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Francja

Włochy

Hiszpania

Portugalia

Niemcy

Austria

Węgry

Grecja

Chile

Argentyna

Republika Południowej Afryki

Australia

Nowa Zelandia



Cote de Nuits Villages Vosne Romanee 1-er Cru 
„Les Beaux-Monts” 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

A.C. Cote de Nuits-Villages
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
smażonym kurczakiem, 
bażantem, polędwicą cielęcą, 
łagodnymi serami
0,75 l

A.C. Nuits-St-Georges 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinota Noir
14°-16°C
pieczonym czerwonymi 
mięsami, drobną dziczyzną, 
kaczkami i gęsiami, 
z pleśniowymi serami
0,75 l

A.C. Vosne Romanee 1-er Cru 
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
dzikim ptactwem, serami
0,75 l

Głęboki kolor, o lekko brązowym odcieniu. 
Nos subtelny. W ustach czerwone owoce, 
wiśni i lukrecji towarzyszy posmak futra. 

Czerwonej barwie towarzyszy owocowy 
aromat z dominującymi nutami czarnej 
porzeczki. W ustach pełne mocy, 
prezentuje okrągłość i gładkość w finale. 

Czerwona barwa z licznymi brązowymi 
refleksami. Nos kwiatowy 
z nutą wiśni i róży. Z czasem nabiera 
złożoności. Na podniebieniu niuanse 
ściółki, grzybów oraz starego drewna. Stałe 
i dyskretne taniny nadają mu elegancji. 

Domaine Daniel Rion & Fils Domaine Daniel Rion & Fils

Nuits 1-er Cru  
„Les Vignes Rondes” 

Domaine Daniel Rion & Fils
Cote de Nuits Villages Vosne Romanee 1-er Cru 

„Les Beaux-Monts” 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

A.C. Cote de Nuits-Villages
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
smażonym kurczakiem, 
bażantem, polędwicą cielęcą, 
łagodnymi serami
0,75 l

A.C. Nuits-St-Georges 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinota Noir
14°-16°C
pieczonym czerwonymi 
mięsami, drobną dziczyzną, 
kaczkami i gęsiami, 
z pleśniowymi serami
0,75 l

A.C. Vosne Romanee 1-er Cru 
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
dzikim ptactwem, serami
0,75 l

Głęboki kolor, o lekko brązowym odcieniu. 
Nos subtelny. W ustach czerwone owoce, 
wiśni i lukrecji towarzyszy posmak futra. 

Czerwonej barwie towarzyszy owocowy 
aromat z dominującymi nutami czarnej 
porzeczki. W ustach pełne mocy, 
prezentuje okrągłość i gładkość w finale. 

Czerwona barwa z licznymi brązowymi 
refleksami. Nos kwiatowy 
z nutą wiśni i róży. Z czasem nabiera 
złożoności. Na podniebieniu niuanse 
ściółki, grzybów oraz starego drewna. Stałe 
i dyskretne taniny nadają mu elegancji. 

Domaine Daniel Rion & Fils Domaine Daniel Rion & Fils

Nuits 1-er Cru  
„Les Vignes Rondes” 

Domaine Daniel Rion & Fils
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•   F R A N C J A   • B u r g u n d i a

Domaine Daniel Rion & Fils
Rodzinna winnica, założona w roku 1955 przez Daniela Rion, na początku składała się z zaledwie dwóch 
hektarów winorośli położonych w gminie Vosne Romanée, odziedziczonych po pradziadkach założyciela. 
Do roku 1978 Daniel sprzedawał wino wyłącznie burgundzkim “negociants”, czyli wytwórcom win dokonują-
cym kupażu, a następnie oferującym na rynku wina bardziej szlachetne. Pod koniec lat siedemdziesiątych 
do  ojca dołączył jego syn, wzbogacając winnicę o  kolejne działki z  winoroślami. Wybudowano również 
nową winiarnię z dużymi piwnicami i salą degustacyjną. W tym samym czasie ojciec wraz z synem rozwinęli 
sprzedaż bezpośrednią, zyskując sobie uznanie prywatnych odbiorców.



Chassagne-Montrachet 
„Clos Devant” 

Chassagne-Montrachet 1-er Cru 
„Morgeot” 

Santenay „Vielles Vignes”

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Chassagne-Montrachet
wytrawne
białe
Chardonnay
13°-15°C
smażonymi rybami lub 
rybami w kremowym sosie
0,75 l

A.C. Chassagne-Montrachet 1-er Cru
wytrawne
białe
Chardonnay
13°-15°C
fois gras, białymi mięsami
0,75 l

A.C. Santenay
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
stekami, pieczonymi 
czerwonymi mięsami
0,75 l

Jasno-złocisty kolor. Aromat dojrzałych 
owoców brzoskwini. Na podniebieniu 
obszerne i długie.  

Blado-złocisty kolor. Aromat lekko dębowy, 
przy tym świeży. W ustach wyraziste 
i bardzo długie. 

Czysta, jasna czerwona barwa. Nos owocowy, 
nuty czarnej porzeczki. Na podniebieniu świeże, 
bogate, pełne ekspresji. W finale mięsiste 
i długie. 

DomAiNe ReNe LequiN-CoLiN DomAiNe ReNe LequiN-CoLiN DomAiNe ReNe LequiN-CoLiN

Domaine Rene Lequin-Colin
Historia, tej 9 hektarowej winnicy, ma już ponad 300 lat. Obecnie obejmuje ona piękny wachlarz różnych 
plantacji, wynikający z małżeńskiego połączenia dwóch rodzin – Lequin z Santenay i Colin z Chassagne-
-Montrachet. Spokojny i uroczy, François Lequin produkuje czyste, precyzyjne i wyraziste wina. Zmierza 
jednocześnie ku biologicznej kulturze uprawy winorośli, oddając ekspresję poszczególnych terroir.

Chassagne-Montrachet 
„Clos Devant” 

Chassagne-Montrachet 1-er Cru 
„Morgeot” 

Santenay „Vielles Vignes”

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Chassagne-Montrachet
wytrawne
białe
Chardonnay
13°-15°C
smażonymi rybami lub 
rybami w kremowym sosie
0,75 l

A.C. Chassagne-Montrachet 1-er Cru
wytrawne
białe
Chardonnay
13°-15°C
fois gras, białymi mięsami
0,75 l

A.C. Santenay
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
stekami, pieczonymi 
czerwonymi mięsami
0,75 l

Jasno-złocisty kolor. Aromat dojrzałych 
owoców brzoskwini. Na podniebieniu 
obszerne i długie.  

Blado-złocisty kolor. Aromat lekko dębowy, 
przy tym świeży. W ustach wyraziste 
i bardzo długie. 

Czysta, jasna czerwona barwa. Nos owocowy, 
nuty czarnej porzeczki. Na podniebieniu świeże, 
bogate, pełne ekspresji. W finale mięsiste 
i długie. 

DomAiNe ReNe LequiN-CoLiN DomAiNe ReNe LequiN-CoLiN DomAiNe ReNe LequiN-CoLiN
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Santenay 1-er Cru
„Le Passe-Temps”

DOMAINE RENE LEQUIN-COLIN

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Santenay 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
pieczeniami, czerwonymi mięsami, 
serami
0,75 l

Barwa intensywna z  rubinowymi refleksami. Nos 
zdecydowany, nuty smażonych wiśni i mokrej zie-
mi. Usta soczyste, owocowe, dobrze komponujące 
się z  zaokrąglonymi taninami. Długi i  przyjemny 
finał. 

•   F R A N C J A   • B u r g u n d i a



Charmes-Chambertin Morey 1-er Cru  
„Les Monts Luisants” 

Morey 1-er Cru  
„Les Faconnieres”

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

A.C. Chermes-Chambertin 
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
czerwonymi mięsami, 
drobną dziczyzną, 
kaczkami i gęsiami, serami 
pleśniowymi
0,75 l

A.C. Morey-Saint-Denis 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
pieczonym czerwonymi 
mięsami, drobną dziczyzną, 
kaczkami i gęsiami, 
pleśniowymi serami
0,75 l

A.C. Morey-Saint-Denis 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
drobną dziczyzną, kaczkami 
i gęsiami, z pleśniowymi serami
0,75 l

Intensywna czerwona barwa. Bogaty 
aromat czarnych, dojrzałych  owoców. 
Na podniebieniu pełne wigoru z wyczuwalną 
wyraźnie wiśnią i maliną. Podczas długiego 
finiszu zaskakuje przyjemnie gęstymi 
taninami. 

Barwa czarnych wiśni, z przebijającymi 
brązowymi refleksami. Nos obszerny, 
owocowy. W ustach zrównoważone, dobrze 
zbudowane z lekko wyróżniającą się wiśnią. 

Czerwonej barwie z brązowymi refleksami 
towarzyszy elegancki aromat czerwonych 
owoców. Dobrze zbudowane, surowe 
na początku, eleganckie i zróżnicowane 
w posmaku. Wiśnie i maliny.

Domaine stepHan magnien Domaine stepHan magnien Domaine stepHan magnienCharmes-Chambertin Morey 1-er Cru  
„Les Monts Luisants” 

Morey 1-er Cru  
„Les Faconnieres”

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

A.C. Chermes-Chambertin 
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
czerwonymi mięsami, 
drobną dziczyzną, 
kaczkami i gęsiami, serami 
pleśniowymi
0,75 l

A.C. Morey-Saint-Denis 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
pieczonym czerwonymi 
mięsami, drobną dziczyzną, 
kaczkami i gęsiami, 
pleśniowymi serami
0,75 l

A.C. Morey-Saint-Denis 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
drobną dziczyzną, kaczkami 
i gęsiami, z pleśniowymi serami
0,75 l

Intensywna czerwona barwa. Bogaty 
aromat czarnych, dojrzałych  owoców. 
Na podniebieniu pełne wigoru z wyczuwalną 
wyraźnie wiśnią i maliną. Podczas długiego 
finiszu zaskakuje przyjemnie gęstymi 
taninami. 

Barwa czarnych wiśni, z przebijającymi 
brązowymi refleksami. Nos obszerny, 
owocowy. W ustach zrównoważone, dobrze 
zbudowane z lekko wyróżniającą się wiśnią. 

Czerwonej barwie z brązowymi refleksami 
towarzyszy elegancki aromat czerwonych 
owoców. Dobrze zbudowane, surowe 
na początku, eleganckie i zróżnicowane 
w posmaku. Wiśnie i maliny.

Domaine stepHan magnien Domaine stepHan magnien Domaine stepHan magnien

Charmes-Chambertin
DOMAINE STEPHAN MAGNIEN

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Charmes-Chambertin
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14o-16o C
czerwonymi mięsami, drobną 
dziczyzną, kaczkami i gęsiami, 
serami pleśniowymi
0,75 l

Intensywna czerwona barwa. Bogaty 
aromat czarnych, dojrzałych owoców.
Na podniebieniu pełne wigoru z wyczuwalną 
wyraźnie wiśnią i maliną. Podczas długiego 
finiszu zaskakuje przyjemnie gęstymi 
taninami.

Charmes-Chambertin Morey 1-er Cru  
„Les Monts Luisants” 

Morey 1-er Cru  
„Les Faconnieres”

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

A.C. Chermes-Chambertin 
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
czerwonymi mięsami, 
drobną dziczyzną, 
kaczkami i gęsiami, serami 
pleśniowymi
0,75 l

A.C. Morey-Saint-Denis 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
pieczonym czerwonymi 
mięsami, drobną dziczyzną, 
kaczkami i gęsiami, 
pleśniowymi serami
0,75 l

A.C. Morey-Saint-Denis 1-er Cru
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
14°-16°C
drobną dziczyzną, kaczkami 
i gęsiami, z pleśniowymi serami
0,75 l

Intensywna czerwona barwa. Bogaty 
aromat czarnych, dojrzałych  owoców. 
Na podniebieniu pełne wigoru z wyczuwalną 
wyraźnie wiśnią i maliną. Podczas długiego 
finiszu zaskakuje przyjemnie gęstymi 
taninami. 

Barwa czarnych wiśni, z przebijającymi 
brązowymi refleksami. Nos obszerny, 
owocowy. W ustach zrównoważone, dobrze 
zbudowane z lekko wyróżniającą się wiśnią. 

Czerwonej barwie z brązowymi refleksami 
towarzyszy elegancki aromat czerwonych 
owoców. Dobrze zbudowane, surowe 
na początku, eleganckie i zróżnicowane 
w posmaku. Wiśnie i maliny.

Domaine stepHan magnien Domaine stepHan magnien Domaine stepHan magnien
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Rozciągająca się w sercu Cotes de Nuits (Burgundia), pomiędzy Gevrey-Chambertin a Chambolle-Musigny, 
cztero i pół hektarowa winnica, wytwarza pełne spektrum najlepszych win. W małej, rodzinnej posiadłości, 
już od  czterech pokoleń przestrzegając tradycyjnych winiarskich metod i  przepisów, powstają wina naj-
wyższej jakości. Winnica położona jest w unikatowym terenie o wapiennym podłożu datowanym na okres 
jurajski i glebie będącej naturalnie nawadnianą mieszanką gliny i kredy. Klimat Burgundii jest semikonty-
nentalny (gorące lata, mroźne zimy). Przeciętny wiek winorośli to 45 lat. Rodzinny dom i – wciąż używane 
– oryginalne piwnice powstawały po roku 1789, w roku wybuchu rewolucji francuskiej. Z dala od modnych 
trendów rodzina Magnien wytwarza eleganckie, owocowe i pełne świeżości wina, wiernie odzwierciedlające 
terroir z którego pochodzą.

Domaine Stephan Magnien

•   F R A N C J A   • B u r g u n d i a



Blanc de Blancs Petit Chablis 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vin de Table
wytrawne
białe
Colombard, Chazan
8°-10°C
owocami morza, morskimi 
rybami
0,75 l

A.C. Petit Chablis
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
jako aperitif, z przekąskami, 
owocami morza
0,75 l

Żółty kolor z zielonymi odblaskami. Zapach 
delikatny, owocowy. Na podniebieniu 
eleganckie, z kwiatowy posmakiem. 

Słomkowo-żółty kolor. Bogaty nos z rozwijającym 
się aromatem świeżych owoców i białych kwiatów 
w ślad za przyjemną nutą dojrzałych owoców.  
W smaku okrągłe i giętkie oferuje wspaniałą 
świeżość z orzeźwieniem dla podniebienia.

lamblin & Filslamblin & Fils

Rouge Tradition

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vin de Pays
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah
13°-15°C
smażonymi i grillowanymi 
mięsami, z łagodnymi 
serami
0,75 l

Czysty, rubinowy kolor. Przyjemny 
aromat czerwonych owoców. Świeże dla 
podniebienia, owocowe i giętkie z wyraźną 
strukturą.

lamblin & Fils

Petit Chablis Blanc de Blancs Rouge Tradition
LAMBLIN & FILS LAMBLIN & FILS LAMBLIN & FILS

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

A.C. Petit Chablis
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
jako aperitif, z przekąskami, 
owocami morza
0,75 l

Vin de France
wytrawne
białe
Ugni Blanc, Colombard, Chazan
8°-10°C
owocami morza, morskimi 
rybami
0,75 l

Vin de France
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah
13°-15°C
smażonymi i grillowanymi 
mięsami, z łagodnymi serami
0,75 l

Słomkowożółty kolor. Bogaty nos z rozwijającym 
się aromatem świeżych owoców i białych kwiatów 
w ślad za przyjemną nutą dojrzałych owoców. 
W smaku okrągłe i giętkie oferuje wspaniałą 
świeżość z orzeźwieniem dla podniebienia.

Żółty kolor z zielonymi odblaskami. Zapach 
delikatny, owocowy. Na podniebieniu eleganckie, 
z kwiatowy posmakiem.

Czysty, rubinowy kolor. Przyjemny aro-
mat czerwonych owoców. 
Świeże dla podniebienia, owocowe 
i giętkie z wyraźną struktur

Blanc de Blancs Petit Chablis 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vin de Table
wytrawne
białe
Colombard, Chazan
8°-10°C
owocami morza, morskimi 
rybami
0,75 l

A.C. Petit Chablis
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
jako aperitif, z przekąskami, 
owocami morza
0,75 l

Żółty kolor z zielonymi odblaskami. Zapach 
delikatny, owocowy. Na podniebieniu 
eleganckie, z kwiatowy posmakiem. 

Słomkowo-żółty kolor. Bogaty nos z rozwijającym 
się aromatem świeżych owoców i białych kwiatów 
w ślad za przyjemną nutą dojrzałych owoców.  
W smaku okrągłe i giętkie oferuje wspaniałą 
świeżość z orzeźwieniem dla podniebienia.

lamblin & Filslamblin & Fils

Rouge Tradition

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vin de Pays
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah
13°-15°C
smażonymi i grillowanymi 
mięsami, z łagodnymi 
serami
0,75 l

Czysty, rubinowy kolor. Przyjemny 
aromat czerwonych owoców. Świeże dla 
podniebienia, owocowe i giętkie z wyraźną 
strukturą.

lamblin & Fils

•  S T R .  7  •

Zlokalizowana w miejscowości Maligny winnica Lamblin & Fils jest jedną z najstarszych posiadłości w regionie Chablis. Historyczne informacje 
dotyczące obecności rodziny na tych ziemiach pochodzą z roku 1690. W roku 1890 Louis Lamblin poczynił pierwsze kroki w dziedzinie handlu. 
Jego syn, Henri Lamblin, z racji tego, że mógł poszczycić się dwoma zawodami – winogrodnika i kupca – działał w interesie związków zawodowych 
pracowników winnic i przyczynił się do opracowania wielu przepisów prawnych dotyczących poszczególnych apelacji. Natomiast pod koniec lat 50 
XX w. syn Henriego, Jacques, zapoczątkował międzynarodową ekspansję firmy Lamblin. Począwszy od roku 1987, Michel i Didier Lamblin pracują 
wspólnie, prowadząc rodzinne przedsiębiorstwo. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za sprawy administracyjne i zarządzanie, podczas gdy drugi, 
od czasu ukończenia studiów enologicznych, zajmuje się winifikacją. Ci wspaniali winiarze są w swej pracy skupieni na zachowaniu najwyższej 
jakości win, które zbudowały ich reputację. Pracują z pasją i determinacją, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji przodków.

Lamblin & Fils

•   F R A N C J A   • B u r g u n d i a
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Chablis 1-er Cru 
“Vaillon”

lamblin & Fils 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Chablis 1-er Cru
wytrawne
białe
Chardonnay
12°-14°C
rybami, owocami morza, drobiem, 
cielęciną
0,75 l

Czysta, jasnożółta barwa z zielonymi 
refleksami. Uroczy i świeży nos, nuty 
kwiatowe. Na podniebieniu zrównoważone, 
cytrusowe owoce, niuanse mineralne. Bogate 
i wytworne, doskonale nadające się do długiego 
przechowywania. 

• F r a n c j a    • B u r g u n d i a•   F R A N C J A   • B u r g u n d i a
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•   F R A N C J A   • B o r d e a u x

Chateau Pipeau
Saint-Emilion Grand Cru

CHATEAU PIPEAU

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

A.C. Saint-Emilion Grand Cru
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon 10%, 
Cabernet Franc 10%, Merlot 80%
16°-18°C
duszoną i pieczoną wołowiną, 
wieprzowiną, kaczkami i gęsiami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Ciemna barwa z brązowymi rozjaśnieniami 
na krawędziach. Nos intensywny, czerwone 
i czarne owoce. Pełne mocy na podniebieniu 
z jedwabistymi taninami i bardzo długim, 
świeżym finiszem. 

Chateau Pipeau to spora, jak na warunki bordoskie, 25-hektarowa winnica na prawym brzegu, obsadzona 
w 90% Merlot, w 5% Cabernet Franc i w 5% Cabernet Sauvignon. Gleby są tutaj piaszczyste, żwirowe i glinia-
ste. Parcele natomiast znajdują się w różnych miejscach apelacji Saint Emilion. Krzewy rosnące w winnicach 
mają średnio ponad 40 lat. Gęstość obsady to 6600 roślin na hektar. Fermentacja odbywa się w kontrolowa-
nej temperaturze w zbiornikach ze stali nierdzewnej, natomiast dojrzewanie i starzenie w dębowych becz-
kach oraz częściowo w stalowych kadziach. 70 % stanowią zwykle nowe, francuskie beczki. Średnio Chateau 
Pipeau produkuje około 12 500 skrzynek wina rocznie.

