogate i krzepkie. Smak skoncentrowany
i bogaty. Balans taniny i kwasowości.

Intensywne w kolorze. Owocowe i wyraziste
w nosie i smaku. W ustach wyczuwalna
czerwona porzeczka, wiśnie w czekoladzie,
jeżyny i śliwki oraz cynamon. Mocny charakter
wina wygładzony beczką.

16˚C
Steki wołowe, Boeuf Bourguignon
Cab. Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot
Tim Atkin MW 98pkt.,
Jancis Robinson 17,5/20pkt.
SA2001

CZERWONE WYTRAWNE

16˚C
Pieczone dzikie ptactwo, curry, dziczyzna
Pinotage
Tim Atkin MW 94pkt.,
Jancis Robinson 17/20pkt.
SA2002

CZERWONE WYTRAWNE
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ESTATE CABERNET
SAUVIGNON
STELLENBOSCH
Rubionowy kolor. Wino bogate w aromaty
jagód, śliwek i czerwonych porzeczek. Lekkie
dębowe nuty kakaowo - kawowe. W smaku
skoncentrowane, z delikatną kwasowością
i długim wytrawnym finiszem.
14˚C
Steki wołowe, dziczyzna, jagnięcina, sery
Cabernet Sauvignon

SA2005

CZERWONE WYTRAWNE

BLACK LABEL
PINOTAGE
STELLENBOSCH
Głęboki fioletowy kolor. W nosie czarne
wyczuwalne wiśnie i gorzka czekolada oraz
suszone przyprawy i owoce. Na podniebieniu
złożone, bogate w owocowe niuanse, z dobrze
zintegrowaną beczką i wyważoną kwasowością.
16˚C
Pieczone ryby - tuńczyk, łosoś, kaczka
Pinotage
Tim Atkin MW 96pkt.

SA2006

CZERWONE WYTRAWNE

KANONKOP
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Winnica ALHEIT została założona w 2010 roku przez małżeństwo - Chrisa
i Suzaan Alheit, którzy zapragnęli tworzyć wina z wyraźną osobowością

CARTOLOGY
WESTERN CAPE

MAGNETIC NORTH
WESTERN CAPE

HEMELRAND VINE GARDEN
WESTERN CAPE

Kolor jasnego złota. Wino o cytrusowomiodowych aromatach. W smaku lekkie, ale
intensywne z przyjemną słonością i finiszem
o smaku kandyzowanych cytryn. Ręczny zbiór
winogron, dzika fermentacja i leżakowanie na
osadzie.
12˚C
Homar, grillowane owoce morza i ryby
Chenin Blanc, Sémillon

W nosie jak i na podniebieniu - świeże
i wyważone. Przeważają aromaty cytrusowe.
Długi finisz w tonie kwaśnych owoców i olejku
cytrynowego. Ręczny zbiór, długa fermentacja
oraz roczne leżakowanie na osadzie
drożdżowym.
12˚C
Pieczone ryby, kuchnia wegańska
Chenin Blanc

Lśniący słomkowy kolor. W nosie egzotyczne
owoce pestkowe i skórka cytrynowa oraz talk.
W ustach mocny smak przełamany rapierową
kwasowością. Bardzo orzeźwiające.

12˚C
Przegrzebki, langustynki, homar, tarty
Chardonnay, Roussanne, Chenin,
Verdelho, Muscat

Przylądka. Zakochani w starych winnicach rozpoczęli projekt, który odzwierciedla
autentyczność, prostotę i czystość tego terenu. Romantyzm tego projektu

SA1001

BIAŁE WYTRAWNE

SA1002

BIAŁE WYTRAWNE

SA1007

BIAŁE WYTRAWNE

podkreśla sposób produkcji win - winogrona zbierane są ręcznie, a Chris i Suzaan
całkowicie odrzucili składniki takie jak drożdże, enzymy i siarkę przed fermentacją.
Używane są wyłącznie stare beczki, a wino nie jest klarowane. Jak sami mówią odrzucili wszelką manipulację i tę zasadę uważają za najważniejszą, podkreślając
przy tym znaczenie ziemi, na której wzrastają owoce a nie ingerencję winiarza.
Obecnie winnica rozpościera się na trzech parcelach - Broom Ridge, Rustenhof
i Waterkloof. Każda z tych ziem rodzi niezwykłe owoce, z których produkowane są
wina szczepu Chenin Blanc, Sémillon, Chardonnay czy Roussanne.

HEREAFTER HERE
WESTERN CAPE

NAUTICAL DAWN
WESTERN CAPE

Piękny jasny słomkowy kolor. Nos delikatnie
kwiatowy z wyczuwalnym aromatem soku
gruszkowego. Delikatne podniebienie kwiatowo owocowe. Bogate, pełne ale orzeźwiające.

Jasnożółty kolor wina. W nosie intensywne
owocowe aromaty - brzoskwinie, morele i miód
akacjowy. W smaku świeże, lekkie i soczyste.
Treściwe ze słonym posmakiem. Przyjemny
i długi finisz.

12˚C
Miękkie sery, owoce morza, tłuste ryby
Chenin Blanc

SA1006

BIAŁE WYTRAWNE

12˚C
Grillowane ryby, zupy rybne na bazie
pomidorów, risotto z owocami morza
Chenin Blanc

SA1005

BIAŁE WYTRAWNE

MAMY NADZIEJĘ
ODNALEŹĆ GŁOS ZIEMI,
A NIE ZNAK WINIARZA
Chris Alheit

201

ALHEIT VINEYARDS

ALHEIT VINEYARDS

200

202

RPA

RPA

203

Pierwotnie działająca jako spółdzielnia, dziś prywatna winnica FRANSCHHOEK CELLAR
oferuje wina eleganckie, o bardzo wysokiej jakości. Te afrykańskie wina z regionu,
z którego zaczerpnęła nazwę sama winnica mają fantastyczną osobowość i charakter
nawiązujący do francuskiego dziedzictwa hugenotów. Dolina Franschhoek leży we
wschodniej części Republiki Południowej Afryki i oferuje tereny idealne pod uprawę
winorośli. Otoczona z trzech stron górskimi masywami przyciąga turystów i słynie

CHENIN BLANC
WESTERN CAPE

SAUVIGNON BLANC
WESTERN CAPE

Bladożółty kolor. W nosie aromaty soczystych
owoców takich jak ananas, brzoskwinia
i nektarynka. W smaku świeże i żywe,
wyczuwalny posmak owoców tropikalnych
z wyraźną kwasowością.

Jasnosłomkowy kolor. W nosie wyczuwalne
owocowe nuty takie jak ananas, agrest,
grejpfrut. Wino jest świeże i rześkie,
o orzeźwiającym charakterze. Jednocześnie
lekko pikantne, z odrobiną owocowej słodyczy.

8˚C
Sushi, makarony, kotlet schabowy
Chenin Blanc

SA3001

BIAŁE WYTRAWNE

8˚C
Łosoś w sosie teriyaki, drób, krewetki
Sauvignon Blanc

SA3002

BIAŁE WYTRAWNE

PINOTAGE
WESTERN CAPE

SHIRAZ
WESTERN CAPE

Soczysty czerwony kolor. W nosie czarne
czereśnie, wiśnie, goździki i dżem malinowy.
Na podniebieniu owocowe - morwa, wiśnia,
czereśnia. Aksamitne. W tle subtelne niuanse
kawy i tytoniu.

Głęboki rubinowy kolor. Aromat owoców
i przypraw - morwa, śliwka, pieprz i goździki.
W smaku ułożone - dobrze zbalansowana
tanina i kwasowość. Wyczuwalny smak powideł
śliwkowych z odrobiną pieprzu.

14˚C
Udziec wieprzowy, pieczona jagnięcina,
ostre kiełbaski
Pinotage
SA3003

CZERWONE WYTRAWNE

16˚C
Wędzone wędliny, ostre kiełbaski, pieczona
kaczka, dojrzały cheddar
Shiraz
SA3004

CZERWONE WYTRAWNE

FRANSCHHOEK CELLAR

ALHEIT VINEYARDS

z doskonałych winnic.

204

AUSTRALIA

AUSTRALIA

Australia
Dziś AUSTRALIA uznawana jest za
modelowy przykład producenta win,
a wśród konsumentów osiągnęła status
światowej gwiazdy winiarskiej, która cały
czas rozwija swój potencjał.

Początek australijskiego winiarstwa to pierwsza połowa XIX wieku - czasy pionierskich
osiągnięć Jamesa Busby’ego. Dziś Australia uznawana jest za modelowy przykład
producenta win, a wśród konsumentów osiągnęła status światowej gwiazdy winiarskiej,
która cały czas rozwija swój potencjał. Wykorzystanie nowych technologii, dbałość
o dobro klienta oraz konkurencyjność sprawiają, że Australia zaczyna zagrażać
pozycji tradycyjnych krajów winiarskich z Europy. Znajduje się w czołówce zarówno
producentów jak i eksporterów win na świecie. Międzynarodowe uznanie zdobywa jako
producent “klinicznie czystych win o jednoznacznie owocowej orientacji”.
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Firma winiarska TWO HANDS została założona latem 1999r. w Marananga
w Dolinie Barossa przez dwóch przyjaciół Michaela Twelftree i Richarda Mintza.
Cel jaki sobie postawili to produkcja najlepszych Shirazów z cenionych regionów
Australii. Ich zamiarem było i nadal jest pokazanie różnorodności australijskiego
Shiraza. Podkreślają cechy regionalne i dbają o to, by owoc był zawsze
podstawową cechą wina. Obecny główny winemaker Ben Perkins pracuje dla
Two Hands od 2008r. i wraz z Michaelem Twelftree nadzoruje każdy aspekt
procesu produkcji wina.

Jasny blado-słomkowy kolor. Aromaty
cytrusów, kwiatów jabłoni z nutami liści
herbaty i świeżego siana. W ustach bardzo
orzeźwiające, ze świeżą kwasowością, dobrze
zbudowane. Delikatny pyszny finisz z lekką
mineralną nutą.
8-10 °C
Aperitif, owoce morza, ryby, białe mięso
Riesling

AU0100

BIAŁE WYTRAWNE

SEXY BEAST
CABERNET SAUVIGNON
MCLAREN VALE
Ciemny czerwony kolor. Aromaty czerwonej
porzeczki, tytoniu, liścia laurowego, jałowca,
świeżej ziemi i morwy. W ustach świeże i żywe,
z dużą ilością czerwonych owoców. Miękkie
i okrągłe garbniki zapewniają delikatną jakość.
16-18 °C
Pieczone mięso, makaron, wędliny i sery
Cabernet Sauvignon
Wine Spectator 93 pkt

AU0101

TWO HANDS

TWO HANDS

THE BOY RIESLING
EDEN VALLEY

CZERWONE WYTRAWNE

ANGELS’ SHARE SHIRAZ
MCLAREN VALE

GNARLY DUDES SHIRAZ
BAROSSA VALLEY

BELLA’S GARDEN SHIRAZ
BAROSSA VALLEY

Kolor głęboki ciemnoczerwony. Aromat
czerwonych galaretek, jagód, lawendy, z nutami
pieprzu. Podniebienie pełne charakteru,
wyraźne owoce jagód i kwiatowe akcenty
lawendy, wspaniała tekstura i mineralne nuty
w długim zakończeniu.
16-18 °C
Jagnięcina, dziczyzna, wędliny i sery
Shiraz
Wine Spectator 92 pkt

Ciemnoczerwony kolor. Aromaty czarnej wiśni,
świeżej jeżyny, ciasta i ciemnej czekolady.
W ustach obfite w jagodowe smaki, świetnie
zrównoważone, ze świeżą kwasowością.
Piękne długie wykończenie nutami lukrecji,
lawendy i ciemnej czekolady.
16-18 °C
Pieczone mięso, gulasze, dziczyzna
Shiraz
Wine Spectator 91 pkt

Głęboki, ciemnoczerwony kolor. Intensywne
aromaty jeżyn i innych owoców leśnych,
suszonych kwiatów, czarnego pieprzu
i przypraw do pieczenia. W ustach intensywne
i żywe. Pięknie zbudowane, ze świetną
kwasowością, niezwykłą elegancją.
16-18 °C
Wołowina, jagnięcina, makarony, grzyby
Shiraz
Wine Spectator 93 pkt

AU0102

CZERWONE WYTRAWNE

AU0103

CZERWONE WYTRAWNE

AU0104

CZERWONE WYTRAWNE

HOLY GRAIL SHIRAZ
SINGLE VINEYARD
BAROSSA VALLEY

DAVES’S BLOCK SHIRAZ
SINGLE VINEYARD
MCLAREN VALE

Ciemna karmazynowa czerwień. Aromaty jagód,
przypraw, tytoniu, prażonej kukurydzy, ciemnej
czekolady i suchej ziemi. W ustach mocne
i bogate. Długie wykończenie dopełniają ślady
dymu, suszonej lawendy, pieprzu.
16-18 °C
Dziczyzna, kaczka, jagnięcina, sery
Shiraz
Wine Spectator 93 pkt

Kolor głęboki ciemnoczerwony. Aromaty
dojrzałych śliwek węgierek, smażonych
powideł, jagód, mokki, hinduskich kadzidełek
i świeżo zmielonego czarnego pieprzu. W ustach
pełne, okrągłe, niezwykle bogate.
16-18 °C
Steki z czerwonego mięsa, BBQ, dziczyzna
Shiraz
Wine Spectator 95 pkt

AU0105

CZERWONE WYTRAWNE

AU0106

CZERWONE WYTRAWNE

AUSTRALIA

AUSTRALIA

NINE STONES
CHARDONNAY
BAROSSA VELLEY
CALABRIA FAMILY WINES to dynamiczna rodzinna firma winiarska założona w 1945 r.
w regionie Riverina w miasteczku Griffith przez włoskich imigrantów Francesco i Elizabeth
Calabria. Trzy pokolenia i 70 lat później Calabria Family Wines jest w czołówce australijskich
producentów wina. Obecny właściciel – wnuk założycieli Bill Calabria z rodziną zarządza dziś
jedną z najprężniej działających firm winiarskich w Australii, z kilkoma winnicami w Riverina

Zółty połyskliwy kolor. Zapach dojrzałych
żółtych jabłek i cytrusów. W ustach świeże,
cytrusowe smaki mandarynki i grejpfruta,
z nutami tostów i wanilii. Długie aromatyczne
wykończenie.
8-10°C
Owoce morza, ryby, sałatki, przystawki
Chardonnay

i Barossa Valley, nagradzanymi najwyższymi trofeami za znakomite jakościowo wina.
W 2009 i 2010 r. rodzina Calabria zdobyła tytuł „Family Business of the Year”.

WHISTLING DUCK
SAUVIGNON BLANC
SEMILLION
RIVERINA
Blady żółty kolor. Zdecydowane aromaty
agrestu, liczi, trawy, siana. W ustach
bardzo owocowe – melon i marakuja, dobra
kwasowość, nieco pikantne na finiszu.
8-10°C
Krewetki, ostrygi, ryby morskie
Sauvignon Blanc, Sémillon

AU0001

BIAŁE WYTRAWNE

AU00051

BIAŁE WYTRAWNE

WHISTLING DUCK SHIRAZ
RIVERINA

THREE BRIDGES DURIF
RIVERINA

Kolor purpurowy. Bogate aromaty dojrzałych
śliwek, ciemnych wiśni i świeżych jeżyn
z nutą przypraw. W ustach skoncentrowane,
okrągłe i gładkie, cudowne smaki dojrzałych
wiśni i ciemnych śliwek, świetna kwasowość.
Australijski klasyk.
16-18°C
Wołowina, jagnięcina, dania pikantne, sery
Shiraz

Intensywny szkarłatny kolor. Aromatyczne
zapachy śliwki i ciemnej czekolady, dojrzałych
jeżyn, nuty wanilii i dębu. Bogate w smaki śliwek
i owoców leśnych z dodatkiem kakao, wanilii
i kokosa. Eleganckie taniny na finiszu.
16-18°C
Dziczyzna, ptactwo łowne, kaczka, jagnięcina, sery
Durif
Mundus Vini Złoto, Austrian IWC Vienna Złoto
Sunday Times Wine Club Vintage Festival Złoto
Rutherglen Wine Show, 2013 Trophy Winner