Chateau Pipeau

Chateau Joinin
CHATEAU JOININ

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

A.C. Bordeaux 
wytrawne
czerwone
Merlot 95%, Cabernet Franc 5%
16°-18°C
wołowiną, cielęciną, dziczyzną, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Ciemna, czerwona barwa. Aromat śliwek 
i tytoniu. Na podniebieniu skoncentrowane, 
z ładnie wykończonym finiszem. Doskonale 
oddaje typowy bordoski styl czerwonych win. 



Chateau Coquillas

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Pessac-Leognan
wytrawne
czerwone
Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 60%
14°-16°C
wołowiną, smażoną wieprzowiną, 
i grillowanym drobiem, bogatymi serami
0,75 l

Błyszczący granatowo-czerwony kolor, aromat 
jeżyny, czarnej porzeczki oraz czereśni i mięty.  
W smaku stylowe i czarujące, pozostawiające długi 
i świeży posmak owocowo-kwiatowy.

ChAteAu De FRANCe

Chateau de France

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Pessac-Leognan
wytrawne
czerwone
Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 60%
14°-16°C
wołowiną, dziczyzną, serami 

0,75 l

Głęboki czerwony kolor. Aromat czerwonych 
owoców, żurawiny  oraz imbirowego piernika.  
W smaku dębowe doznania i lukrecja. W pierwszym 
winie Chateau de France wyczuwa się wytworne 
taniny, w posmaku dymne, a finisz jest bardzo długi 
i przyjemny.

ChAteAu De FRANCe

Chateau Coquillas

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Pessac-Leognan
wytrawne
czerwone
Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 60%
14°-16°C
wołowiną, smażoną wieprzowiną, 
i grillowanym drobiem, bogatymi serami
0,75 l

Błyszczący granatowo-czerwony kolor, aromat 
jeżyny, czarnej porzeczki oraz czereśni i mięty.  
W smaku stylowe i czarujące, pozostawiające długi 
i świeży posmak owocowo-kwiatowy.

ChAteAu De FRANCe

Chateau de France

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Pessac-Leognan
wytrawne
czerwone
Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 60%
14°-16°C
wołowiną, dziczyzną, serami 

0,75 l

Głęboki czerwony kolor. Aromat czerwonych 
owoców, żurawiny  oraz imbirowego piernika.  
W smaku dębowe doznania i lukrecja. W pierwszym 
winie Chateau de France wyczuwa się wytworne 
taniny, w posmaku dymne, a finisz jest bardzo długi 
i przyjemny.

ChAteAu De FRANCe

•  S T R .  1 0  •

•    F R A N C J A    •

Początki Chateau de France sięgają XVII wieku. Kolejni właściciele rozbudowywali rezydencję i powiększali 
areał upraw. Jednak w latach 1920-1975 winnica, podobnie jak inne posiadłości z regionu Graves, pozosta-
wały trochę na uboczu w stosunku do wielkich Chateau z Bordeaux. W 1971 roku szczęście ponowie zaczęło 
sprzyjać tej wspaniałej winnicy. Bernard Thomassin zakupił nieruchomość i tchnął życie w „uśpione” miejsce. 
Dzięki jego upartości i przedsiębiorczości Chateau de France zaczęło odzyskiwać prestiż i rozgłos, którym 
cieszyło się w XIX wieku. Wychowany wśród winnic Graves Arnaud Thomassin jest dumnym kontynuatorem 
dzieła swojego ojca. Wnosząc wiedzę, perfekcjonizm i temperament sprawił, że wina z Chateau de France 
ponownie obecne są na rynkach wielu krajów.

Chateau de France

B o r d e a u x

Chateau de France
CHATEAU DE FRANCE

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

A.C. Pessac-Leognan
wytrawne
czerwone
Merlot 40%, Cabernet Sauvignon 60%
16°-18°C
wołowiną, dziczyzną, serami
0,75 l

Głęboki czerwony kolor. Aromat czerwonych 
owoców, żurawiny oraz imbirowego pierni-
ka. W smaku dębowe doznania i lukrecja. 
W pierwszym winie Chateau de France wyczu-
wa się wytworne taniny, w posmaku dymne, 
a finisz jest bardzo długi i przyjemny.



Sancerre Rouge

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Sancerre
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°C
czerwonymi mięsami, dziczyzną, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Rubinowa, szkarłatna barwa z odbiciami czarnej 
wiśni. Nos intensywny, dymny, nuty grilla i tostów. 
Na podniebieniu świeże, czyste, z miękkimi 
i jedwabistymi garbnikami. W końcówce klasyczne nuty 
dojrzałości, karmel i czerwone owoce.

Domaine DelapoRte

Sancerre Silex

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

A.C. Sancerre
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
10°-13°C
morskimi ryby z tradycyjnymi sosami, 
przegrzebkami, lekko smażonym foie gras, drobiem 
lub cielęciną w sosie śmietanowym, serami
0,75 l 

Złota barwa. Nos elegancki, aromat drobnych 
białych kwiatów.  W ustach jedwabiste, okrągłe 
i delikatne. Złożone z dobrą równowagą pomiędzy 
alkoholem i kwasowością. Łagodne nuty akacji, 
dojrzałych egzotycznych owoców, minerały w tle. 

Domaine DelapoRte
Sancerre Chavignol
DOMAINE DELAPORTE

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

A.C. Sancerre
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
10°-13°C
skorupiakami, orientalnymi daniami, 
rybami, sushi, pieczonymi białymi 
mięsami, drobiem
0,75 l

Barwa złota z zielonymi odcieniami. Bardzo wyrazisty, 
intensywny i złożony nos, bukszpan, rabarbar, czarna 
porzeczka, kiwi i nagietek. W ustach aksamitne i okrągłe. 
Świeże na podniebieniu, delikatne, czyste i harmonijne 
z długim wykończeniem.

Sancerre Rouge

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Sancerre
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°C
czerwonymi mięsami, dziczyzną, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Rubinowa, szkarłatna barwa z odbiciami czarnej 
wiśni. Nos intensywny, dymny, nuty grilla i tostów. 
Na podniebieniu świeże, czyste, z miękkimi 
i jedwabistymi garbnikami. W końcówce klasyczne nuty 
dojrzałości, karmel i czerwone owoce.

Domaine DelapoRte

Sancerre Silex

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność:

A.C. Sancerre
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
10°-13°C
morskimi ryby z tradycyjnymi sosami, 
przegrzebkami, lekko smażonym foie gras, drobiem 
lub cielęciną w sosie śmietanowym, serami
0,75 l 

Złota barwa. Nos elegancki, aromat drobnych 
białych kwiatów.  W ustach jedwabiste, okrągłe 
i delikatne. Złożone z dobrą równowagą pomiędzy 
alkoholem i kwasowością. Łagodne nuty akacji, 
dojrzałych egzotycznych owoców, minerały w tle. 

Domaine DelapoRte

•  S T R .  1 1  •

•    F R A N C J A    • D o l i n a  L o a r y

Położona w samym sercu Sancerre, Domaine Delaporte to rodzinna firma, która już od 17 wieku przekazy-
wana jest z ojca na syna. Gospodarstwo znajduje się w malowniczej miejscowości Chavignol, która jest rów-
nież bardzo znana z koziego sera „Crottin de Chavignol”. Od 2010 roku wnuk Vincenta Delaporte, Matthieu 
Delaporte, koncentruje się na dalszym podnoszeniu jakości win. Gospodarstwo zmierza w stronę całkowicie 
ekologicznej produkcji, jednocześnie bardzo rozważnie stosuje dębowe beczki w trakcie winifikacji i dojrze-
wania. Winnice rozciągające się na obszarze 33 hektarów obsadzono krzewami Sauvignon Blanc oraz Pinot 
Noir. Dzięki ręcznemu zbiorowi winogron oraz staranności podczas całego procesu produkcji, wina z Doma-
ine Delaporte mają dużo finezji i subtelności.

Domaine Delaporte

Sancerre Chavignol
Domaine DelapoRte

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Sancerre
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
10°-13°C
skorupiakami, orientalnymi 
daniami, rybami, sushi, pieczonymi 
białymi mięsami, drobiem
0,75 l

Barwa złota z zielonymi odcieniami. Bardzo 
wyrazisty, intensywny i złożony nos, bukszpan, 
rabarbar, czarna porzeczka, kiwi i nagietek. 
W ustach aksamitne i okrągłe. Świeże 
na podniebieniu, delikatne,  czyste i harmonijne 
z długim wykończeniem.

• F r a n c j a    • D o l i n a  L o a r y



Muscat

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Muscat
6°-10°C
jako aperitif, ze smażonym 
i wędzonymi rybami
0,75 l

Jasnej barwie towarzyszy charakterystyczny aromat 
muszkatu. W ustach dobrze zbudowane, eleganckie, 
z posmakiem świeżo zerwanych winogron. 

Domaine eDmonD Rentz

Sylvaner

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
wytrawne
białe
Sylvaner
6°-10°C
jako aperitif, z przekąskami, 
morskimi rybami
0,75 l

Lekkie i łatwe do picia. Z równowagą pomiędzy 
naturalną kwasowością i owocowymi niuansami. 
Eleganckie, dojrzałe białe owoce z odrobiną 
mineralności w końcówce. 

Domaine eDmonD Rentz

•  S T R .  1 2  •

•    F R A N C J A    • A l z a c j a

Był rok 1785, gdy Thomas Rentz zainicjował swą winiarską karierę. Rozpoczął uprawę winorośli i produkcję 
własnego wina przeznaczonego na potrzeby lokalne, rodzinne i dla kilku lokalnych restauracji. Od roku 1995 
misję podnoszenia jakości przejęli Catherine i Patrick Rentz. Wspólnie opracowali zasady „Viticulture Ra-
isonnée”, nakazujące szacunek dla ziemi, winorośli i środowiska. To naturalna ewolucja w procesie poszuki-
wania win najwyższej jakości, wyrażających zarówno prawdziwe smaki odmian, jak i cechy miejsca w którym 
powstała Domaine Edmond Rentz.

Domaine Edmond Rentz

Muscat

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Muscat
6°-10°C
jako aperitif, ze smażonym 
i wędzonymi rybami
0,75 l

Jasnej barwie towarzyszy charakterystyczny aromat 
muszkatu. W ustach dobrze zbudowane, eleganckie, 
z posmakiem świeżo zerwanych winogron. 

Domaine eDmonD Rentz

Sylvaner

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
wytrawne
białe
Sylvaner
6°-10°C
jako aperitif, z przekąskami, 
morskimi rybami
0,75 l

Lekkie i łatwe do picia. Z równowagą pomiędzy 
naturalną kwasowością i owocowymi niuansami. 
Eleganckie, dojrzałe białe owoce z odrobiną 
mineralności w końcówce. 

Domaine eDmonD Rentz

Muscat

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Muscat
6°-10°C
jako aperitif, ze smażonym 
i wędzonymi rybami
0,75 l

Jasnej barwie towarzyszy charakterystyczny aromat 
muszkatu. W ustach dobrze zbudowane, eleganckie, 
z posmakiem świeżo zerwanych winogron. 

Domaine eDmonD Rentz

Sylvaner

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
wytrawne
białe
Sylvaner
6°-10°C
jako aperitif, z przekąskami, 
morskimi rybami
0,75 l

Lekkie i łatwe do picia. Z równowagą pomiędzy 
naturalną kwasowością i owocowymi niuansami. 
Eleganckie, dojrzałe białe owoce z odrobiną 
mineralności w końcówce. 

Domaine eDmonD Rentz
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•    F R A N C J A    •

Pinor Gris Pinot Blanc Gewürztraminer Riesling 
Grafenreben

Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
wytrawne
białe
Pinot Gris
6°-10°C
słodkimi i pikantnymi 
daniami, foie gras, 
wędzonymi rybami
0,75 l

Słomkowa barwa z zielonymi refleksami. 
Bukiet delikatny, lekko przydymiony 
aromatem drewna. Dobrze zbudowane 
pozostawia w końcówce posmak dojrzałych 
owoców. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Pinot Blanc
8°C
przystawkami, owocami morza, 
białymi rybami, szparagami, 
sałatkami z wiosennych warzyw
0,75 l

Jasna barwa. Subtelny jabłkowy nos 
z nutami kwiatowymi. W ustach świeże, 
lekko mineralne. Łatwe do picia. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Riesling (parcela „Grafenreben”)
8°C
przystawkami, rybami, białymi 
mięsami, drobiem, średnio 
dojrzałymi serami 
0,75 l

Delikatne owoce, brzoskwinia i morela.  
W ustach dobrze zbudowane z eleganckim 
podniebieniem ujmującym posmakiem 
grejpfruta. Mineralny finisz. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Gewürztraminer
10°C
jako aperitif, z foie gras, 
daniami tajskimi, błękitnymi 
serami, jabłkową tartą
0,75 l

Dobrze zbudowane średnio słodkie białe 
wino o jasnym kolorze, z pełnym mocy 
charakterystycznym bukietem. Eleganckie. 

• F r a n c j a • A l z a c j aA l z a c j a

Riesling 
Schoenenbourg 
Grand Cru

Gewürztraminer 
Froehen 
Grand Cru

Cremant d’Alsace Pinot Noir

Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Grand Cru Alsace
półwytrawne
białe
Riesling (parcela 
„Schoenenbourg”)
8°C
rybami, pieczonym drobiem 
w pikantnych lub słodkich 
sosach, daniami kuchni 
azjatyckiej
0,75 l

Żółta barwa z pomarańczowymi 
refleksami. Intensywny i bogaty  aromat. 
Na podniebieniu mineralne, kwiatowe, 
z nutami naftowymi. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z:

Pojemność

A.C. Grand Cru Alsace
półwytrawne
białe
Gewurtztraminer 
(parcela „Froehen”)
8°C
jako aperitif, z foie gras, 
serami, deserami
0,75 l

Intensywny aromat owoców z niuansami 
róż. W ustach miękkie 
i eleganckie. Pozostawia na podniebieniu 
posmak pomarańczy i liczi.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
czerwone
Pinot Noir
12°C
pieczonym drobiem, 
wieprzowiną, cielęciną, kaczką, 
zapiekankami, wędlinami 
0,75 l

Elegancki bukiet świeżych owoców, czerwonych 
jagód. Na podniebieniu wyczuwalne różne 
owoce. Dominuje wiśnia i truskawka. Łagodne 
taniny świetnie komponują się z delikatną 
kwasowością, wzmacniającą lekki, subtelny 
charakter tego wina.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

A.C. Cremant d’Alsace 
wytrawne
białe
Pinot Blanc, Auxerrois 
5°-7°C
jako aperitif, z przekąskami 
0,75 l

Jasna, lekko żółta barwa. Nos świeży, 
zielone owoce. W ustach mineralne, nuty 
melona i jabłka. Drobne bąbelki. 

• F r a n c j a    • A l z a c j a



•  S T R .  1 4  •

•    F R A N C J A    • A l z a c j a

Riesling 
Schoenenbourg 
Grand Cru

Gewürztraminer 
Froehen 
Grand Cru

Cremant d’Alsace Pinot Noir

Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Grand Cru Alsace
półwytrawne
białe
Riesling (parcela 
„Schoenenbourg”)
8°C
rybami, pieczonym drobiem 
w pikantnych lub słodkich 
sosach, daniami kuchni 
azjatyckiej
0,75 l

Żółta barwa z pomarańczowymi 
refleksami. Intensywny i bogaty  aromat. 
Na podniebieniu mineralne, kwiatowe, 
z nutami naftowymi. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z:

Pojemność

A.C. Grand Cru Alsace
półwytrawne
białe
Gewurtztraminer 
(parcela „Froehen”)
8°C
jako aperitif, z foie gras, 
serami, deserami
0,75 l

Intensywny aromat owoców z niuansami 
róż. W ustach miękkie 
i eleganckie. Pozostawia na podniebieniu 
posmak pomarańczy i liczi.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
czerwone
Pinot Noir
12°C
pieczonym drobiem, 
wieprzowiną, cielęciną, kaczką, 
zapiekankami, wędlinami 
0,75 l

Elegancki bukiet świeżych owoców, czerwonych 
jagód. Na podniebieniu wyczuwalne różne 
owoce. Dominuje wiśnia i truskawka. Łagodne 
taniny świetnie komponują się z delikatną 
kwasowością, wzmacniającą lekki, subtelny 
charakter tego wina.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

A.C. Cremant d’Alsace 
wytrawne
białe
Pinot Blanc, Auxerrois 
5°-7°C
jako aperitif, z przekąskami 
0,75 l

Jasna, lekko żółta barwa. Nos świeży, 
zielone owoce. W ustach mineralne, nuty 
melona i jabłka. Drobne bąbelki. 

• F r a n c j a    • A l z a c j a

Pinor Gris Pinot Blanc Gewürztraminer Riesling 
Grafenreben

Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
wytrawne
białe
Pinot Gris
6°-10°C
słodkimi i pikantnymi 
daniami, foie gras, 
wędzonymi rybami
0,75 l

Słomkowa barwa z zielonymi refleksami. 
Bukiet delikatny, lekko przydymiony 
aromatem drewna. Dobrze zbudowane 
pozostawia w końcówce posmak dojrzałych 
owoców. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Pinot Blanc
8°C
przystawkami, owocami morza, 
białymi rybami, szparagami, 
sałatkami z wiosennych warzyw
0,75 l

Jasna barwa. Subtelny jabłkowy nos 
z nutami kwiatowymi. W ustach świeże, 
lekko mineralne. Łatwe do picia. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Riesling (parcela „Grafenreben”)
8°C
przystawkami, rybami, białymi 
mięsami, drobiem, średnio 
dojrzałymi serami 
0,75 l

Delikatne owoce, brzoskwinia i morela.  
W ustach dobrze zbudowane z eleganckim 
podniebieniem ujmującym posmakiem 
grejpfruta. Mineralny finisz. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
białe
Gewürztraminer
10°C
jako aperitif, z foie gras, 
daniami tajskimi, błękitnymi 
serami, jabłkową tartą
0,75 l

Dobrze zbudowane średnio słodkie białe 
wino o jasnym kolorze, z pełnym mocy 
charakterystycznym bukietem. Eleganckie. 

• F r a n c j a • A l z a c j a

Riesling 
Schoenenbourg 
Grand Cru

Gewürztraminer 
Froehen 
Grand Cru

Cremant d’Alsace Pinot Noir

Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz Domaine eDmonD Rentz

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Grand Cru Alsace
półwytrawne
białe
Riesling (parcela 
„Schoenenbourg”)
8°C
rybami, pieczonym drobiem 
w pikantnych lub słodkich 
sosach, daniami kuchni 
azjatyckiej
0,75 l

Żółta barwa z pomarańczowymi 
refleksami. Intensywny i bogaty  aromat. 
Na podniebieniu mineralne, kwiatowe, 
z nutami naftowymi. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z:

Pojemność

A.C. Grand Cru Alsace
półwytrawne
białe
Gewurtztraminer 
(parcela „Froehen”)
8°C
jako aperitif, z foie gras, 
serami, deserami
0,75 l

Intensywny aromat owoców z niuansami 
róż. W ustach miękkie 
i eleganckie. Pozostawia na podniebieniu 
posmak pomarańczy i liczi.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Alsace
półwytrawne
czerwone
Pinot Noir
12°C
pieczonym drobiem, 
wieprzowiną, cielęciną, kaczką, 
zapiekankami, wędlinami 
0,75 l

Elegancki bukiet świeżych owoców, czerwonych 
jagód. Na podniebieniu wyczuwalne różne 
owoce. Dominuje wiśnia i truskawka. Łagodne 
taniny świetnie komponują się z delikatną 
kwasowością, wzmacniającą lekki, subtelny 
charakter tego wina.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

A.C. Cremant d’Alsace 
wytrawne
białe
Pinot Blanc, Auxerrois 
5°-7°C
jako aperitif, z przekąskami 
0,75 l

Jasna, lekko żółta barwa. Nos świeży, 
zielone owoce. W ustach mineralne, nuty 
melona i jabłka. Drobne bąbelki. 

• F r a n c j a    • A l z a c j a



Muscat de Beaumes de Venise Beaumes de Venise

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Muscat 
de Beaumes de Venise
słodkie
złoty/miodowy
Muscat
12°C
deserami, foie gras
0,375 l

A.C. Beaume de Venise
wytrawne
czerwone
Grenache 65%, Syrah 25%, 
Cinsault 10%
17°-18°C
wołowiną, dziczyzną, 
jagnięcina, baraniną 
0,75 l

A.C. Vacqueyras
wytrawne
czerwone
Grenache 60%, Syrah 40%
16°-19°C
duszonymi mięsami, dobrze 
przyprawianymi daniami 
oraz serami
0,75 l

Blado złoty kolor, jasny i przejrzysty.  
W zapachu wyraźnie wyczuwalna gruszka 
i róża. Wyjątkowa równowaga pomiędzy 
aromatem i kwasowością. W smaku 
delikatnie i nie nadmiernie słodkie. 

Intensywny kolor ciemnej czereśni 
z odcieniami purpury. W zapach dojrzałe 
leśne owoce, czarna poprzeczka i jeżyna. 
Dobrze zbudowane z potężnymi taninami, 
w smaku odrobina lukrecji i pieprzu. 
Skoncentrowane i zrównoważone. Okrągłe 
z długą końcówką.  

Czerwono-rubinowej barwie towarzyszy 
aromat dojrzałych czerwonych i leśnych 
owoców. Wyraźnie podkreślona czarna 
porzeczka dobrze komponuje się nutami 
przypraw. Dobrze zbudowane, eleganckie 
w smaku z miękkimi taninami. Długie.

DomAiNe Du GRAND moNtmiRAiL DomAiNe Du GRAND moNtmiRAiL DomAiNe Du GRAND moNtmiRAiL

Vasqueyras

Od czterech pokoleń rodzina Cheron-Misset z największą starannością troszczy się o swoje słynne winnice 
w Burgundii. Ich historia sięga XI wieku, uprawiane były przez Cystersów, a produkowane przez nich wino 
Pinot Noir okazywało swój charakterystyczny wdzięk i złożoność. Na przestrzeni lat rodzina systematycznie 
powiększała areał swoich winnic w dolinie Rodanu, czyniąc zawsze najlepszy użytek ze swego terroir i pre-
ferując winorośle przynoszące może mniejsze plony, ale rozciągające się na najlepszych zboczach – w miej-
scach gdzie hodowali je już Rzymianie w I wieku n.e.

Domaine du Grand Montmirail

Muscat de Beaumes de Venise Beaumes de Venise

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Muscat 
de Beaumes de Venise
słodkie
złoty/miodowy
Muscat
12°C
deserami, foie gras
0,375 l

A.C. Beaume de Venise
wytrawne
czerwone
Grenache 65%, Syrah 25%, 
Cinsault 10%
17°-18°C
wołowiną, dziczyzną, 
jagnięcina, baraniną 
0,75 l

A.C. Vacqueyras
wytrawne
czerwone
Grenache 60%, Syrah 40%
16°-19°C
duszonymi mięsami, dobrze 
przyprawianymi daniami 
oraz serami
0,75 l

Blado złoty kolor, jasny i przejrzysty.  
W zapachu wyraźnie wyczuwalna gruszka 
i róża. Wyjątkowa równowaga pomiędzy 
aromatem i kwasowością. W smaku 
delikatnie i nie nadmiernie słodkie. 

Intensywny kolor ciemnej czereśni 
z odcieniami purpury. W zapach dojrzałe 
leśne owoce, czarna poprzeczka i jeżyna. 
Dobrze zbudowane z potężnymi taninami, 
w smaku odrobina lukrecji i pieprzu. 
Skoncentrowane i zrównoważone. Okrągłe 
z długą końcówką.  

Czerwono-rubinowej barwie towarzyszy 
aromat dojrzałych czerwonych i leśnych 
owoców. Wyraźnie podkreślona czarna 
porzeczka dobrze komponuje się nutami 
przypraw. Dobrze zbudowane, eleganckie 
w smaku z miękkimi taninami. Długie.

DomAiNe Du GRAND moNtmiRAiL DomAiNe Du GRAND moNtmiRAiL DomAiNe Du GRAND moNtmiRAiL

Vasqueyras

•  S T R .  1 5  •

•    F R A N C J A    • D o l i n a  R o d a n u



•  S T R .  1 6  •

•    F R A N C J A    •

Gigondas
DomAiNe Du GRAND moNtmiRAiL

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Gigondas
wytrawne
czerwone
Shiraz 30%, Grenache 60%, 
Mourvedre 10%
18°-19°C
mięsami w towarzystwie sosów, 
pikantnymi daniami, serami
0,75 l

Ciemna i głęboka barwa. Aromat dojrzałych czer-
wonych owoców przechodzi na  podniebieniu 
w niuanse pikantne z odrobiną czarnego pieprzu. 
Miękkie taniny naturalnie komponują się w  dłu-
giej końcówce z mocą i wyrazistością. 

• F r a n c j a    • D o l i n a  R o d a n uD o l i n a  R o d a n u



Le Devoy Blanc Le Devoy Rose Le Devoy Rouge

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.O.C. Coteaux du Tricastin 
wytrawne
białe
Bourboulenc, Clairette, 
Grenache blanc, Viognier
6°-8°C
rybami i owocami morza
0,75 l

A.O.C. Coteaux du Tricastin 
wytrawne
różowe
Grenache, Cinsault
8°-10°C
jako aperitif, do dań 
grillowanych, wędlin, 
smażonych owoców morza
0,75 l

A.O.C. Grignan Les Adhemar 
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah, Carignan
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, serami
0,75 l

Żółta barwa z szarymi refleksami. Nos 
rześki, delikatnie kwiatowy. Na języku białe 
słodkie owoce. Świeże i lekkie.

Czerwona, jasna barwa. Nos łagodny, 
owocowy. W smaku delikatna świeżość, 
nuty truskawek i czereśni. Końcówka 
łagodna ze słodkimi niuansami galaretki 
porzeczkowej. 

Brylantowa suknia. Aromat czerwonych owo-
ców południowych. Na  podniebieniu dobra 
struktura, zrównoważone, nuty czereśni i mi-
gdałów. 

Domaine aubeRt Domaine aubeRt Domaine aubeRt

Le Devoy Blanc Le Devoy Rose Le Devoy Rouge

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.O.C. Coteaux du Tricastin 
wytrawne
białe
Bourboulenc, Clairette, 
Grenache blanc, Viognier
6°-8°C
rybami i owocami morza
0,75 l

A.O.C. Coteaux du Tricastin 
wytrawne
różowe
Grenache, Cinsault
8°-10°C
jako aperitif, do dań 
grillowanych, wędlin, 
smażonych owoców morza
0,75 l

A.O.C. Grignan Les Adhemar 
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah, Carignan
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, serami
0,75 l

Żółta barwa z szarymi refleksami. Nos 
rześki, delikatnie kwiatowy. Na języku białe 
słodkie owoce. Świeże i lekkie.

Czerwona, jasna barwa. Nos łagodny, 
owocowy. W smaku delikatna świeżość, 
nuty truskawek i czereśni. Końcówka 
łagodna ze słodkimi niuansami galaretki 
porzeczkowej. 

Brylantowa suknia. Aromat czerwonych owo-
ców południowych. Na  podniebieniu dobra 
struktura, zrównoważone, nuty czereśni i mi-
gdałów. 

Domaine aubeRt Domaine aubeRt Domaine aubeRt

Le Devoy Blanc Le Devoy Rose Le Devoy Rouge
DOMAINE AUBERT DOMAINE AUBERT DOMAINE AUBERT

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

A.O.C. Grignan-Les-Adhemar 
wytrawne
białe
Bourboulenc, Clairette, Grenache 
blanc, Viognier
6°-8°C
rybami i owocami morza
0,75 l

A.O.C. Grignan-Les-Adhemar
wytrawne
różowe
Grenache, Cinsault
8°-10°C
jako aperitif, do dań 
grillowanych, wędlin, smażonych 
owoców morza
0,75 l

A.O.C. Grignan-Les-Adhemar 
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah, Carignan
16°-18°C
czerwonymi mięsami, dziczyzną, 
serami
0,75 l

Żółta barwa z szarymi refleksami. Nos
rześki, delikatnie kwiatowy. Na języku białe
słodkie owoce. Świeże i lekkie.

Czerwona, jasna barwa. Nos łagodny,
owocowy. W smaku delikatna świeżość,
nuty truskawek i czereśni. Końcówka
łagodna ze słodkimi niuansami galaretki
porzeczkowej.

Brylantowa suknia. Aromat czerwonych 
owoców południowych. Na podniebieniu 
dobra struktura, zrównoważone, nuty 
czereśni i migdałów.

Le Devoy Blanc Le Devoy Rose Le Devoy Rouge

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.O.C. Coteaux du Tricastin 
wytrawne
białe
Bourboulenc, Clairette, 
Grenache blanc, Viognier
6°-8°C
rybami i owocami morza
0,75 l

A.O.C. Coteaux du Tricastin 
wytrawne
różowe
Grenache, Cinsault
8°-10°C
jako aperitif, do dań 
grillowanych, wędlin, 
smażonych owoców morza
0,75 l

A.O.C. Grignan Les Adhemar 
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah, Carignan
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, serami
0,75 l

Żółta barwa z szarymi refleksami. Nos 
rześki, delikatnie kwiatowy. Na języku białe 
słodkie owoce. Świeże i lekkie.

Czerwona, jasna barwa. Nos łagodny, 
owocowy. W smaku delikatna świeżość, 
nuty truskawek i czereśni. Końcówka 
łagodna ze słodkimi niuansami galaretki 
porzeczkowej. 

Brylantowa suknia. Aromat czerwonych owo-
ców południowych. Na  podniebieniu dobra 
struktura, zrównoważone, nuty czereśni i mi-
gdałów. 

Domaine aubeRt Domaine aubeRt Domaine aubeRt

Le Devoy Blanc Le Devoy Rose Le Devoy Rouge

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.O.C. Coteaux du Tricastin 
wytrawne
białe
Bourboulenc, Clairette, 
Grenache blanc, Viognier
6°-8°C
rybami i owocami morza
0,75 l

A.O.C. Coteaux du Tricastin 
wytrawne
różowe
Grenache, Cinsault
8°-10°C
jako aperitif, do dań 
grillowanych, wędlin, 
smażonych owoców morza
0,75 l

A.O.C. Grignan Les Adhemar 
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah, Carignan
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, serami
0,75 l

Żółta barwa z szarymi refleksami. Nos 
rześki, delikatnie kwiatowy. Na języku białe 
słodkie owoce. Świeże i lekkie.

Czerwona, jasna barwa. Nos łagodny, 
owocowy. W smaku delikatna świeżość, 
nuty truskawek i czereśni. Końcówka 
łagodna ze słodkimi niuansami galaretki 
porzeczkowej. 

Brylantowa suknia. Aromat czerwonych owo-
ców południowych. Na  podniebieniu dobra 
struktura, zrównoważone, nuty czereśni i mi-
gdałów. 

Domaine aubeRt Domaine aubeRt Domaine aubeRt

W 1906 roku Victorin Aubert zapoczątkował historię rodzinnej posiadłości i zasadził pierwsze winorośle w Tu-
lette. Jego syn, André Aubert, wraz z żoną Jeannine kontynuowali tradycję uprawy krzewów i produkcji wina. 
Ich trzech synów podążyło również tą samą drogą i wraz ze swoimi żonami, zakładając kolejne, nowe winnice 
podtrzymują i wzmacniają rodzinną spuściznę pierwszych pięćdziesięciu hektarów w Tulette. W oparciu o wy-
kształcenie enologiczne i wymianę doświadczeń rozwinęli rodzinne posiadłości do łącznie ponad 500 hekta-
rów w apelacjach Grignan-les-Adhemar, Côtes du Rhone, Cotes du Rhone Villages oraz Chateauneufdu-Pape. 
Piękna rodzinna historia wpływa na styl i smak win, tworzonych obecnie przez trzech braci.

Domaine Aubert

D o l i n a  R o d a n u•  F R A N C J A  •
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•    F R A N C J A    •

La SerineLa Serine Vieilles Vignes
Domaine aubeRtDomaine aubeRt

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Cotes du Rhone 
wytrawne
czerwone
Grenache, Syrah
14°-18°C
białymi i czerwonymi mięsami, 
daniami grillowanymi, serami
0,75 l

A.C. Cotes du Rhone 
wytrawne
czerwone
Grenache
14°-18°C
grillowanymi białymi i czerwonymi 
mięsami, serami
0,75 l

Brylantowa suknia o odcieniu rubinowym 
towarzyszy łagodnym aromatom czerwonych 
owoców. W ustach złożone, przy tym jednocześnie 
lekkie i łatwe do picia.

Ciemna, czerwona barwa. Nos zdecydowany, doj-
rzałe czerwone owoce, suszone śliwki. Na podnie-
bieniu dobrze zbudowane, złożone,  nuty czereśni 
i jeżyn. W końcówce miękkie i zaokrąglone taniny. 

• F r a n c j a    • D o l i n a  R o d a n u D o l i n a  R o d a n u



Grand Retour 
Plan de Dieu

DomAiNe Le GRAND RetouRN

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.C. Cotes de Rhone Villages (Plan de Dieu)
wytrawne
czerwone
Grenache, Mourvedre, Syrah
16°-18°C
kaczką, jagnięciną, nadziewanym 
bakłażanem, gulaszem z fasoli,  
dojrzałymi serami
0,75 l

Bardzo ciemna, rubinowa barwa. Nos złożony, bogaty, 
koresponduje  z bogactwem smaków. Na języku jedwabi-
ste i zarazem gładkie z intensywnym posmakiem leśnych 
owoców i pikantnych nut. 

•  S T R .  1 9  •

D o l i n a  R o d a n u•  F R A N C J A  •

•  S T R .  1 9  •

Domanie Le Grand Retour położona jest w centralnej części 
Cotes du Rhone, niedaleko miasta Travaillan. Trzej bracia 
Aubert, widząc w 1999 roku tę piękną winnice o powierzch-
ni 150 hektarów w jednym kawałku, nie mogli się jej oprzeć 
i postanowi ją kupić. W ten sposób wzmocnili i rozbudowa-
li rodzinną winnicę z Donzere (na południe od Montelimar). 
Był to moment przełomowy dla tego miejsca. Zapoczątkowa-
no wówczas szereg zmian, które spowodowały, że Domanie 
Le Grand Retour zyskało stabilna pozycję wśród win z regionu 
Południowego Rodanu. Obecnie 70 % upraw zajmują krzewy 
Grenache, 20 % Mourvedre, a 10 % Syrah. Jedną ze szczegól-
nych cech tego obszaru jest ciekawa gęstość nasadzeń. 
Jej źródła wywodzą się z terenów południowej Afryki. Pierw-
-si właściciele winnicy powrócili bowiem, po długim pobycie 
w Algierii, do Francji (nazwa winnicy wskazuje na to wydarze-
nie – Wielki Powrót). I stamtąd właśnie zaczerpnęli stosun-
kowo rzadki sposób obsady winnic. Podejście takie pozwala 
wytwarzać czerwone wino wyjątkowo skoncentrowane, krą-
głe i mające dużą zdolność starzenia. 
Obszar na którym znajduje się winnica nosi nazwę Plan de 
Dieu, jest zaskakująco płaski i obejmuje swoim zasięgiem tyl-
ko 20 winnic. 

Domaine 
Le Grand Retourn



Grande Reserve 
(Champagne)

DomAiNe GoussARs-DeFAGNeAu

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.O.C. Champagne 
wytrawne
białe
Pinot Blanc, Chardonnay
5°-7°C
jako aperitif, homarami, 
przystawkami
0,75 l

Pięknej, jasno-żółtej barwie towarzyszą sznury 
drobnych pęcherzyków tworzących piękną koronę. 
Ekspresyjne nuty białych owoców, jabłek, gruszek 
i białych kwiatów. Z dotknięciem skórki świeżego 
pieczywa. Na  podniebieniu orzeźwiające z  przy-
jemnymi nutami brzoskwini, gruszki i  dojrzałych 
jabłek.

•  S T R .  2 0  •

•    F R A N C J A    • S z a m p a n i a

W południowym części Szampanii, w miejscowości Avirey-Linge od 
4 pokoleń rodzina Goussard Delagneau zajmuje się uprawą wino-
gron i produkcją wyśmienitych win musujących. W 14 hektarowym 
gospodarstwie pielęgnuje się krzewy Pinot Noir, Pinot Meunier, 
Chardonnay i  w  niewielkich ilościach Pinot Blanc. Jean Jacques 
i jego żona Véronique, wraz z dziećmi Angélique i Johanen utrwa-
lają rodową wiedzę i doświadczenia. Jednocześnie zgodnie z  tra-
dycyjną metodą produkcji w Domaine Goussard Delagneau wyko-
rzystuje się nowoczesną technikę, aby uzyskać najwyższej jakości 
szampany.

Domaine
Goussars-Defagneau

Grande Reserve Brut 
(Champagne)

DOMAINE GOUSSARS-DEFAGNEAU

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

A.O.C. Champagne
wytrawne
białe
Pinot Blanc, Chardonnay
5°-7°C
jako aperitif, homarami, 
przystawkami
0,75 l

Pięknej, jasno-żółtej barwie towarzyszą sznury drob-
nych pęcherzyków tworzących piękną koronę. Ekspre-
syjne nuty białych owoców, jabłek, gruszek i  białych 
kwiatów. Z  dotknięciem skórki świeżego pieczywa. 
Na podniebieniu orzeźwiające z  przyjemnymi nutami 
brzoskwini, gruszki i dojrzałych
jabłek.



W centralnej części Langwedocji panuje gorący śródziemnomorski klimat, który łagodzony jest przez pół-
nocny wiatr Tramontana. Z tego dobrodziejstwa korzystają bracia Nicolas i Arnaud Bergasse-Milhé, prowa-
dząc w apelacji Saint-Chinian winnicę Viranel. Pracują w miejscu, gdzie od 1551r. ich rodzina zajmowała się 
produkcją wina. Przejmując na początku XX wieku ster winnicy, postawili sobie za cel połączyć i wykorzystać 
klimat regionu, terroir, różnorodność gatunków winogron i własne umiejętności. Efektem są bogate, aksa-
mitne, o świetnej strukturze, naturalnie zrównoważone, ale co najważniejsze wyjątkowo aromatyczne wina, 
spełniające w najwyższym stopniu oczekiwania miłośników Langwedockiego winiarstwa.

Viranel

Arômes sauvages Rendez-Vous Trilogie rouge
VIRANEL VIRANEL VIRANEL

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.P. Cessenon
wytrawne
czerwone
Alicante Bouschet
16°-18°C
czerwonymi mięsami, średnio 
twardymi serami
0,75 l

I.G.P. Cessenon 
wytrawne
czerwone
Cabernet Franc 50%, Cabernet 
Sauvignon 50%
16°C
czerwonymi grillowanymi 
mięsami, tatarem wołowym, 
wędlinami, serami
0,75 l

I.G.P. Cessenon
wytrawne
czerwone
Syrah 34%, Alicante Bouschet 
33%, Cabernet Franc 33% 
8°-10°C
czerwonymi mięsami, wędlinami, 
serami
0,75 l

Barwa purpurowa. Nos zdecydowany, nuty 
pieprzu, dojrzałych czarnych owoców, suszonego 
tymianku, kopru włoskiego, prażonych orzeszków 
piniowych. Na podniebieniu delikatnie mięsiste. 
Garbniki wciąż młode, ale obiecujące ewolucję 
w przyszłości. Ciemna czekolada, mokka, grafito-
we aromaty i przyprawy wybrzmiewają w długiej 
końcówce.

Aromat czerwonych owoców z nutami typo-
wymi dla Cabernet. Na podniebieniu świeże 
i owocowe. Aromaty czerwonych owoców 
ustępują jednak miejsca pełniejszym sma-
kom, podkreślonym miękkim i soczystym 
wykończeniem.