AU0002

CZERWONE WYTRAWNE

AU0007

CZERWONE WYTRAWNE

NINE STONES SHIRAZ
BAROSSA VALLEY
Ciemny purpurowy kolor. Aromaty wiśni i skóry
z dodatkiem pieprzu i przypraw. W ustach
gładkie i kremowe, oferuje smaki czarnej
porzeczki, czarnej wiśni, ziół, czekolady i kawy.
Miękkie taniny w końcówce.
16-18°C
Dziczyzna, jagnięcina, sery i wędliny
Shiraz
Wine Spectator 90 pkt, Wine Enthusiast 90 pkt

AU0005

CZERWONE WYTRAWNE
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CALABRIA FAMILY WINES
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NOWA ZELANDIA

NOWA ZELANDIA NELSON

Nowa Zelandia

OLD COACH ROAD
SAUVIGNON BLANC
NELSON

OLD COACH ROAD
GEWÜRZTRAMINER
NELSON

Kolor słomkowy z zielonymi odcieniami. Aromat
świeży, intensywny, owocowy z delikatnymi
nutami ziołowymi. Smak bardzo orzeźwiający,
przyjemny z nutami owoców i długą kwaskową
końcówką.
12-14°C
Owoce morza, ryby, sałatki, aperitif
Sauvignon Blanc
IWSC Złoto, Wine Enthusiast 90 pkt,
San Francisco IWC 98 pkt Podwójne Złoto

Kolor złoty z zielonymi refleksami. Intensywny
bukiet owoców liczi i limonki z lekko pikantną
nutą kwiatową. Bogaty, pełny smak z nutami
owoców tropikalnych.

NZ1 2021

Wino NOWEJ ZELANDII dopiero
od niedawna gości na naszych stołach.
Początki jego ekspansji na rynki europejskie
to lata osiemdziesiąte XX wieku.
Dzisiaj Nowa Zelandia to liczący się gracz na międzynarodowym rynku

BIAŁE WYTRAWNE

10-12°C
Owoce morza, ryby, sałatki, aperitif
Gewürztraminer
New Zeland International Show Srebro

NZ1 2060

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE

OLD COACH ROAD
RIESLING
NELSON

OLD COACH ROAD
PINOT NOIR
NELSON

Słomkowożółty kolor. Cytrusowy bukiet
z nutą kwiatów. W ustach lekkie, orzeźwiające,
z mineralnym wykończeniem.

Intensywny bukiet czerwonych owoców
z nutami przypraw. Smak bogaty, złożony,
okrągły z aromatami dojrzałych czerwonych
owoców, zwłaszcza wiśni oraz owoców leśnych
i przypraw.
16-18°C
Jagnięcina, czerwone mięso, dziczyzna, sery
Pinot Noir

8-10°C
Ryby, drób, risotto, makarony, szparagi
Riesling
New Zeland International Show Brąz
NZ12022

BIAŁE WYTRAWNE

NZ1 2095

CZERWONE WYTRAWNE

winiarskim. Winiarstwo na tej wyspie rozwija się głównie dzięki eksportowi.
Duszą krajowego przemysłu winiarskiego są bardzo liczne, małe rodzinne
winiarnie. Nowa Zelandia konkuruje na rynkach światowych winami takich
odmian jak Sauvignon Blanc czy Pinot Noir, Syrah, Riesling.
Pełnia słońca, czyste błękitne niebo, krystaliczne jeziora, piękne plaże, czapy
śnieżne na czubkach potężnych szczytów przez cały rok. W Nowej Zelandii
przyroda zachwyca swoją urodą. W Nelson zimy są mroźne, a długie lata
dokuczają suszą. Tam właśnie rodzina SEIFRIED buduje swoją winiarską
historię. Od roku 1973 produkuje przede wszystkim soczyście śliwkowe Pinot
Noir, bogate i pełne Chardonnay, delikatnie kwiatowe Rieslingi, żywiołowe
Sauvignion Blanc, a kiedy są odpowiednie warunki klimatyczne, także
wyborne wina deserowe.

SEIFRIED
SAUVIGNON BLANC
NELSON

SEIFRIED
GEWÜRZTRAMINER
NELSON

SEIFRIED 375ML
SWEET AGNES RIESLING
NELSON

Żółty słomkowy kolor. Bardziej dojrzały profil
owocowy niż wiele innych nowozelandzkich
Sauvignon Blanc. Aromaty nektarynki, melona,
figi, agrestu. Na podniebieniu doskonała
koncentracja. Piękny długi finisz.
8-10 °C
Aperitif, owoce morza, ryby
Sauvignon Blanc
AWC Vienna Srebro, IWSC Srebro,
Wine Advocate 90 pkt

Żółty błyszczący kolor. Intensywne nuty
kwiatowe, aromaty liczi, dojrzałych owoców
pestkowych. Na podniebieniu idealna
równowaga subtelnej słodyczy i przypraw,
niezwykła przyjemna kwasowość i delikatne
mineralne nuty. Długi, gładki stylowy finisz.
8-10 °C
Gewürztraminer
Indyjskie curry, kuchnia azjatycka

Żółty połyskujący kolor. Intensywne
i uwodzicielskie aromaty kandyzowanej skórki
cytrusowej, świeżo ściętych kwiatów. W ustach
bujne, żywe i bogate w wyjątkowe smaki miodu
i moreli, brzoskwini, mango i sorbetu.
6-8 °C
Sery, pasztety, lekkie desery		
Riesling
DWWA Platyna, IWC Srebro, IWSC Srebro
Robert Parker 90 pkt, Wine Spectator 90 pkt

NZ22421

BIAŁE WYTRAWNE
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SEIFRIED
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NZ22456

BIAŁE WYTRAWNE

NZ22457

BIAŁE SŁODKIE

212

NOWA ZELANDIA MARLBOROUGH

NOWA ZELANDIA MARLBOROUGH
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Marlborough jest największym i najbardziej wydajnym regionem Nowej
Zelandii. Powolne dojrzewanie pozwala uzyskać wybitnie owocowy charakter
win, a duże różnice temperatur między dniem i nocą - zachować kwasowość.

producenci wybitnego Gewürztraminera. Firma posiada w swojej ofercie szeroki

WINA LAWSON’S DRY HILLS SWOJĄ ELEGANCJĄ I RZEŚKOŚCIĄ
NAWIĄZUJĄ DO TYCH ZE STAREGO KONTYNENTU CO CZYNI JE
ŚWIETNYMI DO ŁĄCZENIA Z JEDZENIEM. ZACHOWUJĄ PRZY
TYM GENIALNĄ NOWOŚWIATOWĄ PRZYSTĘPNOŚĆ.

wybór win z regionu Marlborough - Sauvignon Blanc, Riesling, Chardonnay,

Adam Pawłowski

Uprawiane tu Sauvignon Blanc daje wina o charakterystycznym, trudnym
do podrobienia stylu. Winnicę LAWSON’S DRY HILLS założyli Barbara
i Ross Lawson w 1992 r. W branży winiarskiej zasłynęli przede wszystkim jako

MOUNT VERNON
SAUVIGNON BLANC
MARLBOROUGH

WHITE LABEL
SAUVIGNON BLANC
MARLBOROUGH

WHITE LABEL
GEWÜRZTRAMINER
MARLBOROUGH

Jasny bladożółty kolor. Bardzo eleganckie
aromaty marakui, melona i agrestu, z mineralną
nutą, z odrobiną ziół i białych kwiatów.
W ustach bardzo skoncentrowane, z idealną
kwasowością. Bardzo długotrwały finisz.
8-10°C
Aperitif, sałaty i sałatki, owoce morza i ryby
Sauvignon Blanc
IWC Brąz, DWWA International Trophy,
DWWA Brąz

Jasny żółty kolor. Bogaty bukiet aromatów
owoców cytrusowych, marakui, melona,
agrestu i świeżych ziół. Na podniebieniu duża
koncentracja, świetna równowaga. Długi,
przyjemny finisz.
8-10°C
Sery, ryby i owoce morza z grilla, szparagi
Sauvignon Blanc
Wine Spectator 90 pkt, DWWA Brąz,
San Francisco IWC Złoto

Kolor jasnożółty. Na podniebieniu pięknie
zbudowane, bogate, okrągłe i soczyste. Smak
dojrzałych tropikalnych owoców z nutami
przypraw i kwiatów, bardzo przyjemna,
delikatnie wytrawna końcówka.
8-10°C
Sushi, kuchnia orientalna, pikantne dania
Gewürztraminer
DWWA International Trophy Dry Aromatic
under £15, IWC Brąz

NZ0001

BIAŁE WYTRAWNE

WHITE LABEL PINOT NOIR
MARLBOROUGH
Jasnobordowy kolor. Wspaniałe aromaty wiśni
i owoców jagodowych z odrobiną kawy i wanilii.
Na podniebieniu elastyczne, z miękkimi taninami
I delikatną dobrą kwasowością w końcówce.

16-18°C
Kaczka, kurczak, makarony, łosoś
Pinot Noir
IWC Rekomendacja, IWC Srebro,
DWWA Brąz
NZ0003

CZERWONE WYTRAWNE

NZ0006

BIAŁE WYTRAWNE

RESERVE SAUVIGNON
BLANC
MARLBOROUGH
Kolor jasnożółty. Obfite aromaty dojrzałych
owoców tropikalnych z nutami kwitnącej lipy
i polnych ziół. W ustach pełny i bogaty smak
owoców marakui i cytrusów z odrobiną papryki,
soczyste i żywe. Bardzo długi finisz.
8-12°C
Drób, ryby, miękkie kozie sery
Sauvignon Blanc
The Marlborough Wine Show Brąz,
IWC Srebro, DWWA Srebro 95 pkt
NZ0002

BIAŁE WYTRAWNE

NZ0005

LAWSON’S DRY HILLS

LAWSON’S DRY HILLS

Pinot Gris i Pinot Noir oraz znakomity Gewürztraminer.

BIAŁE WYTRAWNE

RESERVE CHARDONNAY
MARLBOROUGH

THE PIONEER PINOT NOIR
MARLBOROUGH

Kolor złoto-żółty. Lekko przydymione
aromaty cytryn i grejpfrutów z tostową nutą.
Na podniebieniu bogate, pełne i kremowe
z posmakiem wanilii, brzoskwiń, orzechów,
miodu, crème brûlée. Pięknie zbudowane
i zrównoważone.
8-10°C
Tłuste ryby, drób, makarony
Chardonnay
Royal Easter Show Wine Awards Złoto,
IWC Brąz, DWWA Brąz

Kolor ciemnoczerwony. W zapachu bogactwo
owoców jagodowych z subtelną dębową nutą.
W ustach bardzo eleganckie i wyrafinowane,
z mocną konstrukcją. Wyjątkowe taniny długo
pozostają na podniebieniu.

NZ0007

BIAŁE WYTRAWNE

16-18°C
Jagnięcina, dziczyzna, kaczka
Pinot Noir
The Marlborough Wine Show Złoto,
IWC Brąz
NZ 0004

CZERWONE WYTRAWNE
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NIEMCY RHEINGAU
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WINA BEZ ALKOHOLOWE

Winnica CARL JUNG powstała w 1868r. w Rüdesheim nad Renem
w regionie Rheingau jako firma produkująca tradycyjne wino. W 1908 r.

CARL JUNG
CABERNET SAUVIGNON

CARL JUNG
MERLOT BIO VEGAN

CARL JUNG
MOUSSEAUX

Ciemny czerwony kolor. Aromaty jagód, czarnej
porzeczki oraz zielonego pieprzu. W ustach
jędrne garbniki i wyraźna kwasowość.
Wino w 100% powstałe z wysokogatunkowego
szczepu Cabernet Sauvignon z południa Francji.

Głęboki rubinowy kolor. Aromat dojrzałych
ciemnych czereśni, wiśni i czarnej porzeczki.
Delikatny smak, dobrze zbalansowany,
długi bogaty finisz. Wino w 100% powstałe
z wysokogatunkowego szczepu Merlot
z południa Francji.
16-18°C
Czerwone mięso, wędliny, sery
Merlot
18 kcal / 100 ml

Jasnożółty kolor. Świeże, lekkie, o subtelnym
zapachu, harmonijne, pikantne i orzeźwiające.

16-18°C
Grillowane mięso, sery
Cabernet Sauvignon
16 kcal / 100 ml
NI3005

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE
BEZALKOHOLOWE

NI3012

CZERWONE PÓŁWYTRAWNE
BEZALKOHOLOWE

6-8 °C
Aperitif, desery
Riesling, Sylvaner, Airen
22 kcal / 100 ml
NI3007

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE MUSUJĄCE
BEZALKOHOLOWE

syn założyciela winnicy wynalazł patent na produkcję win bezalkoholowych
i odtąd winnica produkuje wyłącznie wina bezalkoholowe, o obniżonej

WINA BEZALKOHOLOWE

Wino produkowane tradycyjnie poddawane jest procesowi dealkoholizacji
– specjalnie opatentowanej metodzie eliminacji alkoholu poprzez
podgrzewanie wina do 30°C . Wino zachowuje oryginalny smak i aromat,
jednak poziom alkoholu spada prawie do 0,0%. Dzięki temu wina
bezalkoholowe Carl Jung posiadają certyfikat Halaal. Obecna produkcja
to ponad 10 milionów butelek. Winnica Carl Jung sprzedaje wina
bezalkoholowe do 30 krajów na całym świecie.

CARL JUNG
BIO-MOUSSEAUX
Wyprodukowane z winogron z organicznych
upraw. Idealny napój na świąteczne toasty.
Jasnożółty kolor. Świeże, lekkie, o subtelnym
zapachu, harmonijne, pikantne i orzeźwiające.
Smaczne organiczne wino musujące.
6-8 °C
Aperitif, desery
Riesling, Sylvaner, Airen
15 kcal / 100 ml
NI3009

CARL JUNG
RIESLING FEINHERB

CARL JUNG
CHARDONNAY BIO VEGAN

CARL JUNG
SELECTION ROSÉ

Kolor jasnego złota. Aromaty cytrusów
i zielonych jabłek. W ustach dobrze zbudowane,
z przyjemną kwasowością.

Jasny bladożółty kolor. Aromaty cytrusów,
zielonego jabłka i ananasa. W ustach świeże
i lekkie, bardzo przyjemne w odbiorze, dobrze
zbalansowane, z długim owocowym finiszem.

Jasny różowy kolor. Bogaty bukiet aromatów
z jagodami i orzechami laskowymi na czele.
W ustach delikatne, zbalansowana kwasowość,
długi orzeźwiający finisz. Idealne dla każdego,
kto chce cieszyć się kieliszkiem wina, ale nie
chce ani nie potrzebuje alkoholu.
10 °C
Aperitif, tłuste ryby, białe mięso, tapas
Grenache
24 kcal / 100 ml

6-8 °C
Ryby, białe mięso, sałatki
Riesling
16 kcal / 100 ml
NI3003

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE
BEZALKOHOLOWE

6-8 °C
Ryby, białe mięso, kuchnia azjatycka
Chardonnay
18 kcal / 100 ml
NI3011

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE
BEZALKOHOLOWE

NI3001

RÓŻOWE PÓŁWYTRAWNE
BEZALKOHOLOWE

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE MUSUJĄCE
BEZALKOHOLOWE

Tylko dlatego, że pijesz coś
bezalkoholowego, nie oznacza,
że musisz rezygnować ze

CARL JUNG
BLANC DE BLANCS
CHARDONNAY

CARL JUNG
SPARKLING WITH PEACH
AROMA

Bezalkoholowa alternatywa dla miłośników
szampana. Orzeźwienie i czysta przyjemność!
Kolor jasny, słomkowy, błyszczący. Subtelny
zapach cytrusów. W ustach perlistość,
korzenność na finiszu. Niezwykła harmonia.
6-8 °C
Aperitif, desery, przekąski
Chardonnay
Kaloryczność 24 kcal / 100 ml

Świeże cuvée rafinowane naturalnym
aromatem brzoskwiniowym z odmian Airen
z Hiszpanii oraz Riesling i Rivaner z Niemiec.
Kolor bladożółty. Urzekający brzoskwiniowy
aromat. W ustach świeże, delikatna perlistość.
6-8 °C
Aperitif, desery
Airen, Riesling, Rivaner
Kaloryczność 31 kcal / 100 ml

NI3008

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE MUSUJĄCE
BEZALKOHOLOWE

NI3010

BIAŁE PÓŁSŁODKIE MUSUJĄCE
BEZALKOHOLOWE

DR. LO ALCOHOL-FREE
RIESLING

DR. LO ALCOHOL-FREE
SPARKLING RIESLING

Kolor jasnego złota. Aromaty cytrusów
i zielonych jabłek. W ustach dobrze zbudowane,
Rześkie z delikatną nutą słodyczy.