Ciemna barwa z fioletowymi refleksami. 
Intensywny aromat czerwonych owoców 
z dominującą nad nimi czarną porzeczką. 
Świeże i owocowe na podniebieniu. Aromaty 
czerwonych owoców ustępują nutom lukrecji 
i kandyzowanych śliwek. Taniny wyraźne, ale 
dobrze wtopione.
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Viognier Tradition Rouge Tradition Blanc

VIRANEL VIRANEL VIRANEL

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.P. Cessenon
wytrawne
białe
Viognier
8°-10°C
jako aperitif, z owocami morza, 
rybami i kozimi serami
0,75 l

A.O.P. Saint-Chinian
wytrawne
czerwone
Syrah 40%, Grenache noir 40%, 
Mourvèdre 10%, Carignan 10%
16°C
grillowanymi mięsami, mięsami 
w sosie, dziczyzną i dojrzałymi serami 
0,75 l

A.O.P. Saint-Chinian
wytrawne
białe
Grenache Blanc 60%, Vermentino 20%, 
Roussanne 15%, Bourboulenc 5%
16°C
przekąskami, skorupiakami, rybami, 
kurczakiem i serami
0,75 l

Piękny słomkowo-złoty kolor z zielonymi 
refleksami. Subtelny nos, białe kwiaty i cytrusy. 
Delikatne na podniebieniu, naznaczone dobrą 
kwasowością. W aromatycznej palecie smaków 
dominują nuty cytryny i grejpfruta, nakrapiane 
morelami. Świeże i trwałe wykończenie.

Ciemny kolor z fioletowymi refleksami. Złożony nos 
z nutami wiśni, fiołków i lukrecji. Początkowo świeży 
odkrywa po chwili również aromaty czarnej porzecz-
ki. Obfite i mięsiste na podniebieniu z aksamitnymi 
taninami. Harmonijne, z nutami mokki w długim 
finiszu.

Krystalicznie czysty, złoty kolor. Owocowy, świeży i deli-
katny nos zdominowany przez cytrusy, uniesiony nutami 
białych kwiatów i moreli. Na podniebieniu zharmoni-
zowane z nosem. Wykończenie jest długie i mineralne. 
Dwa bardzo różne obszary, w których rośnie Grenache, 
zapewniają temu winu doskonałą równowagę, połącze-
nie bogactwa i świeżości, owoców i minerałów.



Valpolicella Classico 
Ca’ Bussin

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Valpolicella Classico
wytrawne
czerwone
Corvina 30%, Corvinone 40%, 
Rondinella 30%
16°-18°C
pastami, wędlinami, 
przystawkami
0,75 l

Rubinowej barwie towarzyszy świeży aromat 
czerwonych owoców, z nutami miętowymi. 
W smaku łagodne i aksamitne, z delikatnymi 
taninami. 

CaRlo bosCaini

Valpolicella Classico 
Superiore Ripasso La Preosa

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Valpolicella Classico Superiore
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 40%, 
Rondinella 10%
16°-18°C
daniami mięsnymi, makaronami, 
zapiekankami
0,75 l

Intensywna czerwona barwa. W aromacie 
wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce 
z akcentami przypraw i słodkiej wanilii. 
W ustach  zrównoważone, z miękkimi 
taninami. W finiszu długie. 

CaRlo bosCaini

Valpolicella Classico 
Ca’ Bussin

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Valpolicella Classico
wytrawne
czerwone
Corvina 30%, Corvinone 40%, 
Rondinella 30%
16°-18°C
pastami, wędlinami, 
przystawkami
0,75 l

Rubinowej barwie towarzyszy świeży aromat 
czerwonych owoców, z nutami miętowymi. 
W smaku łagodne i aksamitne, z delikatnymi 
taninami. 

CaRlo bosCaini

Valpolicella Classico 
Superiore Ripasso La Preosa

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Valpolicella Classico Superiore
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 40%, 
Rondinella 10%
16°-18°C
daniami mięsnymi, makaronami, 
zapiekankami
0,75 l

Intensywna czerwona barwa. W aromacie 
wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce 
z akcentami przypraw i słodkiej wanilii. 
W ustach  zrównoważone, z miękkimi 
taninami. W finiszu długie. 

CaRlo bosCaini

•  S T R .  2 3  •

V e n e t o•  W Ł O C H Y  •

Winnica Carlo Boscaini znajduje się w klasycznym, historycznym regionie Valpolicella, w małej dolinie znanej przede wszystkim 
z uprawy winogron przeznaczonych do produkcji wysokiej jakości win. Posiadłość ma powierzchnię 14 hektarów i rozciąga się 
z niej piękny widok na sławną miejscowość St. Giorgio Ingannapoltron, znaną na całym świecie ze swego wspaniałego, antycz-
nego kościoła, klasztoru i wykopalisk archeologicznych. Na samym początku, najstarszy z  rodu, Carlo Boscaini (który dożył 
sędziwego wieku 102 lat, pijając wino w umiarkowanych ilościach, ale za to najwyższej jakości), z wielką pasją wytwarzał wino 
na dzierżawionych gruntach. W roku 1948 udało mu się wykupić całą winnicę, a następnie, wraz ze swym synem Arturo Ernesto, 
ciężko, ale też z pasją pracowali, uprawiając winogrona i przetwarzając je w doskonałe wino. Dziś jego najmłodsi bratankowie 
– Carlo i Mario – kontynuują rodzinne tradycje, produkując rocznie około 45 tysięcy butelek win Valpolicella, Valpolicella Supe-
riore i Ripasso, Amarone della Valpolicella oraz Recioto della Valpolicella.

Carlo Boscaini

Valpolicella Ripasso La Preosa
CARLO BOSCAINI

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Valpolicella Ripasso
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 40%, 
Rondinella 10%
16°-18°C
daniami mięsnymi, makaronami, 
zapiekankami
0,75 l

Intensywna czerwona barwa. W aromacie 
wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce 
z akcentami przypraw i słodkiej wanilii. 
W ustach zrównoważone, z miękkimi 
taninami. W finiszu długie.



•  S T R .  2 4  •

Amarone
San Giorgio

Valpolicella Classico 
Superiore Ripasso Zane

CaRlo bosCainiCaRlo bosCaini

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Amarone della Valplicella Classico
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 35%, Rondinella 
10%, Croatina i Dindarella 5%
17°-18°C
czerwonymi pieczonymi mięsami, 
gulaszami, dziczyzną, dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C. Valpolicella Classico Superiore
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 40%, 
Rondinella 10%
16°-18°C
czerwonymi mięsami, bogatymi 
zapiekankami, dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, czerwona barwa z brązowymi reflek-
sami. Nos hojny, pełen mocy i ekspresji. Na języku 
świeże owoce przechodzą w  konfiturę wiśniową, 
przyprawy. W końcówce bardzo długie z  akcen-
tami dojrzałych czerwonych owoców i niuansami 
tytoniu.

Głęboka, ciemna barwa. Nos obszerny, owoce le-
śne, powidła, przyprawy. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, wyraziste, dojrzałe, słodkie owoce, 
suszona śliwka, skóra. Finał długi i aksamitny. 

• WŁO C H Y    • V e n e t oV e n e t o•  W Ł O C H Y  •

Valpolicella Classico
Superiore Ripasso Zane

Amarone
San Giorgio

CARLO BOSCAINI CARLO BOSCAINI

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Valpolicella Ripasso 
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 40%, 
Rondinella 10%
16°-18°C
czerwonymi mięsami, bogatymi 
zapiekankami, dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C. Amarone della Valplicella 
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 35%, 
Rondinella 10%, Croatina 
i Dindarella 5%
17°-18°C
czerwonymi pieczonymi mięsami, 
gulaszami, dziczyzną, dojrzałymi 
serami
0,75 l

Barwa ciemna z  fioletowymi refleksami. Nos złożony, 
bogaty. Na podniebieniu słodki smak dojrzałych wiśni, 
cynamonu i  kandyzowanych owoców. Na finiszu dużo 
świeżej czarnej porzeczki. 

lIntensywna, czerwona barwa z brązowymi reflek-sami. 
Nos hojny, pełen mocy i  ekspresji. Na języku świeże 
owoce przechodzą w  konfiturę wiśniową, przyprawy. 
W  końcówce bardzo długie z  akcentami dojrzałych 
czerwonych owoców i niuansami tytoniu.

Amarone
San Giorgio

Valpolicella Classico 
Superiore Ripasso Zane

CaRlo bosCainiCaRlo bosCaini

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Amarone della Valplicella Classico
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 35%, Rondinella 
10%, Croatina i Dindarella 5%
17°-18°C
czerwonymi pieczonymi mięsami, 
gulaszami, dziczyzną, dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C. Valpolicella Classico Superiore
wytrawne
czerwone
Corvina 50%, Corvinone 40%, 
Rondinella 10%
16°-18°C
czerwonymi mięsami, bogatymi 
zapiekankami, dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, czerwona barwa z brązowymi reflek-
sami. Nos hojny, pełen mocy i ekspresji. Na języku 
świeże owoce przechodzą w  konfiturę wiśniową, 
przyprawy. W końcówce bardzo długie z  akcen-
tami dojrzałych czerwonych owoców i niuansami 
tytoniu.

Głęboka, ciemna barwa. Nos obszerny, owoce le-
śne, powidła, przyprawy. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, wyraziste, dojrzałe, słodkie owoce, 
suszona śliwka, skóra. Finał długi i aksamitny. 

• WŁO C H Y    • V e n e t o



Bianco Veronese Lugana Lugana Le Creete

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Bianco Veronese
wytrawne
białe
Tebbiano di Lugana, Garganega, 
Chardonnay, Incrocio Manzoni
8°-10°C
większością ryb, białym 
mięsami
0,75 l

D.O.C. Lugana
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami, ryżem, makaronami
0,75 l

D.O.C. Lugana
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami
0,75 l

Słomkowa barwa z odbiciami zieleni.  
W zapachu urzekające  aromatem białych 
kwiatów i owoców. Delikatne i eleganckie. 
Bogate w smaku pozostającym w ścisłym 
związku z aromatem. W finale gładkie. 

Intensywny, żółty kolor z zielonymi niuansami. 
Egzotyczne aromaty kandyzowanych owoców 
i cytrusów. Na podniebieniu pełne wyrazistej 
finezji, z dobrą struktura typową dla win 
Lugana. Trwałe.

Intensywny słomkowy, ciepły kolor. 
Późno zebrane winogrona nadały temu 
winu przyjemnie rozwijający się zapach 
egzotycznych owoców z akcentami 
mineralnymi. Na podniebieniu łagodne, 
zrównoważone z mineralną końcówką. 

ottella ottella ottella
Nasomatto
OTTELLA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

I.G.P. Veneto
wytrawne
białe
Tebbiano di Lugana, Garganega, 
Chardonnay, Incrocio Manzoni
8°-10°C
większością ryb, białymi mięsami
0,75 l

Słomkowa barwa z odbiciami zieleni.
W zapachu urzekające aromatem białych
kwiatów i owoców. Delikatne i eleganckie.
Bogate w smaku pozostającym w ścisłym
związku z aromatem. W finale gładkie.

Bianco Veronese Lugana Lugana Le Creete

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Bianco Veronese
wytrawne
białe
Tebbiano di Lugana, Garganega, 
Chardonnay, Incrocio Manzoni
8°-10°C
większością ryb, białym 
mięsami
0,75 l

D.O.C. Lugana
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami, ryżem, makaronami
0,75 l

D.O.C. Lugana
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami
0,75 l

Słomkowa barwa z odbiciami zieleni.  
W zapachu urzekające  aromatem białych 
kwiatów i owoców. Delikatne i eleganckie. 
Bogate w smaku pozostającym w ścisłym 
związku z aromatem. W finale gładkie. 

Intensywny, żółty kolor z zielonymi niuansami. 
Egzotyczne aromaty kandyzowanych owoców 
i cytrusów. Na podniebieniu pełne wyrazistej 
finezji, z dobrą struktura typową dla win 
Lugana. Trwałe.

Intensywny słomkowy, ciepły kolor. 
Późno zebrane winogrona nadały temu 
winu przyjemnie rozwijający się zapach 
egzotycznych owoców z akcentami 
mineralnymi. Na podniebieniu łagodne, 
zrównoważone z mineralną końcówką. 

ottella ottella ottella

•  S T R .  2 5  •

Wyzwanie, którego podjęli się Lodovico, Francesco i Michele Montresor w regionie Lugana, zostało oparte na głębokim przeko-
naniu, że wysokiej jakości wina powinny w najwyższym stopniu oddawać unikalne cechy miejsca ich pochodzenia. Uznali, że jest 
to podstawa do stworzenia nowoczesnych win z absolutnym poszanowaniem właściwości gleby i charakteru winorośli. Z tego 
zadania wywiązują się z wielkim powodzeniem. Obecnie ich wina zyskują międzynarodowe uznanie, a autorzy są postrzegani 
jako odważni prekursorzy otwierający nowe perspektywy przed apelacją Lugana.

Ottella

V e n e t o•  W Ł O C H Y  •



•  S T R .  2 6  •

Lugana 
Riserva 
Molceo

Prima Luce Gemei Campo Sireso

ottella ottella ottella ottella

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Lugana Riserva
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, złotawa barwa. Wyraziste, 
cytrusowe, aromatyczne z nutami zielonej 
trawy. Mineralne. W ustach soczyste, dobrze 
zbudowane, gładkie, niuanse czerwonego 
grejpfruta, białych owoców tropikalnych.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Bianco Veneto
słodkie
miodowe
Trebbiano, Garganega, 
Sauvignon Blanc
10°-12°C
foie gras, aromatycznymi 
serami, takimi jak Gorgonzola, 
Roquefort i Stilton, suchymi 
ciasteczkami
0,375 l

Głęboka żółta barwa, ze złotymi refleksami. 
Nos bogaty i trwały. Aromat suszonych 
moreli i miodu. Na podniebieniu głęboki, 
pełen ciepła smak. Kremowym nutom 
towarzyszą morelowe niuanse oraz 
subtelnie wyważony poziom cukru.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Rosso Veronese
wytrawne
czerwone
50% Merlot, 25% Cabernet 
Sauvignon, 25 % Corvina
14°-16°C
czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Ciemny, intensywny rubinowy kolor 
z granatowymi akcentami. W zapachu 
bogate, owocowe z pikantnymi niuansami.      
Dobrze zbudowane, oszałamiające słodkimi 
taninami, długie na podniebieniu.  
W końcówce aksamitne i waniliowe. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Rosso Veronese
wytrawne
czerwone
40% Merlot, 20% Cabernet 
Sauvignon, 40 % Molinara, 
Corvina, Rodinella
14°-16°C
aromatycznymi mięsami, 
bogatymi makaronami, 
serami
0,75 l

Intensywna rubinowa, skoncentrowana barwa. 
W zapachu finezyjne, interesujące, bogate 
w owoce – aromaty dobrze komponujące się 
ze smakiem. Zrównoważony poziom alkoholu 
i kwasowości, miękkie garbniki. W końcówce 
trwałe, poważne.

• WŁO C H Y • V e n e t oV e n e t o•  W Ł O C H Y  •

Lugana
Molceo

Prima 
Luce

OTTELLA OTTELLA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Lugana Riserva
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

I.G.P. Veneto
słodkie
miodowe
Trebbiano, Garganega, 
Sauvignon Blanc
10°-12°C
foie gras, aromatycznymi 
serami, takimi jak Gorgonzola, 
Roquefort i Stilton, suchymi 
ciasteczkami
0,375 l

Intensywna, złotawa barwa. Wyraziste, 
cytrusowe, aromatyczne z nutami zielonej 
trawy. Mineralne. W ustach soczyste, dobrze 
zbudowane, gładkie, niuanse czerwonego 
grejpfruta, białych owoców tropikalnych.

Głęboka żółta barwa, ze złotymi refleksami. 
Nos bogaty i trwały. Aromat suszonych mo-
reli i miodu. Na podniebieniu głęboki, pełen 
ciepła smak. Kremowym nutom towarzyszą 
morelowe niuanse oraz subtelnie wyważony 
poziom cukru.

Lugana 
Riserva 
Molceo

Prima Luce Gemei Campo Sireso

ottella ottella ottella ottella

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Lugana Riserva
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, złotawa barwa. Wyraziste, 
cytrusowe, aromatyczne z nutami zielonej 
trawy. Mineralne. W ustach soczyste, dobrze 
zbudowane, gładkie, niuanse czerwonego 
grejpfruta, białych owoców tropikalnych.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Bianco Veneto
słodkie
miodowe
Trebbiano, Garganega, 
Sauvignon Blanc
10°-12°C
foie gras, aromatycznymi 
serami, takimi jak Gorgonzola, 
Roquefort i Stilton, suchymi 
ciasteczkami
0,375 l

Głęboka żółta barwa, ze złotymi refleksami. 
Nos bogaty i trwały. Aromat suszonych 
moreli i miodu. Na podniebieniu głęboki, 
pełen ciepła smak. Kremowym nutom 
towarzyszą morelowe niuanse oraz 
subtelnie wyważony poziom cukru.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Rosso Veronese
wytrawne
czerwone
50% Merlot, 25% Cabernet 
Sauvignon, 25 % Corvina
14°-16°C
czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Ciemny, intensywny rubinowy kolor 
z granatowymi akcentami. W zapachu 
bogate, owocowe z pikantnymi niuansami.      
Dobrze zbudowane, oszałamiające słodkimi 
taninami, długie na podniebieniu.  
W końcówce aksamitne i waniliowe. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Rosso Veronese
wytrawne
czerwone
40% Merlot, 20% Cabernet 
Sauvignon, 40 % Molinara, 
Corvina, Rodinella
14°-16°C
aromatycznymi mięsami, 
bogatymi makaronami, 
serami
0,75 l

Intensywna rubinowa, skoncentrowana barwa. 
W zapachu finezyjne, interesujące, bogate 
w owoce – aromaty dobrze komponujące się 
ze smakiem. Zrównoważony poziom alkoholu 
i kwasowości, miękkie garbniki. W końcówce 
trwałe, poważne.

• WŁO C H Y • V e n e t o

Lugana 
Riserva 
Molceo

Prima Luce Gemei Campo Sireso

ottella ottella ottella ottella

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Lugana Riserva
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, złotawa barwa. Wyraziste, 
cytrusowe, aromatyczne z nutami zielonej 
trawy. Mineralne. W ustach soczyste, dobrze 
zbudowane, gładkie, niuanse czerwonego 
grejpfruta, białych owoców tropikalnych.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Bianco Veneto
słodkie
miodowe
Trebbiano, Garganega, 
Sauvignon Blanc
10°-12°C
foie gras, aromatycznymi 
serami, takimi jak Gorgonzola, 
Roquefort i Stilton, suchymi 
ciasteczkami
0,375 l

Głęboka żółta barwa, ze złotymi refleksami. 
Nos bogaty i trwały. Aromat suszonych 
moreli i miodu. Na podniebieniu głęboki, 
pełen ciepła smak. Kremowym nutom 
towarzyszą morelowe niuanse oraz 
subtelnie wyważony poziom cukru.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Rosso Veronese
wytrawne
czerwone
50% Merlot, 25% Cabernet 
Sauvignon, 25 % Corvina
14°-16°C
czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Ciemny, intensywny rubinowy kolor 
z granatowymi akcentami. W zapachu 
bogate, owocowe z pikantnymi niuansami.      
Dobrze zbudowane, oszałamiające słodkimi 
taninami, długie na podniebieniu.  
W końcówce aksamitne i waniliowe. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Rosso Veronese
wytrawne
czerwone
40% Merlot, 20% Cabernet 
Sauvignon, 40 % Molinara, 
Corvina, Rodinella
14°-16°C
aromatycznymi mięsami, 
bogatymi makaronami, 
serami
0,75 l

Intensywna rubinowa, skoncentrowana barwa. 
W zapachu finezyjne, interesujące, bogate 
w owoce – aromaty dobrze komponujące się 
ze smakiem. Zrównoważony poziom alkoholu 
i kwasowości, miękkie garbniki. W końcówce 
trwałe, poważne.

• WŁO C H Y • V e n e t o

Gemei

OTTELLA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.P. Veneto
wytrawne
czerwone
40% Merlot, 20% Cabernet 
Sauvignon, 40 % Molinara, 
Corvina, Rodinella
14°-16°C
aromatycznymi mięsami, 
bogatymi makaronami, serami
0,75 l

Intensywna rubinowa, skoncentrowana 
barwa. W zapachu finezyjne, interesujące, 
bogate w owoce – aromaty dobrze komponu-
jące się ze smakiem. Zrównoważony poziom 
alkoholu i kwasowości, miękkie garbniki. 
W końcówce trwałe, poważne.