Jasnożółty kolor. Świeże, lekkie, o subtelnym
owocowym zapachu, harmonijne i bardzo
orzeźwiające.

smaku i jakości dobrego
białego wina. Projekt DR. LO
RIESLING chce pokazać, że
wino bezalkoholowe może być

8-12°C
Ryby, owoce morza, aperitif
Riesling

8-10°C
Aperitif, desery
Riesling

bardzo smaczne, wszechstronne
i bezkompromisowe pod
każdym względem.

NI1020

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE
BEZALKOHOLOWE

NI1021

BIAŁE MUSUJĄCE PÓŁWYTRAWNE
BEZALKOHOLOWE

WINA BEZALKOHOLOWE

zawartości alkoholu oraz wina musujące.
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Szampany
i wina musujące
SZAMPANIA, położona w północno-wschodniej części Francji, jest najbardziej znana
z produkcji win musujących. Wina z Szampanii cieszyły się dużym uznaniem już
w średniowieczu i utrzymały swoją reputację przez kolejne wieki, szczególnie w XVII
i XVIII stuleciu, gdy zaczęły powstawać duże winnice produkujące szampana. Nazwa
szampana została zastrzeżona w 1911 roku. Powierzchnia winnic produkujących szampana
to ok. 30 000 ha. Produkcja roczna - 350 mln butelek. Warunki klimatyczne, szczególnie
obecność lasów, zapewniają stabilną temperaturę i wilgotność gleby. W regionie uprawia
się głównie szczepy Chardonnay, Pinot Noir i Pinot Meunier.
Poj ę cia z w iązan e z p ro dukcją s zamp ana :
Assemblage – kupażowanie win z różnych odmian, parceli
i roczników.
Liqueur de tirage - mieszanina cukru trzcinowego, drożdży
i bentonitu dodawana do wina w czasie butelkowania. Remuage
- proces odwracania butelki z pozycji horyzontalnej do pionowej
szyjką w dół, po wtórnej fermentacji w czasie której w szyjce
butelki gromadzi się osad z obumarłych drożdży.
Disgorgement – usunięcie osadu z szyjki butelki poprzez
zmrożenie do temperatury -27°C.

TYLKO OSOBA POZBAWIONA
WYOBRAŹNI NIE ZNAJDZIE POWODU,
BY NAPIĆ SIĘ SZAMPANA.
Oscar Wilde

Liqueur de dosage – roztwór cukru i wina dodawany do wina po
usunięciu osadu.
Muselet – drut zabezpieczający korek.
Poignettage - wstrząsanie butelką mające na celu zmieszanie
wina i liqueur de dosage.
Rodzaje szampana ze względu na poziom cukru:
Brut nature – poniżej 3gr cukru/l
Extra brut – poniżej 6gr cukru/l
Brut – poniżej 12gr.cukru /l
Demi–sec – 32-50 gr. cukru/l
Roczniki wielkie: 2002, 1998, 1996, 1995, 1990
Roczniki bardzo dobre: 2008,2004
Roczniki dobre: 2006, 2000.
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LANSON to jeden z najstarszych domów szampańskich, a jego historia sięga
roku 1760, gdy sołtys z Reims François Delamotte zaczął produkować szampana.
W 1786 r. jego syn – rycerz Zakonu Maltańskiego - wraz z biznesowym partnerem
Jean-Baptiste Lanson, stworzyli firmę skupiającą winnice produkujące szampana
na rynki zagraniczne. Od XIX w. do dziś Lanson zaopatruje brytyjską rodzinę
królewską – herb Elżbiety II jest widoczny na etykiecie szampana Lanson. Od 1977
roku Lanson to główny dostawca szampana na imprezy związane z turniejami

LE BLACK LABEL
BRUT NV

LE ROSÉ
NV

LE WHITE LABEL
SEC

Kolor jasny słomkowy. Rześkie, wiosenne
zapachy z odrobiną miodu i nut tostowych.
W ustach bukiet owoców cytrusowych, ale
też zielone jabłko, dojrzała gruszka, migdały.
Lekkie, świeże wykończenie.
Leżakowanie 4 lata.
6-8°C
Aperitif, sałaty i przystawki, ostrygi, sushi
Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier
IWC Brąz, DWWA Srebro, IWSC Srebro,
Wine Spectator 91 pkt

Delikatny różowo-łososiowy kolor, mnóstwo
drobnych bąbelków. Zapach truskawek
i żurawiny. Bardzo elegancki smak – na
podniebieniu truskawka polna, czerwona
porzeczka, nuty kwiatowe, a w końcówce
odrobina cytryny.
6-8°C
Aperitif, skorupiaki, ryby, sałatki
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier
DWWA Brąz, IWSC Srebro, Japan Wine
Challenge Brąz, Wine Spectator 92 pkt

Kolor słomkowożółty z drobnymi, żywymi
bąbelkami. Zapach białych kwiatów jaśminu,
gruszek oraz drożdżowych bułeczek. W ustach
smak białych owoców – moreli, brzoskwini.
Mineralne i delikatnie słodkie.

FR3 4001
BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE
FR3 40012 (375 ML)
FR340011 (200 ML)

FR3 4003

LE GREEN LABEL
ORGANIC NV

LE BLACK RÉSERVE
BRUT NV

LE BLANC DE BLANCS
BRUT NV

Bursztynowy kolor. W nosie mineralne oraz
owocowe nuty. W ustach dojrzałe aromaty
gruszek, mirabelek i mango. Długi finisz.
Winogrona pochodzą z certyfikowanych upraw
biodynamicznych i biologicznych.
6-8°C
Aperitif, surowe owoce morza
Pinot Noit, Chardonnay, Pinot Meunier
Robert Parker 92 pkt,
Wine Spectator 92 pkt

Żywy zielono-złoty kolor. Pierwszy zapach
żółtych owoców – melona, renklod oraz owoców
miesza się z aromatem miodu, herbatników
i przypraw. Smak bogaty, owocowy.

Kolor bladozłoty. Mnóstwo wibrujących
trwałych pęcherzyków. Świeże aromaty
białych kwiatów, głogu i lipy. W ustach
harmonijne, z wielką finezją. Czyste i świeże
wykończenie z delikatną nutą toffee.
6-8°C
Aperitif, sałaty, owoce morza, ryby
Chardonnay

FR34010

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

RÓŻOWE WYTRAWNE MUSUJĄCE

6-8°C
Wykwintne dania z owoców morza i drobiu
Chardonnay, Pinot Noir

FR34005

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

6-8°C
Aperitif, sałatki owocowe
Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Meunier

FR34009

FR34006

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE MUSUJĄCE

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

CHAMPAGNE LANSON

CHAMPAGNE LANSON

tenisowymi na Wimbledonie.
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VINTAGE COLLECTION
LANSON jest jednym z nielicznych domów szampana, który ma
kolekcję ponad stuletnich roczników: Lanson Vintage Collection.
Dojrzewają w piwnicach Lanson i rozwijają niezwykłe aromaty.
1904, 1928, 1955, 1971, 1976, 1983 i 1990 to wspaniałe roczniki, które
z pokolenia na pokolenie zyskały ogromną reputację.

CHAMPAGNE LANSON

CHAMPAGNE LANSON

Zapytaj jakie roczniki mamy w tym momencie w ofercie.

LE VINTAGE
BRUT 2009

LE CLOS LANSON
CHARDONNAY BRUT 2007

VINTAGE COLLECTION
MILLESIME MAGNUM

Kolor jasny słomkowy, sznur mocnych
bąbelków. Intensywny bukiet dla nosa – gruszki,
brzoskwinie, kandyzowane owoce, kwiaty
akacji. W ustach pełne, bogate i złożone smaki
cytrusów i pigwy. Wino leżakowane przez 10 lat.
Potencjał starzenia 20-25 lat.
6-8°C
Ryby, białe mięsa, dzikie ptactwo, sery brie
Pinot Noir, Chardonnay
DWWA Srebro, IWSC Srebro

Jasnozłoty kolor. Intensywne i złożone aromaty
kwiatu akacji, ciasta, migdałów, prażonych
orzechów nuty wanilii. Na podniebieniu obfitość
smaków. Starzony 9 lat w dębowych beczkach.
Perełka z 1 ha winnicy w Reims, tuż obok
siedziby Lansona. Limitowana ilość butelek.
6-8 °C
Aperitif, toasty na wielkich uroczystościach
Chardonnay 100 %
Robert Parker 94 pkt

Złoty bursztynowy kolor z pasemkami miedzi.
Aromaty miodu, wosku pszczelego, pierników.
W ustach bogate smaki miodu i słodkich
przypraw – wanilii, nuty cynamonu. Finał
ze smakiem kandyzowanych pomarańczy
podkreśla bogactwo tego wybitnego rocznika.
6-8°C
Ryby, skorupiaki, drób, białe mięso
Pinot Noir, Chardonnay

FR34004

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

FR340010

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

FR340007

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE
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BRUT TRADITION
CHAMPAGNE AOC

BLIN BRUT ROSÉ
CHAMAPAGNE AOC

Brut 7g/l. Złotożółty kolor, dużo bąbelków.
W nosie żywe i ekspresyjne, z nutami
brzoswkini, nektarynek i gruszek. Subtelne
aromat tostowanego chleba. W smaku
żywe, zbalansowane, z posmakiem brioszki
i pieczonych gruszek.
10-12˚C
Aperitif, lody waniliowe, KFC
Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir
Wine Spectator 91pkt.,
James Suckling 92pkt

Brut 7g/l. Bladoróżowy kolor, perliste bąbelki.
W nosie świeże i zbalansowane z aromatem
wiśni i truskawek. W smaku skoncentrowane,
z posmakiem malin, truskawek, poziomek
i z subtelną taniną.

FR5001
FR5001/K

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

8-10˚C
Aperitif, szynka w melonie, homar
Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay
Wine Spectator 91 pkt.

FR5002

RÓŻOWE WYTRAWNE MUSUJĄCE

CHAMPAGNE H.BLIN

EXTRA BRUT
BLANC DE NOIRS
CHAMPAGNE AOC
Extra Brut 4g/l Złoty kolor, w nosie egsotyczne
owoce - mango i marakuja, aromaty kwiatów
i świeżego masła. W smaku delikatne,
z posmakiem suszonych owoców i tostowego
chleba z masłem.
10-12˚C
Aperitif, kaczy pasztet, starzone sery
Pinot Meunier
Wine & Spirits 93 pkt.

FR5003

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

Winnica H. BLIN znajduje się w niewielkiej francuskiej wiosce Vincelle, której już
sama nazwa nawiązuje do tradycji winiarskiej - "Vini cella" to z łaciny piwnica
z winami. Nazwa winnicy pochodzi od nazwiska założyciela Henri BLIN, który
zjednoczył w 1947 roku 29 plantatorów rozpoczynając produkcję szampana H.
BLIN. Jego zamiłowanie do wina bierze swój początek w długiej tradycji rodzinnej,
sięgającej XVII wieku. Obecnie Champagne H. BLIN działa jako spółdzielnia
Vincelles i zrzesza 115 plantatorów, którzy zajmują się uprawą winorośli na łącznej
powierzchni 110 ha. Głównymi szczepami uprawianymi pod produkcję szampana są
Pinot Meunier, Chardonnay i Pinot Noir.

L'ESPRIT NATURE EXTRA
BRUT BLANC DE BLANCS
CHAMPAGNE AOC

L'ESPRIT NATURE EXTRA
BRUT BLANC DE NOIRS
CHAMPAGNE AOC

Extra Brut 4g/l. W nosie aromaty egzotycznych
owoców - ananasa i grejpfruta, obok nuty
maślano- waniliowe. W smaku mineralne,
subtelnie słone, z długim cytrusowym
posmakiem.
10-12˚C
Aperitif, owoce morza, sushi, sashimi
Chardonnay
Wine Enthusiast 93pkt.

Extra Brut 4g/l. W nosie mineralne i owocowe
- żurawina i wiśnie. W smaku świeże, delikatine
kremowe z posmakiem cytrusów i dobrze
zbalansowaną kwasowością.

FR5004

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

223

CHAMPAGNE H.BLIN

222

10-12˚C
Aperitif, krewetki w tempurze, kremowe sery
Pinot Meunier, Pinot Noir

FR5005

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE
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FRANCJA CREMANT DE BOURGOGNE

AUSTRIA

CRÉMANT - uboższy krewny szampańskiego klasyka produkowany jest metodą

Pierwszym producentem wina musującego w Austrii był Robert Alwin Schlumberger.

tradycyjną, taką samą jak Szampan, Cava, Franciacorta czy południowo-afrykański Cap

Zanim w 1842 r. założył firmę SCHLUMBERGER, pracował jako dyrektor w Ruinart -

Classique. Jest on wytwarzany z winogron używanych do najlepszych win spokojnych

wiodącym domu szampańskim w Reims we Francji. Był prekursorem produkowania

w każdym z regionów, jednakże nie wolno stosować do jego produkcji szczepów

wina metodą szampańską, lecz z austriackich winogron. W Dolnej Austrii, na południe

aromatycznych, jak Muscat czy Gewürztraminer. W produkcji używane są całe kiście

od Wiednia wokół miasteczka Vöslau, Schlumberger wydzierżawił kilka winnic, a w 1846

winogron, natomiast ilość soku potrzebna do wina bazowego jest ograniczana do 100

r. firma przedstawiła swoje pierwsze wino musujące pod nazwą Vöslauer Weisser

litrów ze 150kg owoców. W naszej ofercie znajdziecie Państwo Cremant de Bourgogne AC.

Schaumwein, które natychmiast osiągnęło sukces. Do dzisiaj sekty Schlumberger

Caves. BAILLY LAPIERRE to powstała w 1972 r. kooperacja, która skupia 71 producentów

cechuje niepowtarzalny charakter. Są gwarancją najwyższej jakości.
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RÉSERVE BRUT

VIVE-LA-JOIE BRUT

VIVE-LA-JOIE ROSÉ

CRÉMANT DE BOURGOGNE AOC
Jasny żółtosłomkowy kolor. Urozmaicony
bukiet aromatów - cytrusy, zielone jabłka,ciasto
szarlotka. W ustach niezwykła świeżość,
doskonała głębia, zaokraglone i pełne,miękkie
i kremowe.
9 °C
Aperitif, toasty, owoce morza, białe mięso
Pinot Noir, Chardonnay, Gamay, Aligote

CRÉMANT DE BOURGOGNE AOC
Jasnozłoty kolor. Złożone aromaty dojrzałych
owoców pestkowych, słodkich migdałów,
kwiatów i herbatników. W ustach wielka
czystość i głębia, idealna kwasowość. Długie
lekko mineralne wykończenie.

CRÉMANT DE BOURGOGNE AOC
Złotoróżowy kolor z delikatnymi bąbelkami.
W nosie zapach kwiatów róży, ciastek
biszkoptowych, słodkich migdałów i wiśni.
W smaku delikatne i perliste bąbelki oraz
świeży i orzeźwiający smak czerwonych
owoców.
10-12°C
Pinot Noir, Chardonnay
Aperitif, sałatki owocowe, owoce morza

FR2 2102

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

10-12°C
Aperitif, świeże sałatki, szparagi, skorupiaki
Chardonnay, Pinot Noir
DWWA Srebro 90 pkt,
Wine Spectator 90 pkt
FR2 2101

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

FR22103

RÓŻOWE WYTRAWNE MUSUJĄCE

SCHLUMBERGER
BRUT KLASSIK
Błyszczący jasnożółty kolor. Orzeźwiający
zapach moreli i zielonego jabłka, z nutą drożdży.
W ustach świeże, żywe, o smaku dojrzałych
owoców, z dobrą kwasowością.