Lugana 
Riserva 
Molceo

Prima Luce Gemei Campo Sireso

ottella ottella ottella ottella

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Lugana Riserva
wytrawne
białe
Trebbiano di Lugana
10°-12°C
rybami morskimi 
i słodkowodnym, białymi 
mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, złotawa barwa. Wyraziste, 
cytrusowe, aromatyczne z nutami zielonej 
trawy. Mineralne. W ustach soczyste, dobrze 
zbudowane, gładkie, niuanse czerwonego 
grejpfruta, białych owoców tropikalnych.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Bianco Veneto
słodkie
miodowe
Trebbiano, Garganega, 
Sauvignon Blanc
10°-12°C
foie gras, aromatycznymi 
serami, takimi jak Gorgonzola, 
Roquefort i Stilton, suchymi 
ciasteczkami
0,375 l

Głęboka żółta barwa, ze złotymi refleksami. 
Nos bogaty i trwały. Aromat suszonych 
moreli i miodu. Na podniebieniu głęboki, 
pełen ciepła smak. Kremowym nutom 
towarzyszą morelowe niuanse oraz 
subtelnie wyważony poziom cukru.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Rosso Veronese
wytrawne
czerwone
50% Merlot, 25% Cabernet 
Sauvignon, 25 % Corvina
14°-16°C
czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Ciemny, intensywny rubinowy kolor 
z granatowymi akcentami. W zapachu 
bogate, owocowe z pikantnymi niuansami.      
Dobrze zbudowane, oszałamiające słodkimi 
taninami, długie na podniebieniu.  
W końcówce aksamitne i waniliowe. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Rosso Veronese
wytrawne
czerwone
40% Merlot, 20% Cabernet 
Sauvignon, 40 % Molinara, 
Corvina, Rodinella
14°-16°C
aromatycznymi mięsami, 
bogatymi makaronami, 
serami
0,75 l

Intensywna rubinowa, skoncentrowana barwa. 
W zapachu finezyjne, interesujące, bogate 
w owoce – aromaty dobrze komponujące się 
ze smakiem. Zrównoważony poziom alkoholu 
i kwasowości, miękkie garbniki. W końcówce 
trwałe, poważne.

• WŁO C H Y • V e n e t o

Campo Sireso

OTTELLA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.P. Veneto
wytrawne
czerwone
50% Merlot, 25% Cabernet 
Sauvignon, 25 % Corvina
14°-16°C
czerwonymi mięsami, dojrzałymi 
serami
0,75 l

Ciemny, intensywny rubinowy kolor z gra-
natowymi akcentami. W zapachu bogate, 
owocowe z pikantnymi niuansami. Dobrze 
zbudowane, oszałamiające słodkimi tani-
nami, długie na podniebieniu. W końcówce 
aksamitne i waniliowe.



Soave Custoza Chardonnay

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Soave
wytrawne
białe
Garganega, Trebbiano
10°-12°C
rybami, ryżem 
oraz z białymi mięsami
0,75 l

D.O.C. Custoza
wytrawne
białe
Garganega, Trebbiano, 
Trebianello, Cortese
12°-14°C
rybami, ryżem oraz z białymi 
mięsami
0,75 l

I.G.T. del Veneto
wytrawne
białe
Chardonnay
10°-12°C
rybami, szczególnie dobrze 
komponuje się z dorszem, 
ryżem oraz z białymi mięsami
0,75 l

Bladożółty kolor. Nos delikatny, kwiatowy. 
Na języku wytrawne,  aksamitne i delikatne 
nuty zielonych owoców.

Delikatnej słomkowożółtej barwie 
towarzyszy intensywny aromat bogaty 
w nuty kwiatowe. Świeże i harmonijne. 
W smaku delikatne, z łagodną dla języka 
kwasowością.

Delikatnie złotożółte z zielonymi 
refleksami. Nos łagodny, z przyjemnym 
aromatem jabłka oraz brzoskwini. Świeże 
dla podniebienia, orzeźwiające w końcówce.

Cantina Castelnuovo Del gaRDa Cantina Castelnuovo Del gaRDa Cantina Castelnuovo Del gaRDaSoave Custoza Chardonnay

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Soave
wytrawne
białe
Garganega, Trebbiano
10°-12°C
rybami, ryżem 
oraz z białymi mięsami
0,75 l

D.O.C. Custoza
wytrawne
białe
Garganega, Trebbiano, 
Trebianello, Cortese
12°-14°C
rybami, ryżem oraz z białymi 
mięsami
0,75 l

I.G.T. del Veneto
wytrawne
białe
Chardonnay
10°-12°C
rybami, szczególnie dobrze 
komponuje się z dorszem, 
ryżem oraz z białymi mięsami
0,75 l

Bladożółty kolor. Nos delikatny, kwiatowy. 
Na języku wytrawne,  aksamitne i delikatne 
nuty zielonych owoców.

Delikatnej słomkowożółtej barwie 
towarzyszy intensywny aromat bogaty 
w nuty kwiatowe. Świeże i harmonijne. 
W smaku delikatne, z łagodną dla języka 
kwasowością.

Delikatnie złotożółte z zielonymi 
refleksami. Nos łagodny, z przyjemnym 
aromatem jabłka oraz brzoskwini. Świeże 
dla podniebienia, orzeźwiające w końcówce.

Cantina Castelnuovo Del gaRDa Cantina Castelnuovo Del gaRDa Cantina Castelnuovo Del gaRDa

Soave Custoza Chardonnay

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Soave
wytrawne
białe
Garganega, Trebbiano
10°-12°C
rybami, ryżem 
oraz z białymi mięsami
0,75 l

D.O.C. Custoza
wytrawne
białe
Garganega, Trebbiano, 
Trebianello, Cortese
12°-14°C
rybami, ryżem oraz z białymi 
mięsami
0,75 l

I.G.T. del Veneto
wytrawne
białe
Chardonnay
10°-12°C
rybami, szczególnie dobrze 
komponuje się z dorszem, 
ryżem oraz z białymi mięsami
0,75 l

Bladożółty kolor. Nos delikatny, kwiatowy. 
Na języku wytrawne,  aksamitne i delikatne 
nuty zielonych owoców.

Delikatnej słomkowożółtej barwie 
towarzyszy intensywny aromat bogaty 
w nuty kwiatowe. Świeże i harmonijne. 
W smaku delikatne, z łagodną dla języka 
kwasowością.

Delikatnie złotożółte z zielonymi 
refleksami. Nos łagodny, z przyjemnym 
aromatem jabłka oraz brzoskwini. Świeże 
dla podniebienia, orzeźwiające w końcówce.

Cantina Castelnuovo Del gaRDa Cantina Castelnuovo Del gaRDa Cantina Castelnuovo Del gaRDa

Soave Custoza Chardonnay

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Soave
wytrawne
białe
Garganega, Trebbiano
10°-12°C
rybami, ryżem 
oraz z białymi mięsami
0,75 l

D.O.C. Custoza
wytrawne
białe
Garganega, Trebbiano, 
Trebianello, Cortese
12°-14°C
rybami, ryżem oraz z białymi 
mięsami
0,75 l

I.G.T. del Veneto
wytrawne
białe
Chardonnay
10°-12°C
rybami, szczególnie dobrze 
komponuje się z dorszem, 
ryżem oraz z białymi mięsami
0,75 l

Bladożółty kolor. Nos delikatny, kwiatowy. 
Na języku wytrawne,  aksamitne i delikatne 
nuty zielonych owoców.

Delikatnej słomkowożółtej barwie 
towarzyszy intensywny aromat bogaty 
w nuty kwiatowe. Świeże i harmonijne. 
W smaku delikatne, z łagodną dla języka 
kwasowością.

Delikatnie złotożółte z zielonymi 
refleksami. Nos łagodny, z przyjemnym 
aromatem jabłka oraz brzoskwini. Świeże 
dla podniebienia, orzeźwiające w końcówce.

Cantina Castelnuovo Del gaRDa Cantina Castelnuovo Del gaRDa Cantina Castelnuovo Del gaRDa
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V e n e t o•  W Ł O C H Y  •

Cantina Castelnuovo del Garda to skupiająca w tej chwili ponad 250 indywidualnych winnic spółdzielnia, działająca od roku 
1958. Używane do produkcji win winogrona dostarczane są z regionu położonego na południowy wschód od jeziora Garda. 
Z nich wytwarzane są tu wina DOC Bardolino, Custoza, Lugana, Valpolicella i Soave. Wszyscy członkowie spółdzielni pracu-
ją nad nieustannym doskonaleniem jakości win, używając przy tym jak najmniej inwazyjnych technik produkcji – zarówno 
bezpośrednio w winnicach, jak i w piwnicach. Celem Cantiny Castelnuovo jest dystrybucja i promowanie win w ten sposób, 
by zapewnić najwyższy poziom satysfakcji tak włoskim, jak i zagranicznym klientom.

Cantina Castelnuovo del Garda



Pinot Grigio Sweet Life Blanco Sweet Life Rosso 

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T del Veneto
wytrawne
białe
Pinot Grigio
12°-14°C
doskonałe jako aperitif, 
podawać z rybami i białymi 
mięsami
0,75 l

Jasna barwa z zielonymi refleksami. 
Intensywny, elegancki bukiet z kwiatowymi 
niuansami. W ustach świeże i jednocześnie 
harmonijne. 

Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

półsłodkie
białe
różne 

8°-10°C
rybami, białymi mięsami, 
sałatkami, warzywami,  
lekkimi ciastami
0,75 l 

Jasnej barwie wina z zielonymi niuansami 
towarzyszy łagodny aromat białych 
kwiatów i owoców cytrusowych. W ustach 
delikatne, początkowo orzeźwiające, 
po chwili umiarkowana słodycz przyjemnie 
komponuje się z nutami owocowymi. 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

półsłodkie
czerwone
Sangiovese, Corvina
16°-18°C
ryżem, makaronami, 
delikatnymi mięsami, 
lekkimi ciastami
0,75 l 

Wyraźna czerwona barwa. Nos aromatyczny,  
kwiatowy. W ustach zrównoważone, łagodne 
nutu owocowe. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Delle Venezie
wytrawne
białe
Pinot Grigio
12°-14°C
doskonałe jako aperitif, podawać 
z rybami i białymi mięsami
0,75 l

Jasna barwa z zielonymi refleksami.
Intensywny, elegancki bukiet z kwiatowymi 
niuansami. W ustach świeże i jednocześnie 
harmonijne.

Pinot Grigio

CANTINA CASTELNUOVO 
DEL GARDA

Pinot Grigio Sweet Life Blanco Sweet Life Rosso 

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T del Veneto
wytrawne
białe
Pinot Grigio
12°-14°C
doskonałe jako aperitif, 
podawać z rybami i białymi 
mięsami
0,75 l

Jasna barwa z zielonymi refleksami. 
Intensywny, elegancki bukiet z kwiatowymi 
niuansami. W ustach świeże i jednocześnie 
harmonijne. 

Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

półsłodkie
białe
różne 

8°-10°C
rybami, białymi mięsami, 
sałatkami, warzywami,  
lekkimi ciastami
0,75 l 

Jasnej barwie wina z zielonymi niuansami 
towarzyszy łagodny aromat białych 
kwiatów i owoców cytrusowych. W ustach 
delikatne, początkowo orzeźwiające, 
po chwili umiarkowana słodycz przyjemnie 
komponuje się z nutami owocowymi. 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

półsłodkie
czerwone
Sangiovese, Corvina
16°-18°C
ryżem, makaronami, 
delikatnymi mięsami, 
lekkimi ciastami
0,75 l 

Wyraźna czerwona barwa. Nos aromatyczny,  
kwiatowy. W ustach zrównoważone, łagodne 
nutu owocowe. 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

półsłodkie
białe
Trebbiano, Garganega
8°-10°C
rybami, białymi mięsami, sałatkami, 
warzywami, lekkimi ciastami
0,75 l

Jasnej barwie wina z zielonymi niuansami 
towarzyszy łagodny aromat białych kwiatów 
i owoców cytrusowych. W ustach delikatne, 
początkowo orzeźwiające, po chwili umiarkowa-
na słodycz przyjemnie komponuje się z nutami 
owocowymi.

Sweet Life Blanco

CANTINA CASTELNUOVO 
DEL GARDA

Pinot Grigio Sweet Life Blanco Sweet Life Rosso 

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Cantina Castelnuovo 
Del gaRDa

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T del Veneto
wytrawne
białe
Pinot Grigio
12°-14°C
doskonałe jako aperitif, 
podawać z rybami i białymi 
mięsami
0,75 l

Jasna barwa z zielonymi refleksami. 
Intensywny, elegancki bukiet z kwiatowymi 
niuansami. W ustach świeże i jednocześnie 
harmonijne. 

Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

półsłodkie
białe
różne 

8°-10°C
rybami, białymi mięsami, 
sałatkami, warzywami,  
lekkimi ciastami
0,75 l 

Jasnej barwie wina z zielonymi niuansami 
towarzyszy łagodny aromat białych 
kwiatów i owoców cytrusowych. W ustach 
delikatne, początkowo orzeźwiające, 
po chwili umiarkowana słodycz przyjemnie 
komponuje się z nutami owocowymi. 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

półsłodkie
czerwone
Sangiovese, Corvina
16°-18°C
ryżem, makaronami, 
delikatnymi mięsami, 
lekkimi ciastami
0,75 l 

Wyraźna czerwona barwa. Nos aromatyczny,  
kwiatowy. W ustach zrównoważone, łagodne 
nutu owocowe. 

•  S T R .  2 8  •
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Rubens 
Valpolicella Ripasso

Prosecco
Cantina Castelnuovo Del gaRDaCantina Castelnuovo Del gaRDa

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Valpolicella Ripasso
wytrawne
czerwone
Corvina Veronese 65%, Rondinella 20%, 
Corvinone 10%, Molinara 5%
17°-18°C
pieczeniami, czerwonymi 
mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C. Prosecco
półwytrawne, musujące
białe
Glera
5°-6°C
doskonałe jako aperitif, podawać 
z przekąskami, rybami, białymi 
mięsami
0,75 l

Ciemna, granatowo-czerwona barwa. Intensywny 
i trwały aromat czerwonych owoców z aksamitną nutą 
wiśni. Na podniebieniu pełne mocy i charakteru z har-
monijną końcówką.

Jasnożółtej barwie towarzyszą subtelne i trwałe 
bąbelki. Nos delikatny, kandyzowane owoce.  
W ustach harmonijne i świeże.  

• WŁO C H Y    • V e n e t oV e n e t o•  W Ł O C H Y  •



Casa Paladin to rodzinna posiadłość założona w 1962 roku w Motta 
di Livenza. Jadąc na wschód rzymską drogą Postumia, przed za-
bytkową wioską Annone Veneto, niemal na granicy regionów Ve-
neto i  Friuli Venzia Giulia, mieści się siedziba winnicy. Charakter 
obecnych win ukształtowały pasja i miłość do winorośli Valentino 
Paladina, wzorującego się na swoim dziadku, z którym jako dziecko 
spędzał czas w winnicach i przetwórni. Pasja, liczne eksperymenty, 
poświęcenie i szacunek dla tradycji są głównymi wartościami, które 
kierowały jego filozofią, odkąd stworzył własną piwnicę.

Casa
Paladin

•  S T R .  3 0  •

V e n e t o•  W Ł O C H Y  •

Prosecco Extra Dry 
Borghi

CASA PALADIN

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Prosecco 
półwytrawne
białe
Glera
6°-8°C
przystawkami, daniami rybnymi, 
warzywami, jako aperitif
0,75 l

Barwa jasnożółta z  drobnym bąbelkami. Nos aroma-
tyczny z nutami dzikiego jabłka i wiosennych kwiatów. 
W ustach jedwabiste, przyjemnie zrównoważone. Jabł-
ko, gruszka i delikatne owoce cytrusowe.



Posiadłość zajmuje powierzchnię 24 hektarów. Winnice znajdują się na południu regionu Franciacorta, w miejscowości Cocca-
glio, w pięknym naturalnym amfiteatrze góry Orfano (275 m). Tego rodzaju ukształtowanie terenu zapewnia ekspozycję roślin 
na południe, południowy wschód i południowy zachód. Winnice położone na pagórkowatym terenie, otoczone są wiekowym 
parkiem. Mikroklimat oraz umiarkowane wpływy zjawisk pogodowych nadają temu obszarowi szczególne i  unikalne cechy, 
które pozwalają na pełne dojrzewanie winogron. Niewielkie zagęszczenie nasadzeń francuskich odmian oraz staranny sposób 
uprawy skutkują niskimi zbiorami, zapewniając jednocześnie wysoką jakość winogron. Castello Bonomi otrzymało od Włoskiego 
Stowarzyszenia Sommelierów (AIS) w 2017 roku tytuł najlepszej winnicy Lombardii.

Castello Bonomi

Gran Cuvee CruPerdu
CASTELLO BONOMI CASTELLO BONOMI

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C.G. Franciacorta
wytrawne, musujące
białe
Chardonnay 95%, Pinot Noir 5%
6°-8°C
jako aperitif, ze wszystkimi daniami, 
delikatnymi owocami morza, krewetkami
0,75 l

D.O.C.G. Franciacorta 
wytrawne, musujące
białe
Chardonnay 70%, Pinot Noir 30%
6°-8°C
delikatnymi daniami rybnymi, znakomite 
do skorupiaków i surowych ryb, sprawdzi 
się idealnie z tatarem wołowym
0,75 l

Aromatyczna i intensywna Franciacorta z nuta-
mi świeżo upieczonego chleba (30 miesięcy na 
osadzie), białych kwiatów (głóg, lipa), ananasa 
i brzoskwini. Świeże i jedwabiste wino z posma-
kiem przypominającym wrażenia postrzegane 
przez nos.

Jasne, słomkowożółte wino z zielonymi i zło-
tymi refleksami oraz znakomitym, trwałym 
musowaniem. Bukiet delikatnie ziołowy, 
charakteryzuje się złożonym nosem, z nutą 
owoców, drożdży i prażonych orzechów. Mięk-
kie na podniebieniu z nutami cytrusowymi.

•  S T R .  3 1  •

•  W Ł O C H Y  • L o m b a r d i a / F r a n c i a c o r t a



Barbera d’Alba

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Barbera D’Alba 
wytrawne
czerwone
Barbera
12°-14°C
wieprzowiną i drobiem, 
półtwardymi serami
0,75 l

Intensywny czerwono-rubinowy kolor. 
Nos świeży, winogronowy z nutami 
wanilii i lukrecji. Dobrze zbudowane 
na podniebieniu, niuanse pieprzu, tytoniu 
i wanilii. 

giRibalDi

Langhe Nebbiolo

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Langhe 
wytrawne
czerwone
Nebbiolo
15°-17°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, twardymi serami
0,75 l

Intensywna, czerwono-rubinowa barwa 
z ceglastymi refleksami. Nos obszerny, 
z niuansami róży i wanilii. Na podniebieniu 
wytrawne, dobrze zbudowane, harmonijne, 
nuty cynamonu i lukrecji. 
Trwałe w końcówce. 

giRibalDi

Barbera D’Alba Langhe Nebbiolo
GIRIBALDI GIRIBALDI

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Barbera D’Alba Superiore
wytrawne
czerwone
Barbera
12°-14°C
wieprzowiną i drobiem, 
półtwardymi serami
0,75 l

D.O.C. Langhe
wytrawne
czerwone
Nebbiolo
15°-17°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, twardymi serami
0,75 l

Intensywny czerwono-rubinowy kolor. Nos 
świeży, winogronowy z nutami wanilii i lukrecji. 
Dobrze zbudowane na podniebieniu, niuanse 
pieprzu, tytoniu i wanilii.

Intensywna, czerwono-rubinowa barwa z cegla-
stymi refleksami. Nos obszerny, z niuansami róży 
i wanilii. Na podniebieniu wytrawne, dobrze zbu-
dowane, harmonijne, nuty cynamonu i lukrecji. 
Trwałe w końcówce.

•  S T R .  3 2  •

P i e m o n t•  W Ł O C H Y  •

Azienda Mario Giribaldi została założona na początku XX wieku, a teraz prowadzi ją już trzecie pokolenie winiarzy. Winnica 
powstała w niewątpliwie trudnym okresie włoskiej i europejskiej historii. W tamtych czasach zajmowanie się rolnictwem 
oznaczało nie tylko pracę w jednej z niewielu dziedzin gospodarki, ale przede wszystkim było powodem do dumy wynikającej 
z silnych więzi z ziemią, która wielokrotnie stawała się powodem ogromnych cierpień. I właśnie to dziedzictwo stanowi o wy-
jątkowości Azienda Mario Giribaldi. Dziś, podążając za tradycją i za miłością do czegoś tak prawdziwego i żywego jak wino, 
z taką samą pasją rodzina Giribaldi kontynuuje dzieło zapoczątkowane przez ojców i dziadków.

Giribaldi
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BaroloBarbaresco
giRibalDigiRibalDi

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Barolo 
wytrawne
czerwone
Nebbiolo
18°-20°C
dziczyzną, czerwonymi mięsami, 
pieczoną jagnięciną
0,75 l

D.O.C.G. Barbaresco
wytrawne
czerwone
Nebbiolo
15°-17°C
wołowiną, jagnięciną i smażonym 
lub pieczonym drobiem
0,75 l 

Intensywny czerwono-rubinowy kolor z  amaranto-
wymi refleksami. Aromat bogaty, pełen szlachetnych 
owoców z wyraźną nutą róży i wiśni. Na podniebieniu 
bardzo dobrze zbudowane, obfite, ze zdecydowanymi 
garbnikami, przechodzącymi w końcówce 
w słodkie wrażenie tytoniu. 

Barwa czerwono-rubinowa z  purpurowymi  
refleksami. Nos kwiatowy, dzikie róże, maliny  
i cynamon. W ustach wytrawne, zrównoważone, 
nuty wanilii, skóry i tytoniu.

• WŁO C H Y    • P i e m o n tP i e m o n t•  W Ł O C H Y  •



•  S T R .  3 4  •

Nebbiolo Ficorosso Ghemme
IL CHIOSSO IL CHIOSSO IL CHIOSSO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Colline Novaresi
wytrawne
czerwone
Nebbiolo
18°-20°C
czerwonymi pieczonymi 
i duszonymi mięsami, twardymi 
serami 
0,75 l

Colline Novaresi
wytrawne
czerwone
75% Nebbiolo, 20% Uva Rara, 5% 
Vespolina 
16°-18°C
pizzą, lekkimi makaronami, 
czerwonymi pieczonymi 
i duszonymi mięsami, twardymi 
serami 
0,75 l

D.O.C.G. Ghemme
wytrawne
czerwone
90% Nebbiolo, 10% Vespolina
18°-20°C
czerwonymi pieczonymi 
i duszonymi mięsami, twardymi 
serami 
0,75 l

Głęboka, rubinowa barwa z odcieniami gra-
natu. Nos delikatny z nutami fiołków, tytoniu 
i kawy. Usta świeże, harmonijne, trwałe 
z przyjemnie gorzkim posmakiem. Dojrzewało 
30 miesięcy w dębinie i 12 w butelkach. 

Intensywny, rubinowy kolor z fioletowymi 
odcieniami. Nos zwiewny, z niuansami ostrych 
przypraw. Usta czyste, jędrne i harmonijne. 
Trwały finał z przyjemnie gorzkim posmakiem.

Intensywny, rubinowy kolor z granatowymi 
refleksami. Nos zdecydowany, z nutami doj-
rzałych owoców i przypraw. Na podniebieniu 
złożone, harmonijne, z trwałym posmakiem. 
Dojrzewało 24 miesiące w dębowych beczkach 
i 12 w butelkach. 

P i e m o n t•  W Ł O C H Y  •

Il Chiosso została założona w  2007 roku przez Marco Arlunno – enologa i  Carlo Cambieri - właściciela winnicy. Pro-
jekt powstał dzięki połączeniu umiejętności Marco i  pasji Carla, który od zawsze był zafascynowany światem pro-
dukcji win. Przedsięwzięcie pozwoliło na połączenie wysokiej jakości win północnego Piemontu z  Gattinary i  Col-
line Novaresi. Historycznie „Chiosso” w  Piemoncie Północnym oznacza winnicę, która jest otoczona kamiennym murem 
- ściany symbolizują przywiązanie winiarza do konkretnej parceli, gdyż w  ten sposób mogą powstawać unikalne wina. 
I tą właśnie filozofię przyjęli dwaj ambitni przyjaciele produkując wina na historycznych wzgórzach północnych Włoch.

Il Chiosso
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Moscato d’Asti Bric da lu
GOZZELINO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C.G Moscato d’Asti
słodkie
białe
Moscato 
6°-8°C
deserami, lodami, owocami, 
w koktajlach
0,75 l

Barwa czysta, przejrzysta, ciemnożółta. Nos 
pełny, intensywny, przypominając kwiaty glicynii 
i akacji. Nuty miodu i szałwii. Na podniebieniu 
delikatne z piżmową końcówką. 

Gozzelino
Gozzelino założyli pierwsze winnice w 1886 roku. Jednak dopiero w 1914 ziemia stała się własnością rodziny. Obecnie 
uprawiają 25 hektarów winnic, w odniesieniu do tradycyjnej filozofii korzystania ze środowiska. 
Oprócz klientom, którzy od lat przychodzą, aby kupić wino bezpośrednio w  domu, dziś rodzina Gozzelino służy 
również innym konsumentom z Włoch i innych krajów. „Jakość jest dla nas niezbędnym wyborem – wyjaśnia Sergio 
Gozzelino – ponieważ jest to wino naszego domu”.
Jakość rodzi się najpierw w winnicach, w zależności od rodzaju gleby i klimatu, a dopiero później od pasji i wyczucia 
producenta wina. Winnice Gozzelino znajdują się na wysokich stokach Bricco Lu, która cieszy się jedną z najlepszych 
ekspozycji w prowincji Asti – to niezwykłe wzgórze wygrzewa się w słońcu, nawet gdy okolica jest pokryta mgłą.
Obecnie winnicą zarządza enolog Lorenzo, reprezentujący piąte pokolenie rodziny Gozzelino. 

P i e m o n t•  W Ł O C H Y  •



Chianti Rufina

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti Rufina
wytrawne
czerwone
Sangiovese, Canaiolo, 
Colorino, Malvasia Nera
17°-19°C
grillowaną lub smażoną 
wołowiną, wieprzowiną 
i jagnięciną, dojrzałymi 
i twardymi serami
0,75 l

Barwa rubinowa, z purpurowymi refleksami. 
Nos obszerny, dojrzałe wiśnie, śliwki, 
leśne owoce, nuty wanilii i tytoniu. Usta 
soczyste, owocowe, z posmakiem wiśni 
i anyżu. Taniny wyraziste, długa aksamitna 
końcówką. 

Chianti Rufina Reserva Bucerchiale

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti Rufina Riserva 
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
daniami o wyrazistym smaku, 
czerwonym mięsem, dziczyzną 
i dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, granatowo-rubinowa barwa. 
Bogaty nos, dojrzałe wiśnie, śliwki, wanilia, 
tytoń i lukrecji. Na podniebieniu eleganckie, 
zbalansowane, dojrzałe czerwone owoce, 
nuty wanilii i czekolady. Długa i trwała 
końcówka. 

FattoRia selvapiana FattoRia selvapiana
Chianti Rufina

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti Rufina
wytrawne
czerwone
Sangiovese, Canaiolo, 
Colorino, Malvasia Nera
17°-19°C
grillowaną lub smażoną 
wołowiną, wieprzowiną 
i jagnięciną, dojrzałymi 
i twardymi serami
0,75 l

Barwa rubinowa, z purpurowymi refleksami. 
Nos obszerny, dojrzałe wiśnie, śliwki, 
leśne owoce, nuty wanilii i tytoniu. Usta 
soczyste, owocowe, z posmakiem wiśni 
i anyżu. Taniny wyraziste, długa aksamitna 
końcówką. 

Chianti Rufina Reserva Bucerchiale

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti Rufina Riserva 
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
daniami o wyrazistym smaku, 
czerwonym mięsem, dziczyzną 
i dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, granatowo-rubinowa barwa. 
Bogaty nos, dojrzałe wiśnie, śliwki, wanilia, 
tytoń i lukrecji. Na podniebieniu eleganckie, 
zbalansowane, dojrzałe czerwone owoce, 
nuty wanilii i czekolady. Długa i trwała 
końcówka. 

FattoRia selvapiana FattoRia selvapiana

Chianti Rufina Chianti Rufina Riserva Bucerchiale Villa Di Petrognano
FATTORIA SELVAPIANA FATTORIA SELVAPIANA FATTORIA SELVAPIANA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C.G. Chianti Rufina
wytrawne
czerwone
Sangiovese 95%, Canaiolo, Colorino
17°-19°C
grillowaną lub smażoną wołowiną, 
wieprzowiną i jagnięciną, dojrzałymi 
i twardymi serami 
0,75 l

D.O.C.G. Chianti Rufina Riserva
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
daniami o wyrazistym smaku, 
czerwonym mięsem, dziczyzną 
i dojrzałymi seramii 
0,75 l

D.O.C. Pomino
wytrawne
czerwone
Sangiovese 60%, Cabernet 
Sauvignon 20%, Merlot 20%
18°-20°C
grillowaną lub smażoną wołowiną, 
wieprzowiną i jagnięciną, 
dojrzałymi i twardymi serami 
0,75 l

Barwa rubinowa, z purpurowymi refleksami. 
Nos obszerny, dojrzałe wiśnie, śliwki, leśne 
owoce, nuty wanilii i tytoniu. Usta soczyste, 
owocowe, z posmakiem wiśni i anyżu. Taniny 
wyraziste, długa aksamitna końcówka.

Intensywna, granatowo-rubinowa barwa. 
Bogaty nos, dojrzałe wiśnie, śliwki, wanilia, 
tytoń i lukrecji. Na podniebieniu eleganckie, 
zbalansowane, dojrzałe czerwone owoce, nuty 
wanilii i czekolady. Długa i trwała końcówka.

Barwa ciemnoczerwona z brunatnymi rozja-
śnieniami. Nos złożony, dojrzałe wiśnie, drew-
no cedrowe, suszone zioła i likier wiśniowy. 
Na podniebieniu wytrawne, dobrze zbudo-
wane. Wyraźna kwasowość koresponduje się 
licznymi, ale już wygładzonymi taninami. Czar-
na porzeczka, jagoda z galaretki. Wyrazista 
i bardzo trwała końcówka.

Chianti Rufina

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti Rufina
wytrawne
czerwone
Sangiovese, Canaiolo, 
Colorino, Malvasia Nera
17°-19°C
grillowaną lub smażoną 
wołowiną, wieprzowiną 
i jagnięciną, dojrzałymi 
i twardymi serami
0,75 l

Barwa rubinowa, z purpurowymi refleksami. 
Nos obszerny, dojrzałe wiśnie, śliwki, 
leśne owoce, nuty wanilii i tytoniu. Usta 
soczyste, owocowe, z posmakiem wiśni 
i anyżu. Taniny wyraziste, długa aksamitna 
końcówką. 

Chianti Rufina Reserva Bucerchiale

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti Rufina Riserva 
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
daniami o wyrazistym smaku, 
czerwonym mięsem, dziczyzną 
i dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna, granatowo-rubinowa barwa. 
Bogaty nos, dojrzałe wiśnie, śliwki, wanilia, 
tytoń i lukrecji. Na podniebieniu eleganckie, 
zbalansowane, dojrzałe czerwone owoce, 
nuty wanilii i czekolady. Długa i trwała 
końcówka. 

FattoRia selvapiana FattoRia selvapiana

•  S T R .  3 6  •

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •

Wzgórza gdzie znajdują się winnice Rufina położone są u stóp Apeninów, łańcucha górskiego oddzielającego Toskanię od pro-
wincji Emilia Romagna. Bliskość gór silnie wpływa na mikroklimat okolicy, w której zauważyć można chłodniejsze sezony 
letnie i duże różnice temperatur pomiędzy dniem a nocą. Z tego właśnie powodu winogrona dojrzewają wolno, przez całe 
lato, osiągając w efekcie bogaty i piękny bilans aromatów. Wina mają posmak świeżej kwasowości, wielką finezję i elegancję, 
jedwabiste taniny oraz długi finisz.

Fattoria Selvapiana



Rosso di Montalcino

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Rosso di Montalcino 
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
grillowaną lub smażoną wołowiną, 
wieprzowiną i jagnięciną, 
dojrzałymi i twardymi serami
0,75 l

Intensywny czerwono-rubinowy kolor. 
Nos świeży, czerwone owoce, nuty  
waniliowe. Na podniebieniu surowe  
i eleganckie. 

sestA Di soPRA

Brunello di Montalcino

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Brunello di Montalcino  
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
pieczonym lub grillowanym 
czerwonym mięsem, dziczyzną, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna rubinowa barwa. Poważne 
wino z cudowną kompilacją dojrzałych 
owoców, mięty i cedru. Dobrze zbudowane 
ze wspaniałymi taninami i długim finiszem. 

sestA Di soPRA

Rosso di Montalcino

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Rosso di Montalcino 
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
grillowaną lub smażoną wołowiną, 
wieprzowiną i jagnięciną, 
dojrzałymi i twardymi serami
0,75 l

Intensywny czerwono-rubinowy kolor. 
Nos świeży, czerwone owoce, nuty  
waniliowe. Na podniebieniu surowe  
i eleganckie. 

sestA Di soPRA

Brunello di Montalcino

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Brunello di Montalcino  
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
pieczonym lub grillowanym 
czerwonym mięsem, dziczyzną, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna rubinowa barwa. Poważne 
wino z cudowną kompilacją dojrzałych 
owoców, mięty i cedru. Dobrze zbudowane 
ze wspaniałymi taninami i długim finiszem. 

sestA Di soPRA

Rosso di Montalcino

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Rosso di Montalcino 
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
grillowaną lub smażoną wołowiną, 
wieprzowiną i jagnięciną, 
dojrzałymi i twardymi serami
0,75 l

Intensywny czerwono-rubinowy kolor. 
Nos świeży, czerwone owoce, nuty  
waniliowe. Na podniebieniu surowe  
i eleganckie. 

sestA Di soPRA

Brunello di Montalcino

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Brunello di Montalcino  
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
pieczonym lub grillowanym 
czerwonym mięsem, dziczyzną, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna rubinowa barwa. Poważne 
wino z cudowną kompilacją dojrzałych 
owoców, mięty i cedru. Dobrze zbudowane 
ze wspaniałymi taninami i długim finiszem. 

sestA Di soPRA

Rosso di Montalcino

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Rosso di Montalcino 
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
grillowaną lub smażoną wołowiną, 
wieprzowiną i jagnięciną, 
dojrzałymi i twardymi serami
0,75 l

Intensywny czerwono-rubinowy kolor. 
Nos świeży, czerwone owoce, nuty  
waniliowe. Na podniebieniu surowe  
i eleganckie. 

sestA Di soPRA

Brunello di Montalcino

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Brunello di Montalcino  
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-20°C
pieczonym lub grillowanym 
czerwonym mięsem, dziczyzną, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywna rubinowa barwa. Poważne 
wino z cudowną kompilacją dojrzałych 
owoców, mięty i cedru. Dobrze zbudowane 
ze wspaniałymi taninami i długim finiszem. 

sestA Di soPRA

•  S T R .  3 7  •

Sesta di Sopra to sięgające swą historią XIII wieku czterdziestoczterohektarowe gospodarstwo, położone na południe od Mon-
talcino, około 4 km od Castelnuovo dell’ Abate, w Toskanii, starożytnej krainie Etrusków.
Znak graficzny używany w logotypie “Sesta di Sopra” to etruski symbol oznaczający słońce, odtworzony z artefaktu znalezio-
nego na terenie gospodarstwa. Farma i okoliczne tereny zostały w roku 1980 kupione przez rodzinę Spina, która odrestauro-
wała dom, dawniej wieżę strażniczą, a także dwuhektarowy ogród oliwny.
Wkrótce potem obsadzono nową i założono kolejną winnicę, zwiększając tym samym areał winorośli do dwóch hektarów. 
Dzisiaj w winnicy powstaje, w zależności od pogody w danym roku, zaledwie 10 tysięcy butelek wysokiej jakości win.

Sesta di Sopra

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •



Chianti Chianti Classico Chianti Classico Reserva

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti 
wytrawne
czerwone
90% Sangiovese, 10% inne
18°C
makaronami z grzybami, 
aromatycznymi białymi 
mięsami, pieczenią 
z baraniny, średnio  
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C.G. Chianti Classico
wytrawne
czerwone
90% Sangiovese, 10 % inne
18°C
makaronami z mięsem, risotto 
grzybowym,  
czerwonymi mięsami, średnio 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C.G. Chianti Classico Reserva
wytrawne
czerwone
95% Sangiovese, 5% Merlot
18°C
pieczonymi, dobrze 
przyprawionymi czerwonymi 
mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

Czerwono-rubinowy kolor. Nos 
kwiatowy, z nutami dzikich jagód w tle. 
Na podniebieniu wytrawne i świeże, przy 
tym subtelne z delikatnymi taninami. 
Słodkawy, owocowy finisz.  

Intensywna czerwono-rubinowa barwa. 
Złożony aromat dojrzałej wiśni,  czerwonych 
jagód i śliwek. Na podniebieniu dobrze 
zrównoważone, okrągłe, z mocnymi 
taninami i wyrazistą świeżością. Dojrzałe 
owoce leśne i wiśnie. Długi, intensywny 
finisz. 

Bardzo Intensywny czerwono-rubinowy 
kolor. Złożony aromat owoców leśnych 
z niuansami słodkimi i pikantnymi. Dobrze 
zbudowane z doskonałymi taninami, 
zbalansowane z odpowiednim poziomem 
kwasowości. Subtelne, eleganckie i złożone.

CAsteLLo Di GAbbiANo CAsteLLo Di GAbbiANo CAsteLLo Di GAbbiANoChianti Chianti Classico Chianti Classico Reserva

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti 
wytrawne
czerwone
90% Sangiovese, 10% inne
18°C
makaronami z grzybami, 
aromatycznymi białymi 
mięsami, pieczenią 
z baraniny, średnio  
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C.G. Chianti Classico
wytrawne
czerwone
90% Sangiovese, 10 % inne
18°C
makaronami z mięsem, risotto 
grzybowym,  
czerwonymi mięsami, średnio 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C.G. Chianti Classico Reserva
wytrawne
czerwone
95% Sangiovese, 5% Merlot
18°C
pieczonymi, dobrze 
przyprawionymi czerwonymi 
mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

Czerwono-rubinowy kolor. Nos 
kwiatowy, z nutami dzikich jagód w tle. 
Na podniebieniu wytrawne i świeże, przy 
tym subtelne z delikatnymi taninami. 
Słodkawy, owocowy finisz.  

Intensywna czerwono-rubinowa barwa. 
Złożony aromat dojrzałej wiśni,  czerwonych 
jagód i śliwek. Na podniebieniu dobrze 
zrównoważone, okrągłe, z mocnymi 
taninami i wyrazistą świeżością. Dojrzałe 
owoce leśne i wiśnie. Długi, intensywny 
finisz. 

Bardzo Intensywny czerwono-rubinowy 
kolor. Złożony aromat owoców leśnych 
z niuansami słodkimi i pikantnymi. Dobrze 
zbudowane z doskonałymi taninami, 
zbalansowane z odpowiednim poziomem 
kwasowości. Subtelne, eleganckie i złożone.

CAsteLLo Di GAbbiANo CAsteLLo Di GAbbiANo CAsteLLo Di GAbbiANo

Chianti Chianti Classico Chianti Classico Riserva
CASTELLO DI GABBIANO CASTELLO DI GABBIANO CASTELLO DI GABBIANO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C.G. Chianti 
wytrawne
czerwone
90% Sangiovese, 10% inne
18°C
makaronami z grzybami, 
aromatycznymi białymi mięsami, 
pieczenią z baraniny, średnio 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C.G. Chianti Classico
wytrawne
czerwone
90% Sangiovese, 10 % inne
18°C
makaronami z mięsem, risotto 
grzybowym, czerwonymi 
mięsami, średnio dojrzałymi 
serami
0,75 l

D.O.C.G. Chianti Classico Riserva
wytrawne
czerwone
95% Sangiovese, 5% Merlot
18°C
pieczonymi, dobrze 
przyprawionymi czerwonymi 
mięsami, dojrzałymi serami 
0,75 l

Czerwono-rubinowy kolor. Nos kwiatowy, 
z nutami dzikich jagód w tle. Na podniebieniu 
wytrawne i świeże, przy tym subtelne z deli-
katnymi taninami. Słodkawy, owocowy finisz. 