8-10°C
Aperitif, bufet z zimnymi przekąskami
Welschriesling, Chardonnay, Weissburgunder
Wine Enthusiast 87 pkt

AA3001

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

SCHLUMBERGER
GRUNER VELTLINER
BRUT VINTAGE
Błyszczący jasnożółty kolor. Uwodzicielskie
aromaty jabłek i owoców cytrusowych.
W ustach delikatna perlistość, żywe, o smaku
owoców cytrusowych z nutą pieprzu, z dobrą
kwasowością.
8°C
Dania pikantne, kuchnia azjatycka, sery
Grüner Veltliner
DWWA Brąz

AA3007

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

SCHLUMBERGER
CUVÉE KLIMT ”DER KÜSS”
BRUT
Kolor jasnożółty. Aromaty białych owoców
i drożdży. W smaku orzeźwiające, dobrze
zrównoważone, z wyrafinowaną końcówką.
Elegancki, przyjemny sekt.
8-10°C
Aperitif, wędzony łosoś, sałaty, białe mięso
Chardonnay, Pinot Blanc, Welschriesling
DWWA Brąz

AA3003

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

SCHLUMBERGER

BAILLY LAPIERRE

wina. Łączna powierzchnia upraw to 661 ha.
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NIEMCY SEKT

WŁOCHY PROSECCO

Niemieckie wino musujące SEKT jest trzecie pod względem jakości po

PROSECCO od kilku lat jest najbardziej popularnym włoskim winem musującym

oryginalnym Szampanie i hiszpańskiej Cavie. Sekt lub Schaumwein jest

w Europie. Jeżeli chodzi o metody produkcji Prosecco, jest ono antagonistą

niezwykle popularne w Niemczech. Roczna konsumpcja na jednego

Szampana. Podobnie jak niemiecki Sekt wytwarzane jest metodą tank – Charmata.

mieszkańca - około pięciu litrów - jest najwyższa na świecie. Oryginalny

Najbardziej wytrwany jest Brut (do 12 gr/l cukru resztkowego), później paradoksalnie

Sekt może być sprzedawany wyłącznie wtedy, jeśli został wyprodukowany

Extra Dry (12-17g/l. cukru resztkowego) i wreszcie najmniej wytrawny Dry (17-32 gr/l

w 100 proc. z winogron niemieckich oraz zgodnie z tradycyjną metodą

cukru resztkowego). Prosecco przeżywa obecnie światowy boom – stąd tak liczna

fermentacji w butelkach. Określenie Sekt stosowane jest w krajach

reprezentacja w naszej ofercie – od świetnej relacji cena-jakość w Montellianie, do

niemieckojęzycznych od około 1900 roku. Ogólna tendencja do poprawy

jednego z największych w tej apelacji Adamiego.
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zarówno winnice jak i spółdzielnie, a wśród nich bezkonkurencyjni

CASA COSTE PIANE to mała winnica, pięknie położona w historycznej

producenci dużych marek, dodali do swoich portfolio wino musujące jako

części Prosecco, w miejscowości Santo Stefano di Valdobbiadene. Firmę

specjalność - i zrobili to z wielkim sukcesem. Ich wina musujące oferują nie

prowadzi Loris Follador, winiarz od ponad dwudziestu lat, który lubi nazywać

tylko wysoką jakość, ale także szeroką gamę indywidualnych stylów.

siebie rolnikiem, posiadaczem ziemi, która musi być zdrowa i żywotna. Jest
autorytetem w dziedzinie agronomii, ale także historii i poezji. Pomagają mu

Winnice ERNSTA LOOSENA celebrują tę tradycję za pomocą

żona Sandra i synowie Adelchi i Raffaele. Rodzina Follador od kilku pokoleń

fermentującego w butelkach wina musującego Dr. Loosen Dr. L Riesling

zajmuje się uprawą winorośli dlatego obecny właściciel podąża przede

Sparkling Sekt wyprodukowanego w 100% ze szczepu Riesling oraz

wszystkim za tradycją w produkcji wina. Praca w tej winnicy opiera się na

różowego wina musującego Villa Wolf Pinot Noir Rose Sekt Extra Dry.

najwyższym poszanowaniu środowiska naturalnego a więc ręczne zbiory,

Jest to doskonała alternatywa dla tych, którzy liczą na wysoką jakość za

korzystanie z autochtonicznych szczepów i dzikich drożdży oraz całkowite

nieduże pieniądze.

odrzucenie herbicydów i nawozów chemicznych.

DR. L SPARKLING RIESLING
DEUTSCHER RIESLING SEKT

PINOT NOIR ROSÉ
DEUTSCHER SEKT

DR. LO ALCOHOL-FREE
SPARKLING RIESLING

Kolor delikatny słomkowy z wirującymi
drobnymi bąbelkami. Rozkoszne kwiatowe
aromaty z nutami melona i brzoskwini.
W ustach świeże, soczyste, eleganckie
i delikatne. Produkowane metodą Charmata.

Delikatny bladoróżowy kolor z orzeźwiającymi
drobnymi bąbelkami. Aromaty miękkich
czerwonych owoców – maliny, truskawki,
czerwonej porzeczki. W ustach żywe i rześkie,
dobrze zbalansowana kwasowość.

Jasnożółty kolor. Świeże, lekkie, o subtelnym
owocowym zapachu, harmonijne i bardzo
orzeźwiające.

8-10°C
Aperitif, owoce morza, ryby, sałatki
Riesling
Wine Enthusiast 91 pkt

6-8 °C
Aperitif, sałatki, tapas i antipasti, drób
Pinot Noir

NI1012

BIAŁE MUSUJĄCE WYTRAWNE

NI2006

RÓŻOWE MUSUJĄCE WYTRAWNE

Riesling
Potrawy: Aperitif, desery
8-10°C

NI1021

BIAŁE MUSUJĄCE PÓŁWYTRAWNE
BEZALKOHOLOWE

CASA COSTE PIANE
PROSECCO CONEGLIANO
VALDOBBIADENE DOCG

CASA COSTE PIANE
BIANCO TRANQUILLO COLI
TREVIGIANI IGT

Wino jest mętne w kolorze żółtym. Aromat
jabłek i gruszek oraz nuty pomarańczy,
grejpfruta, moreli, odrobina ziół i łupka. Na
podniebieniu wyrafinowane, pozostawia
atrakcyjną kredową teksturę. Jest to wino
organiczne, niefiltrowane.
8 -10°C
Aperitif, skorupiaki, dania wegetariańskie
Glera

Krystaliczna słomkowożółta barwa. Aromaty
białych owoców - żółte śliwki, dojrzałe gruszki
oraz świeże kwiaty, akcenty cytrusów, migdały.
Świeże i bogate w smaku, soczyste i delikatne,
trwały i migdałowy finisz.

WO47001

BIAŁE MUSUJĄCE WYTRAWNE

10-12°C
Ryby i białe mięso, przystawki
Glera, Riesling Renano

WO47002

BIAŁE WYTRAWNE

CASA COSTE PIANE

DR LOOSEN / VILLA WOLF

jakości win oraz rozszerzania oferty spowodowała, że wielu producentów,
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WŁOCHY PROSECCO

WŁOCHY PROSECCO
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CANTINA MONTELLIANA to klasyczna włoska spółdzielnia
winogrodników założona w 1957 roku. Winnice obejmujące prawie 600
ha powierzchni ulokowane są w samym sercu rejonu Treviso (Veneto)
rozciągające się od miejscowości Montello do wzgórz Asolo na wysokości
od 120 do 250 m n.p.m. Montelliana produkuje zarówno wina spokojne,

MONT BLANC FRIZZANTE
VENETO IGT

FRIZZANTE PROSECCO
TREVISO DOC

Błyszczący jasnożółty kolor. Intensywne
aromaty świeżych owoców z przewaga
cytrusów. W smaku miękkie, subtelne, świeże
i soczyste, z delikatnymi bąbelkami. Bardzo
orzeźwiające.