Intensywna czerwono-rubinowa barwa. Złożo-
ny aromat dojrzałej wiśni, czerwonych jagód 
i śliwek. Na podniebieniu dobrze zrównowa-
żone, okrągłe, z mocnymi taninami i wyrazistą 
świeżością. Dojrzałe owoce leśne i wiśnie. 
Długi, intensywny finisz. 

Bardzo Intensywny czerwono-rubinowy kolor. 
Złożony aromat owoców leśnych  
z niuansami słodkimi i pikantnymi. Dobrze 
zbudowane z doskonałymi taninami, zbalan-
sowane z odpowiednim poziomem kwasowo-
ści. Subtelne, eleganckie i złożone.

•  S T R .  3 8  •

Castello di Gabbiano to prestiżowe centrum produkcji wina położone w sercu regionu Chianti Classico, gdzie przeszłość har-
monijnie zazębia się ze współczesnością, a siły natury oraz działalność człowieka działają w doskonałej równowadze. W roku 
2000 obecny właściciel zapoczątkował szeroko zakrojony proces odnowy firmy, ożywienia jej potencjału i wzmocnienia roli 
jako ambasadora tradycji Chianti w świecie. Wielkie bogactwo Castello di Gabbiano leży w ponownym odkrywaniu tradycji 
i w promocji regionu. Dodając do tego ogromną wartość kulturową i technikę służącą dziś człowiekowi, otrzymujemy połą-
czenie doskonałe, którego efektem jest produkcja win najwyższej jakości.

Castello di Gabbiano

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •



•  S T R .  3 9  •

Bellezza
CAsteLLo Di GAbbiANo

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Chianti Classico Reserva
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-19°C
czerwonymi mięsami, 
białymi truflami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Intensywny czerwono-rubinowy kolor. Nos bogaty 
i złożony z intrygującymi niuansami owoców cytruso-
wych oraz czerwonych jagód. Na podniebieniu dobrze 
zbalansowane, wanilia, pikantny, dymny finisz, ele-
ganckie taniny.

• WŁO C H Y    • To s k a n i a

Dark Knight Bellezza
CASTELLO DI GABBIANO CASTELLO DI GABBIANO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Toscana 
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 
30%, Sangiovese 20%
18°C
aromatycznymi mięsami, 
dojrzałymi serami, pikantnymi 
wędlinami
0,75 l

D.O.C.G. Chianti Classico Gran Selezione 
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-19°C
czerwonymi mięsami, białymi truflami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Barwa ciemna z  fioletowymi refleksami. Nos złożony, 
bogaty. Na podniebieniu słodki smak dojrzałych wiśni, 
cynamonu i  kandyzowanych owoców. Na finiszu dużo 
świeżej czarnej porzeczki. 

Intensywny czerwono-rubinowy kolor. Nos bogaty 
i  złożony z  intrygującymi niuansami owoców cytruso-
wych oraz czerwonych jagód. Na podniebieniu dobrze 
zbalansowane, wanilia, pikantny, dymny finisz, ele-
ganckie taniny.

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •



Villa di Capezzana

Barco Reale di Carmignano

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Carmignano
wytrawne
czerwone
Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 20%
18°-19°C
czerwonymi, ale również pieczonymi 
białymi mięsami, z wieloma gatunkami 
serów
0,75 l

D.O.C. Barco Real di Carmignan
wytrawne
czerwone
Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon 15%, 
Cabernet Franc 5%, Canaiolo 10%
18°-19°C
makaronami, przystawkami,  
białymi i czerwonymi mięsami
0,75 l

Głęboka czerwono-rubinowa barwa. Nos bogaty, 
elegancki, wyrafinowany, słodki i  owocowy z  korzennym 
aromatem. Na podniebieniu miękkie, dobrze zbudowane 
i  oleiste. Słodkie taniny, dobrze wyważona kwasowość 
w harmonii zarówno z teksturą i ciałem. Długi i trwały finał 
z posmakiem czerwonych owoców i przypraw. 

Fioletowa, ciemna barwa z czerwonymi refleksami. Słodkie, 
eleganckie i  wyraźnie owocowe aromaty. Na  języku 
dojrzałe owoce przeplatają się z  subtelnym posmakiem 
dębu. Zrównoważone i trwałe w finale z miękkim i licznym 
taniami.

Capezzana

Capezzana

Villa di Capezzana

Barco Reale di Carmignano

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Carmignano
wytrawne
czerwone
Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 20%
18°-19°C
czerwonymi, ale również pieczonymi 
białymi mięsami, z wieloma gatunkami 
serów
0,75 l

D.O.C. Barco Real di Carmignan
wytrawne
czerwone
Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon 15%, 
Cabernet Franc 5%, Canaiolo 10%
18°-19°C
makaronami, przystawkami,  
białymi i czerwonymi mięsami
0,75 l

Głęboka czerwono-rubinowa barwa. Nos bogaty, 
elegancki, wyrafinowany, słodki i  owocowy z  korzennym 
aromatem. Na podniebieniu miękkie, dobrze zbudowane 
i  oleiste. Słodkie taniny, dobrze wyważona kwasowość 
w harmonii zarówno z teksturą i ciałem. Długi i trwały finał 
z posmakiem czerwonych owoców i przypraw. 

Fioletowa, ciemna barwa z czerwonymi refleksami. Słodkie, 
eleganckie i  wyraźnie owocowe aromaty. Na  języku 
dojrzałe owoce przeplatają się z  subtelnym posmakiem 
dębu. Zrównoważone i trwałe w finale z miękkim i licznym 
taniami.

Capezzana

Capezzana

W  pierwszej połowie XX  wieku hrabia Alessandro Contini Bona-
cossi z żoną Vittorią i synami Augusto Alessandro i Vittorio wrócili 
do Włoch z Hiszpanii, gdzie prowadził działalność na rynku antyków 
najwyższej jakości. Pozwoliło mu to na rozpoczęcie tworzenia wła-
snej, prywatnej kolekcji sztuki, która później stała się jedną z naj-
większych prywatnych kolekcji włoskiego malarstwa, rzeźb, mebli 
i  ceramiki. W  testamencie zapisał trzon tej wyjątkowej kolekcji 
na rzecz państwa włoskiego, która obecnie jest integralną częścią 
Galerii Uffizi. Dzieła zostały zebrane w dziesięciu salach, a ich oglą-
danie możliwe jest po wcześniejszym umówieniu. W  latach dwu-
dziestych Alessandro kupił nieruchomość Capezzana, a następnie 
poszerzył ją kupując dwa sąsiednie gospodarstwach „Poggetto” 
i „Trefiano” od markiza Aman Niccolini. Capezzana składała się już 
wówczas z 3 części i ponad 120 winnic, przeznaczonych do produk-
cji wysokiej jakości wina i oliwy z oliwek. Alessandro swoją pasją 
zainicjował zbieranie win, dzięki czemu dziś Capezzana posiada 
kolekcję historycznych roczników od 1925 roku. W roku 1945 do Au-
gusto Alessandro dołączył jego syn Ugo, który zdobył wykształcenie 
rolnicze. Posiadłość stopniowo ulegała przekształceniu, aby obec-
nie działać jako nowoczesne przedsięwzięcie winiarskie.

Capezzana
Villa di Capezzana

Barco Reale di Carmignano

CAPEZZANA

CAPEZZANA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C.G. Carmignano
wytrawne
czerwone
Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 20%
18°-19°C
czerwonymi, ale również pieczonymi 
białymi mięsami, z wieloma gatunkami 
serów
0,75 l

D.O.C. Barco Reale di Carmignano
wytrawne
czerwone
Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon 15%, 
Cabernet Franc 5%, Canaiolo 10%
18°-19°C
makaronami, przystawkami, białymi 
i czerwonymi mięsami
0,75 l

Głęboka czerwono-rubinowa barwa. Nos bogaty,
elegancki, wyrafinowany, słodki i owocowy z korzennym
aromatem. Na podniebieniu miękkie, dobrze zbudowane
i oleiste. Słodkie taniny, dobrze wyważona kwasowość
w harmonii zarówno z teksturą i ciałem. Długi i trwały 
finał z posmakiem czerwonych owoców i przypraw.

Fioletowa, ciemna barwa z czerwonymi refleksami. Słod-
kie, eleganckie i wyraźnie owocowe aromaty. Na języku
dojrzałe owoce przeplatają się z subtelnym posmakiem
dębu. Zrównoważone i trwałe w finale z miękkim i licznym
taniami.

Villa di Capezzana

Barco Reale di Carmignano

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Carmignano
wytrawne
czerwone
Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon 20%
18°-19°C
czerwonymi, ale również pieczonymi 
białymi mięsami, z wieloma gatunkami 
serów
0,75 l

D.O.C. Barco Real di Carmignan
wytrawne
czerwone
Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon 15%, 
Cabernet Franc 5%, Canaiolo 10%
18°-19°C
makaronami, przystawkami,  
białymi i czerwonymi mięsami
0,75 l

Głęboka czerwono-rubinowa barwa. Nos bogaty, 
elegancki, wyrafinowany, słodki i  owocowy z  korzennym 
aromatem. Na podniebieniu miękkie, dobrze zbudowane 
i  oleiste. Słodkie taniny, dobrze wyważona kwasowość 
w harmonii zarówno z teksturą i ciałem. Długi i trwały finał 
z posmakiem czerwonych owoców i przypraw. 

Fioletowa, ciemna barwa z czerwonymi refleksami. Słodkie, 
eleganckie i  wyraźnie owocowe aromaty. Na  języku 
dojrzałe owoce przeplatają się z  subtelnym posmakiem 
dębu. Zrównoważone i trwałe w finale z miękkim i licznym 
taniami.

Capezzana

Capezzana

•  S T R .  4 0  •

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •



Trefiano 
Riserva

Ghiaie della Furba

Capezzana Capezzana

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Carmignano
wytrawne
czerwone
Sangiovese 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Canaiolo 10%
18°-19°C
czerwonymi, ale również 
pieczonymi białymi mięsami, 
z wieloma gatunkami serów
0,75 l

Głęboka, czerwono-rubinowa barwa. W nosie 
bogate, eleganckie z akcentami przypraw.  
W ustach kwasowość doskonale komponuje 
się z gęstością tego wina i jego wyraźną 
strukturą. Posmak dojrzałych leśnych owoców 
podkreślają i wzmacniają wyraziste przypraw 
oraz taniny, które w długim i aksamitnym finale 
rozwijają się i przechodzą w nuty korzenne.

Monna Nera

Capezzana

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z:
Pojemność

I.G.T. Toscana
wytrawne
czerwone
Sangiovese 50%, Merlot 20%, 
Cabernet  Sauvignon 10%,  
Syrah 10%, Canaiolo 10 %
10°-12°C
makaronami, mięsami i serami
0,75 l

Barwa rubinowa z jasnymi odcieniami 
czerwieni. W nosie owoce z pikantnymi 
i słodkimi niuansami. Na podniebieniu 
owocowe, dobrze zbudowane ze słodkimi 
taninami. Zrównoważone.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Toscana
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon 50%, 
Syrah 30%, Merlot 20%
18°-19°C
czerwonymi mięsami, długo 
starzonymi serami
0,75 l

Bardzo głęboka, intensywna czerwono-rubinowa 
barwa. Nos złożony, elegancki, delikatny, 
słodki i owocowy, jednocześnie lekko pikantny. 
Na podniebieniu słodkie, wyraziste, pełne, bogate 
w gęste i słodkie garbniki, dobrze wyważona 
kwasowość doskonale komponuje się ze strukturą. 
Długi finisz uwypukla smak dzikich jagód  
i pikantne nuty.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

D.O.C.G. Carmignano
wytrawne
czerwone
Sangiovese 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Canaiolo 10%
18°-19°C
czerwonymi, ale również 
pieczonymi białymi mięsami, 
z wieloma gatunkami serów
0,75 l

I.G.T. Toscana
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon 50%, Syrah 
30%, Merlot 20%
18°-19°C
czerwonymi mięsami, długo 
starzonymi serami
0,75 l

D.O.C. Vinsanto di Carmignano
słodkie
miodowe
Trebbiano 90%, San Colombano 10%
16°-18°C
deserami
0,375 l

Głęboka, czerwono-rubinowa barwa. W no-
sie bogate, eleganckie z akcentami przypraw. 
W ustach kwasowość doskonale komponuje się 
z gęstością tego wina i jego wyraźną strukturą. 
Posmak dojrzałych leśnych owoców podkreślają 
i wzmacniają wyraziste przyprawy oraz taniny, 
które w długim i aksamitnym finale rozwijają się 
i przechodzą w nuty korzenne.

Bardzo głęboka, intensywna czerwono-rubino-
wa barwa. Nos złożony, elegancki, delikatny,  
słodki i owocowy, jednocześnie lekko pikant-
ny. Na podniebieniu słodkie, wyraziste, pełne, 
bogate w gęste i słodkie garbniki, dobrze wy-
ważona kwasowość doskonale komponuje się 
ze strukturą. Długi finisz uwypukla smak dzikich 
jagód i pikantne nuty.

Głęboka złotożółta barwa. Nos złożony, suszone 
owoce, kandyzowane morele, skórka pomarań-
czy, niuanse żółtych kwiatów. Na podniebieniu 
dobrze zbudowane, pełne naturalnej słodyczy, 
miękkie i bogate z trwałym w finale posmakiem 
kandyzowanych owoców. 

Trefiano Riserva Ghiaie della Furba Vinsanto Riserva

CAPEZZANA CAPEZZANA CAPEZZANA

Trefiano 
Riserva

Ghiaie della Furba

Capezzana Capezzana

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C.G. Carmignano
wytrawne
czerwone
Sangiovese 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Canaiolo 10%
18°-19°C
czerwonymi, ale również 
pieczonymi białymi mięsami, 
z wieloma gatunkami serów
0,75 l

Głęboka, czerwono-rubinowa barwa. W nosie 
bogate, eleganckie z akcentami przypraw.  
W ustach kwasowość doskonale komponuje 
się z gęstością tego wina i jego wyraźną 
strukturą. Posmak dojrzałych leśnych owoców 
podkreślają i wzmacniają wyraziste przypraw 
oraz taniny, które w długim i aksamitnym finale 
rozwijają się i przechodzą w nuty korzenne.

Monna Nera

Capezzana

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z:
Pojemność

I.G.T. Toscana
wytrawne
czerwone
Sangiovese 50%, Merlot 20%, 
Cabernet  Sauvignon 10%,  
Syrah 10%, Canaiolo 10 %
10°-12°C
makaronami, mięsami i serami
0,75 l

Barwa rubinowa z jasnymi odcieniami 
czerwieni. W nosie owoce z pikantnymi 
i słodkimi niuansami. Na podniebieniu 
owocowe, dobrze zbudowane ze słodkimi 
taninami. Zrównoważone.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

I.G.T. Toscana
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon 50%, 
Syrah 30%, Merlot 20%
18°-19°C
czerwonymi mięsami, długo 
starzonymi serami
0,75 l

Bardzo głęboka, intensywna czerwono-rubinowa 
barwa. Nos złożony, elegancki, delikatny, 
słodki i owocowy, jednocześnie lekko pikantny. 
Na podniebieniu słodkie, wyraziste, pełne, bogate 
w gęste i słodkie garbniki, dobrze wyważona 
kwasowość doskonale komponuje się ze strukturą. 
Długi finisz uwypukla smak dzikich jagód  
i pikantne nuty.

Vinsanto Riserva
Capezzana

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

D.O.C. Vinsanto di Carmignano
słodkie
miodowe
Trebbiano 90%, San Colombano 10%
16°-18°C
deserami
0,375 l

Głęboka złoto - żółta barwa. Nos złożony, suszone 
owoce, kandyzowane morele, skórka pomarańczy, 
niuanse żółtych kwiatów. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, pełne naturalnej słodyczy, miękkie 
i bogate z trwałym w finale posmakiem kandyzo-
wanych owoców. 

•  S T R .  4 1  •

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •



Frank

Sangiovese

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.P. Maremma Toscana Sangiovese
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-19°C
makaronami, czerwonymi mięsami,  
zapiekankami z pomidorami, miękkimi 
serami
0,75 l

Czerwona suknia z  ceglanymi refleksami. Złożony 
i  elegancki aromatami fiołków, śródziemnomorskich ziół 
oraz runa leśnego. W smaku złożone, miękkie i aksamitne 
dla podniebienia taniny, wspierane przez kwasowość, 
który wnosi świeżość i atrakcyjny finał.

FRanK & seRaFiCo

FRanK & seRaFiCo

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.P. Toscana Rosso
wytrawne
czerwone
Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot
18°-19°C
czerwonymi mięsami,  
duszoną dziczyzną, dojrzałymi serami
0,75 l

Głęboka, czerwona barwa. Aromat balsamiczny, nuty 
palonej kawy, dojrzałe jagody i śródziemnomorskie zioła. 
Atrakcyjna kwasowość na języku dobrze równoważy się 
ze strukturą, posmak dojrzałych czerwonych owoców 
i konfitury wiśniowej. Aksamitny, długi finał. 

Na początku XIX wieku, pośród wzgórz Maremma, arystokratyczny 
ród Franchigi da Bergamo miał niezwykłą okazję zapoznania się ze 
starożytną wiedzą będącą w  posiadaniu rodziny Serafico. Dzięki 
temu spotkaniu, przez ponad pięć pokoleń, przez czas wspania-
łych zbiorów i przez niezliczoną już ilość pełni księżyca, tradycja 
produkcji wina Frank & Serafico przekazywana jest z ojca na syna. 
To jednak nie jest prawdziwa historia. Prawdą jest, że gdyby Frank 
i Serafico mieli tak długą i fascynującą przeszłość, z pewnością wy-
glądała by ona dokładnie tak: byłaby to historia o miłości do grzą-
skiej ziemi, do jej rytmu i  kaprysów. Prawdą jest, że to ten duet 
kreatywnych winiarzy tu i teraz kształtuje tą historię.

Frank 
& Serafico

Frank

Sangiovese

FRANK & SERAFICO

FRANK & SERAFICO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.P. Toscana Rosso
wytrawne
czerwone
Sangiovese, Cabernet Franc, Merlot
18°-19°C
czerwonymi mięsami,  
duszoną dziczyzną, dojrzałymi serami 
0,75 l

D.O.C. Maremma Toscana Sangiovese
wytrawne
czerwone
Sangiovese
18°-19°C
makaronami, czerwonymi mięsami, 
zapiekankami z pomidorami, miękkimi serami
0,75 l

Głęboka, czerwona barwa. Aromat balsamiczny, nuty 
palonej kawy, dojrzałe jagody i śródziemnomorskie zioła. 
Atrakcyjna kwasowość na języku dobrze równoważy się 
ze strukturą, posmak dojrzałych czerwonych owoców  
i konfitury wiśniowej. Aksamitny, długi finał. 

Czerwona suknia z ceglanymi refleksami. Złożony i ele-
gancki aromatami fiołków, śródziemnomorskich ziół oraz 
runa leśnego. W smaku złożone, miękkie i aksamitne dla 
podniebienia taniny, wspierane przez kwasowość, która 
wnosi świeżość i atrakcyjny finał.

•  S T R .  4 2  •
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Redola Bianco Redola Rosso
FRANK & SERAFICO FRANK & SERAFICO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Maremma Toscana
wytrawne
białe
Vermentino, Sauvignon Blanc, 
Fiano 
8°-10°C
sałatkami, grillowanymi 
warzywami, rybami
0,75 l

D.O.C. Maremma Toscana
wytrawne
czerwone
Sangiovese, Merlot, Alicante, 
Ciliegiolo
18°-19°C
makaronami, pizzą, przystawkami, 
delikatnymi mięsami
0,75 l

Aromat świeży, mineralny, lekko ziołowy. Intrygujący 
pikantny smak podkreślają nuty gruszy, wiciokrzewu 
i  porzeczki. Zrównoważona całość pozostawia pyszny 
posmak. 

W  zapachu wyczuwalne są jagody w  połączeniu z  pi-
kantnymi przyprawami. Smak podąża za aromatem, 
wzmacniany owocowym i  kremowym tłem. Ziemiste 
nuty uzupełniają zrównoważoną i świeżą końcówkę.