Bladosłomkowy kolor. Bardzo obfity aromat
dojrzałych owoców. W smaku delikatne
i owocowe z rześką końcówką.

8-10°C
Aperitif i toasty, sałatki, owoce morza
Glera

SPUMANTE EXTRA DRY
PROSECCO
TREVISO DOC
Bladosłomkowy kolor. Bardzo owocowy bukiet.
W smaku świeże i orzeźwiające z lekko słodką
końcówką.

Winnica ADAMI założona została w 1920 roku. Niezwykłą jakość
8-10°C
Doskonałe z wytrawnymi deserami		
Glera

winogron uzyskuje dzięki wapiennym glebom i ukierunkowaniu terenu

8-10°C
Zimne przystawki i sałaty z dressingami
Glera
DWWA Rekomendacja, IWC Brąz

na południe, nowoczesnym urządzeniom i wyspecjalizowanej produkcji
wina. Adami otrzymała wyróżnienie IWSC jako jedna z najlepszych winnic
produkujących spumante we Włoszech i na świecie.

WO110003 BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

WO110002

SPUMANTE BRUT
PROSECCO
TREVISO DOC

MELIORA
PROSECCO ROSÉ
DOC

Blady slomkowy kolor, obfita perlistość.
Elegancki owocowy bukiet - aromaty białych
owoców - brzoskwinie, nektarynki, gruszki.
W smaku harmonijne, owocowe, świeże
i orzeźwiające z lekko słodką końcówką.
6-8 °C
Makarony, pizza, owoce morza, sushi
Glera
Berliner Wine Trophy 2016 Złoto
IWSC 2016 Srebro

Kolor prowansalskiego różu. Wyraziste,
ujmujące bąbelki. Nos delikatny, z kwiatowymi
aromatami i nutami owoców – maliny. W ustach
świeże i eleganckie, bardzo owocowe. Z każdym
łykiem ma się ochotę na więcej.
6-8 °C
Aperitif, lekkie przystawki, dania z ryb
Glera, Pinot Noir

WO110001

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

WO110007

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

RÓŻOWE WYTRAWNE MUSUJĄCE

WO110005 BIAŁE PÓŁWYTRAWNE MUSUJĄCE
WO1100011 (375ML)
WO1100012 (1,5L)
WO1100013 (3L)

MOSCATO
VINO SPUMANTE

GARBÈL BRUT		
PROSECCO TREVISO DOC

Wino musujące o aromacie słodkich
kandyzowanych owoców takich jak brzoskwinie
i mango. W smaku słodkie z przyjemnym
posmakiem brzoskwiniowym z mocno
kremowymi bąbelkami.

Słomkowożółty kolor. Bardzo obfity aromat
dojrzałych owoców takich jak gruszka, żółte
jabłko i melon. Przyjemnie cierpki smak, rześki
i owocowy.

6˚C
Tarty owocowe, ciasta
Moscato

WO110008

BIAŁE SŁODKIE MUSUJĄCE

7-8°C
Delikatne przystawki i przekąski
Glera
IWSC Top 100 Winery In the Year

WO 0054

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

BOSCO DI GICA BRUT 		
VALDOBBIADENE
PROSECCO SUPERIORE
DOCG

COL CREDAS RIVE DI
FARRA SOLIGO BRUT
VALDOBBIADENE

Słomkowożółty kolor. Bogaty zapach owoców.
Aromat żółtego jabłka i brzoskwini z nutą
wisterii i akacji. Pieniste, pełne, świetnie
wyważone,doskonałe, z klasą.
7-8°C
Białe mięso, owoce morza, lekkie potrawy
Glera
Wine Enthusiast 87 pkt, Mundus Vini Złoto,
IWSC Top 100

Kolor słomkowożółty. W ustach niezwykle
orzeźwiające, z piękną kwasowością, klasyczny
brut z doskonałą harmonią i elegancją, z długim
wytrawnym finiszem.
7-8°C
Aperitif, ryby, skorupiaki, przystawki
Glera
Gambero Rosso 3 Bicchieri,
Robert Parker 90 pkt

WO 0053

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

PROSECCO SUPERIORE DOCG

WO00541

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

ADAMI

CANTINA MONTELLIANA

jak i musujące wytwarzane naturalną metodą Charmata.
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HISZPANIA CAVA

HISZPANIA CAVA
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CODORNÍU GROUP to firma winiarska skupiająca kilka prywatnych winnic
z różnych regionów Hiszpanii, z Mendozy w Argentynie, z Napa Valley w Kalifornii.
Obecnie w jej skład wchodzi 10 winnic: Codorníu, Raimat, Bodegas Bilbaínas,
Septima, Legaris, Artesa, Bach, Nuviana, Cellers Scala Dei, Abadia de Poblet.
Wykorzystując doświadczenie i wiedzę wszystkich udziałowców, dbając
o najwyższą jakość winogron, inwestując w nowoczesne wyposażenie i najnowsze
technologie, winnice należące do Codorníu Group produkują i sprzedają
znakomite wina, wśród których wyróżnia się zwłaszcza słynna hiszpańska Cava
wytwarzana tradycyjną metodą szampańską.

do Szampana. Ku niezadowoleniu hiszpańskich producentów Cavy, niestety nie
można powiedzieć tego o cenie. Niezależnie od tego jak wysoko jest sklasyfikowana,
DELAPIERRE

jej cena jest wielokrotnie niższa od bąbelków z Szampanii. Pomimo faktu, że chcąc
utrzeć nosa krnąbrnym Katalończykom pozwolono na wytwarzanie cavy w wielu DO
w całej Hiszpanii, to jej centrum produkcji pozostaje nadal w Penedes. Tradycyjnie
wytwarzana jest ze szczepów Macabeo (Viura), Xarel–lo, Parellada, Garnacha
i Monastrell. Ostatnio część producentów używa również szampańskich klasyków
Chardonnay i Pinot Noir, nadających Cavie owocowości i kwasowości. Wina starzone

RAIMAT BRUT NATURE
CHARDONNAY XARELLO
CAVA DO ORGANIC
Jasnożółty kolor. Orzeźwiający zapach
brzoskwini i białych owoców pestkowych.
W ustach świeże, orzeźwiające, smaczne,
z dobrą kwasowością, cytrynowym posmakiem
w końcówce.
8-10°C
Ryby, białe mięso, tapas
Chardonnay, Xarello

są na osadzie przez 9-15 (Reserva) lub 30 miesięcy (Gran Reserva).
SP32020

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

DELAPIERRE TRADICIÓN
SECO
CAVA DO

DELAPIERRE TRADICIÓN
BRUT
CAVA DO

RAIMAT LO FRED
DE PONENT XARELLO
CAVA DO

Słomkowożółty kolor. Aromaty cytrusów
i jabłek z akcentem gumy do żucia. W ustach
kremowe, świeże, ładnie zbudowane,
z posmakiem grejpfruta.

Jasnożółty kolor. Orzeźwiający zapach białych
owoców pestkowych z nutą drożdży. W ustach
świeże, orzeźwiające, smaczne, z dobrą
kwasowością.

Jasny, słomkowożółty kolor. W kieliszku drobne
eleganckie bąbelki. Aromaty kopru włoskiego
i tymianku, nuty owoców pestkowych.
W ustach bardzo świeże i czyste, z właściwą
równowagą, solidne, bardzo wykwintne.

8-10°C
Aperitif, skorupiaki, owoce morza
Macabeo, Parellada, Xarello

SP32001

BIAŁE PÓŁWYTRAWNE MUSUJĄCE

8-10°C
Aperitif, zapiekane warzywa, szarlotka
Macabeo, Parellada, Xarello

SP32003

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

8 -10°C
Aperitif, lekkie przystawki, sałatki, desery
Xarello
SP32021

BIAŁE WYTRAWNE MUSUJĄCE

CODORNÍU GROUP

CAVA - metoda i skala produkcji tego wina musującego jest zbliżona
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