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •



Rosso di Montepulciano Vino Nobile di Montepulciano Vino Nobile di 
Montepulciano Riserva

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Rosso di Montepulciano 
wytrawne
czerwone
Sangiovese 90%, Merlot 10%
16-18°C
makaronami, wędlinami, 
średnio starzonymi serami
0,75 l

D.O.C. G. Vino Nobile 
di Montepulciano 
wytrawne
czerwone
Sangiovese 90%, Merlot 10%
16°-18°C
pieczeniami, dziczyzną, 
starzonymi serami
0,75 l

D.O.C.G. Vino Nobile 
di Montepulciano Riserva
wytrawne
czerwone
Sangiovese 90%, Merlot 10%
16°-18°C
stekami, pieczeniami, 
dziczyzną, starzonymi serami
0,75 l

Jasna, czerwono-rubinowy barwa. Nuty 
czerwonych owoców, zwłaszcza wiśni 
i malin. Na podniebieniu wytrawne, świeże, 
z trwałymi  ale jedwabistymi taninami.  

Jasna czerwono-rubinowa barwa. Nos 
intensywny, złożony, delikatnie owocowy 
z nutami wiśni, śliwki, fiołków, lekko 
pikantny. Wytrawne na podniebieniu, 
z nutami przyjemnej kwasowości, dobrze 
zintegrowane garbniki, zrównoważone, 
intensywne, trwałe i eleganckie, 
z owocowym finiszem. 

Rubinowa barwa z tendencją w kierunku 
granatowej. Intensywny aromat, złożony, 
czysty z nutami fiołków, wiśni, dojrzałej 
śliwki, czerwonych jagód, skóry i przyprawy. 
Wytrawne na podniebieniu, z aksamitnymi 
taninami, zrównoważone, eleganckie, trwałe 
i jędrne w końcówce. 

teNutA Di GRACCiANo DeLLA setA teNutA Di GRACCiANo DeLLA setA teNutA Di GRACCiANo DeLLA setA

Rosso di Montepulciano Vino Nobile di Montepulciano Vino Nobile di 
Montepulciano Riserva

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Rosso di Montepulciano 
wytrawne
czerwone
Sangiovese 90%, Merlot 10%
16-18°C
makaronami, wędlinami, 
średnio starzonymi serami
0,75 l

D.O.C. G. Vino Nobile 
di Montepulciano 
wytrawne
czerwone
Sangiovese 90%, Merlot 10%
16°-18°C
pieczeniami, dziczyzną, 
starzonymi serami
0,75 l

D.O.C.G. Vino Nobile 
di Montepulciano Riserva
wytrawne
czerwone
Sangiovese 90%, Merlot 10%
16°-18°C
stekami, pieczeniami, 
dziczyzną, starzonymi serami
0,75 l

Jasna, czerwono-rubinowy barwa. Nuty 
czerwonych owoców, zwłaszcza wiśni 
i malin. Na podniebieniu wytrawne, świeże, 
z trwałymi  ale jedwabistymi taninami.  

Jasna czerwono-rubinowa barwa. Nos 
intensywny, złożony, delikatnie owocowy 
z nutami wiśni, śliwki, fiołków, lekko 
pikantny. Wytrawne na podniebieniu, 
z nutami przyjemnej kwasowości, dobrze 
zintegrowane garbniki, zrównoważone, 
intensywne, trwałe i eleganckie, 
z owocowym finiszem. 

Rubinowa barwa z tendencją w kierunku 
granatowej. Intensywny aromat, złożony, 
czysty z nutami fiołków, wiśni, dojrzałej 
śliwki, czerwonych jagód, skóry i przyprawy. 
Wytrawne na podniebieniu, z aksamitnymi 
taninami, zrównoważone, eleganckie, trwałe 
i jędrne w końcówce. 

teNutA Di GRACCiANo DeLLA setA teNutA Di GRACCiANo DeLLA setA teNutA Di GRACCiANo DeLLA setA

•  S T R .  4 4  •

Gracciano Estate jest jedną z najstarszych winnic w regionie Montepulciano. Na początku XIX wieku Gracciano był własno-
ścią rodziny Svetoni, która zbudowała willę i stworzyła otaczające ją ogrody w stylu włoskim. Dziś posiadłość zajmuje około 
70 hektarów, z czego 20 porastają winnice. Winorośl rośnie na glinianych glebach wzgórz Gracciano, jednego z najstarszych 
i najbardziej prestiżowych crus Montepulciano. Już w 1864 roku Vino Nobile di Montepulciano produkowane przez rodzinę 
Svetoni (obecne Gracciano della Seta) otrzymało pierwszą nagrodę na Międzynarodowych Targach w Turynie. W piwnicach 
Gracciano nadal znajduje się kilka butelek wina z tego wyjątkowego rocznika.
Tenuta di Gracciano od zawsze była prowadzona przez znanych enologów (takich jak Nicolo D’Afflitto od 1985 roku czy Beppe 
Rigoli od 1995 roku), którzy gwarantowali, że doskonałe Vino Nobile powstawało przy pełnym poszanowaniu terroir.

Tenuta di Gracciano Della Seta

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •



Fattoria La Vialla to rodzinna firma rolnicza z certyfikatem biodynamicznym. Przez ponad 2 wieki niedaleko 
Arezzo na obszarze apelacji Chianti Colli Aretini istniała farma, którą w 1978 r. przejęła rodzina Lo Fran-
co i uratowała przed upadkiem. Od samego początku Piero Lo Franco pragnął prowadzić zrównoważoną 
uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Już w 1983 roku farma uzyskała certyfikat potwierdzający organiczny 
sposób produkcji. Natomiast od końca lat 90-tych XX wieku gospodarstwo zaczęło funkcjonować zgodnie 
z metodami biodynamicznymi. Proces certyfikacji zakończył się w 2005 roku. Dziś farma obejmuje obszar 
1400 hektarów zarządzanych zarówno organicznie, jak i biodynamicznie (na największym obszarze certyfi-
kowanym przez Demeter w Europie). Kompleksowość projektu przejawia się w różnorodności produkcji. La 
Vialla dostarcza (w znakomitej większości bezpośrednio do klientów indywidualnych) wino, oliwę z oliwek, 
sery pecorino, przetwory warzywne i owocowe, sosy, makarony, ciastka, słodycze, miody i octy.

Fattoria La Vialla

Bariccato
unfiltered

FATTORIA LA VIALLA

Bariccato Bianco
unfiltered

FATTORIA LA VIALLA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C.G. Chianti 
wytrawne
czerwone
Sangiovese, Cabernet Sauvignon, 
Merlot
18°-20°C
makaronami z mięsem, pieczonymi 
mięsami, średnio i długo 
starzonymi serami, wędlinami 
i dojrzewającymi szynkami
0,75 l

Vino da tavola 
wytrawne
czerwone
Sangiovese, Cabernet Sauvignon
18°-20°C
makaronami z dziczyzną, bogatymi 
mięsnymi daniami, pasztetami, 
długo starzonymi serami
0,75 l

I.G.T. Bianco di Toscana 
wytrawne
białe
Chardonnay, Viognier
10°-12°C
przyprawionymi daniami rybnymi, 
białym mięsem, warzywami
0,75 l

Casa Conforto 
Chianti Superiore

FATTORIA LA VIALLA

Barwa rubinowo-czerwona z delikatnymi gra-
natowymi refleksami. Nos bogaty w aromat 
słodkich, mięsistych owoców, delikatne nuty 
przypraw i nie palonego drewna. W ustach 
obfite, odczucia smakowe korespondują 
z aromatem. Skoncentrowane, bez nadmiaru 
tanin w finale.

Ciemna, czerwona barwa z rozjaśnieniami 
zmierzającymi w kierunku granatu. Nos złożony, 
zarówno dębowy, jak i owocowy, z wyczuwal-
nymi nutami wanilii i czerwonych porzeczek. 
W ustach dobrze zbudowane, bogate w słodkie, 
ale nieprzytłaczające taniny. Posmak długi 
i aromatyczny.

Barwa żółta z pomarańczowymi refleksami. 
Dzięki długiej ekstrakcji i dużej ilości osadu, 
wino po zamieszaniu staje się mętne. Nos 
bardzo owocowy, morela, brzoskwinia, ananas 
i marakuja. W ustach kremowe i aksamitne, 
z przyjemną kwasowością, która nigdy nie jest 
zbyt wysoka. W trwałej końcówce nuty drożdży.

•  S T R .  4 5  •

To s k a n i a•  W Ł O C H Y  •



Torbolino Mussantino

FATTORIA LA VIALLA FATTORIA LA VIALLA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Vino da tavola
wytrawne
białe
Chardonnay, Viognier, Sauvignon 
Blanc, Traminer
8°-10°C
wędzonymi rybami, owocami 
morza, jako aperitif
0,75 l

półwytrawne
białe
Pinot Nero, Trebbiano 
Toscano, Chardonnay
8°-10°C
przystawkami, owocami 
morza, jako aperitif
0,75 l

Zdecydowany słomkowo-żółty kolor z zie-
lonkawymi refleksami. Nos odkrywa szereg 
różnych aromatów: owoców winogron, 
ananasów, owoców tropikalnych, bukszpa-
nu, brzoskwiń i bananów. W ustach smaki 
korespondują z wrażeniami zapachowymi. 
Rześkie z odpowiednią kwasowością, pozo-
stawia aromatycznie podniebienie.

Barwa słomkowo-żółta z zielonkawymi 
refleksami. Aromat żółtych owoców 
i cytrusów. W ustach kremowe z deli-
katną słodyczą, której towarzyszy nuta 
świeżość, wzmacniana przez delikatne 
bąbelki.

Torbolino 
unfiltered

FATTORIA LA VIALLA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Vino da tavola
wytrawne
białe
Chardonnay, Viognier, Sauvignon 
Blanc, Traminer
8°-10°C
owocami morza, makaronami 
z muszlami, warzywnymi daniami, 
ośmiornicą, dojrzewającymi szynkami, 
średnio starzonymi serami
0,75 l

Barwa intensywna, opalizująca, żółta z szarymi 
refleksami, pojawiającymi się w miarę dojrze-
wania wina. Nos bogaty w kwiaty, wśród których 
można odnaleźć nuty owoców tropikalnych, brzo-
skwini i bukszpanu. W ustach przyjemnie świeże, 
ale jednocześnie miękkie i aksamitne. W końców-
ce pojawiają się pierwotne niuanse typowe dla 
odmian wykorzystanych winorośli.

Mussantino 
Selvatico 
Metodo 
Ancestrale

FATTORIA LA VIALLA

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

półwytrawne
białe
Pinot Nero
8°-10°C
przystawkami, owocami morza, 
carpaccio, delikatnym risotto, jako 
aperitif
0,75 l

Barwa lekko różowa. W nosie aromat dzikich 
kwiatów, róży i konwalii. Na podniebieniu 
delikatna kwasowość, lekka budowa. Nuty 
dojrzałego jabłka, grapefruita i cytrusów. 
W końcówce trwałe, przyjemne musowanie.

•  S T R .  4 6  •
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Ancilla Trebbiano D’Abruzzo Ancilla Chardonnay

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Trebbiano D’Abruzzo
wytrawne
białe
Trebbiano
12°C
owocami morza, daniami 
warzywnymi i mięsnymi
0,75 l

I.G.T. Chardonnay Terre di Chieti 
wytrawne
czerwone
Chardonay
12°C
daniami z kurczaka, 
rybami, owocami morza
0,75 l

Jasnosłomkowy kolor z delikatnymi 
zielonymi odcieniami. Rześkie, młode, 
pachnąc Trebbiano ma aromat kwiatowy, 
któremu towarzyszą niuanse zielonego 
jabłka. W ustach przyjemnie świeże 
z lekkim posmakiem goryczki typowej  
dla tego gatunku winogron. 

Kolor słomkowy, jasny żółty. Aromat białych 
kwiatów z nutą jabłka, gruszki, melona, 
ananasa, i banana. Wytrawne w ustach, 
bogate ze zbalansowaną kwasowością 
i długim trwałym posmakiem.

CiavoliCH CiavoliCH

•  S T R .  4 7  •

Winnice Ciavolich rozciągają się na wzgórzach Miglianico, a rytm ich życia wyznaczały zbiory winogron i późniejsza produk-
cja wina. Wtedy z  całej okolicy zjeżdżały się wozy załadowane winogronami. Następnie winogrona były tłoczone, a moszcz 
spływał specjalnymi rynienkami w podłodze wprost do drewnianych kadzi fermentacyjnych umieszczonych w piwnicy. Potem 
wino leżakowało w specjalnych drewnianych beczkach o pojemności 132 hektolitrów, celowo wbudowanych w ściany piwnicy. 
Tak kształtowała się historia wyśmienitych win Ciavolich z Abruzji.

Ciavolich

A b r u z j a•  W Ł O C H Y  •

Ancilla Cococciola d’AbruzzoAncilla Trebbiano D’Abruzzo
CIAVOLICHCIAVOLICH

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.P. Colline Pescaresi
wytrawne
białe
Cococciola
8°-10°C
sushi, sashimi, jako aperitiff
0,75 l

D.O.C. Trebbiano D’Abruzzo
wytrawne
białe
Trebbiano
12°C
owocami morza, daniami 
warzywnymi i mięsnymi 
0,75 l

Jasna, słomkowa barwa. Aromat białych kwia-
tów. Na podniebieniu wytrawne 
i orzeźwiające

Jasno-słomkowy kolor z delikatnymi
zielonymi odcieniami. Rześkie, młode,
pachnąc Trebbiano ma aromat kwiatowy,
któremu towarzyszą niuanse zielonego 
jabłka. W ustach przyjemnie świeże z lekkim 
posmakiem goryczki typowej dla tego gatunku 
winogron.

Ancilla Montepulciano D’Abruzzo
CIAVOLICH

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Montepulciano D’Abruzzo
wytrawne
czerwone
Montepulciano
18°-20°C
makaronami, różnymi 
zapiekankami, białymi 
i czerwonymi mięsami
0,75 l

Barwa ciemna, purpurowa z rubinowymi 
refleksami. Elegancki aromat, dojrzałe tru-
skawki i śliwki. W ustach średnio zbudowane, 
z łagodnymi taninami. Finisz długi, typowy dla 
najważniejszego gatunku czerwonych wino-
gron w Abruzji. 
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Divus Montepulciano 
D’Abruzzo

Aries Pecorino
CIAVOLICH CIAVOLICH

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.P. Montepulciano D’Abruzzo
wytrawne
czerwone
Montepulciano
18°-20°C
czerwonymi mięsami, zapiekankami, 
makaronami mięsem, dojrzałymi serami
0,75 l

I.G.P. Colline Pescaresi
wytrawne
białe
Pecorino
8°-10°C
rybami, grillowanymi warzywami, 
zapiekankami, średnio dojrzałymi 
serami
0,75 l

Barwa ciemnoczerwona z  brązowymi rozjaśnieniami. 
Nos bogaty, nuty wiśni, śliwek i ziół. Na podniebieniu 
dobrze zbudowane z  przyjemną kwasowością i  aksa-
mitnymi taninami. Świeża konfitura, lukrecja, czarny 
pieprz. W końcówce długie. 

Barwa żółta, średnio intensywna. W  zapachu słodkie 
owoce tropikalne i  zioła. Na podniebieniu wytrawne. 
Początkowe nuty białych kwiatów, później rozwijają się 
w aromaty suszonych owoców. Długi finisz.



Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.P. Chardonnay Salento
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
łagodnymi rybami, warzywami 
z grilla, przekąskami,  
białym mięsem
0,75 l

I.G.P. Susumaniello Salento
wytrawne
czerwone
Susumaniello
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
zapiekanymi warzywami, 
bakłażanem, miękkimi 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.P. Primitivo di Manduria
wytrawne
czerwone
Primitivo di Manduria
16°-18°C
wołowiną, jagnięciną, 
warzywami, miękkimi 
dojrzałymi serami
0,75 l

Słomkowej barwie towarzyszy delikatny 
zapach kwiatów i świeżych owoców. 
Wytrawne na podniebieniu, dobrze 
zbudowane i zrównoważone.

Głęboki, ciemny rubinowy kolor 
z fioletowymi refleksami. W zapachu 
ekspresyjne nuty czerwonych owoców, 
grafitu i dżemu. Bardzo dobrze zbudowane 
z ujmująca strukturą oraz równowagą 
pomiędzy dojrzałymi owocami i niuansami 
mineralnymi.

Głęboki, ciemny rubinowy kolor 
z intensywnymi fioletowymi refleksami. Nos 
owocowy, lekko pikantny. W ustach dobra 
struktura, czekoladowy i tytoniowy posmak. 
Gładkie, z wyraźnymi taninami i trwałym 
finałem.

SANTA CATERINA
Chardonnay

SERRE 
Susumaniello Salento

SANGAETANO
Primitivo di Manduria

CANTINE DUE PALME CANTINE DUE PALME CANTINE DUE PALME

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.P. Chardonnay Salento
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
łagodnymi rybami, warzywami 
z grilla, przekąskami,  
białym mięsem
0,75 l

I.G.P. Susumaniello Salento
wytrawne
czerwone
Susumaniello
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
zapiekanymi warzywami, 
bakłażanem, miękkimi 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.P. Primitivo di Manduria
wytrawne
czerwone
Primitivo di Manduria
16°-18°C
wołowiną, jagnięciną, 
warzywami, miękkimi 
dojrzałymi serami
0,75 l

Słomkowej barwie towarzyszy delikatny 
zapach kwiatów i świeżych owoców. 
Wytrawne na podniebieniu, dobrze 
zbudowane i zrównoważone.

Głęboki, ciemny rubinowy kolor 
z fioletowymi refleksami. W zapachu 
ekspresyjne nuty czerwonych owoców, 
grafitu i dżemu. Bardzo dobrze zbudowane 
z ujmująca strukturą oraz równowagą 
pomiędzy dojrzałymi owocami i niuansami 
mineralnymi.

Głęboki, ciemny rubinowy kolor 
z intensywnymi fioletowymi refleksami. Nos 
owocowy, lekko pikantny. W ustach dobra 
struktura, czekoladowy i tytoniowy posmak. 
Gładkie, z wyraźnymi taninami i trwałym 
finałem.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.P. Chardonnay Salento
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
łagodnymi rybami, warzywami 
z grilla, przekąskami,  
białym mięsem
0,75 l

I.G.P. Susumaniello Salento
wytrawne
czerwone
Susumaniello
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
zapiekanymi warzywami, 
bakłażanem, miękkimi 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.P. Primitivo di Manduria
wytrawne
czerwone
Primitivo di Manduria
16°-18°C
wołowiną, jagnięciną, 
warzywami, miękkimi 
dojrzałymi serami
0,75 l

Słomkowej barwie towarzyszy delikatny 
zapach kwiatów i świeżych owoców. 
Wytrawne na podniebieniu, dobrze 
zbudowane i zrównoważone.

Głęboki, ciemny rubinowy kolor 
z fioletowymi refleksami. W zapachu 
ekspresyjne nuty czerwonych owoców, 
grafitu i dżemu. Bardzo dobrze zbudowane 
z ujmująca strukturą oraz równowagą 
pomiędzy dojrzałymi owocami i niuansami 
mineralnymi.

Głęboki, ciemny rubinowy kolor 
z intensywnymi fioletowymi refleksami. Nos 
owocowy, lekko pikantny. W ustach dobra 
struktura, czekoladowy i tytoniowy posmak. 
Gładkie, z wyraźnymi taninami i trwałym 
finałem.
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A p u l i a

Cantine Due Palme to duże, spółdzielcze przedsiębiorstwo produkcji win, położone w Cellino San Marco/Salento, głęboko 
w sercu Apulii, południowego „obcasa” Półwyspu Apenińskiego. Założona w roku 1989 z inicjatywy swego prezesa, pana An-
gelo Maci, spółdzielnia Cantine Due Palme przez lata rozrosła się do grona ponad 400 członków – plantatorów, dobieranych 
starannie przede wszystkim na podstawie posiadania przez nich starych winorośli, uprawianych w najbardziej atrakcyjnych 
miejscach. Obecnie spółdzielnia uważana jest za  jedno z  najlepszych wysokoprodukcyjnych przedsiębiorstw winiarskich 
w całym regionie. 

Cantine Due Palme

•  W Ł O C H Y  •

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.P. Salento
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
łagodnymi rybami, warzywami 
z grilla, przekąskami, białym 
mięsem
0,75 l

I.G.P. Salento
wytrawne
czerwone
Susumaniello
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
zapiekanymi warzywami, 
bakłażanem, miękkimi dojrzałymi 
serami
0,75 l

Głęboki, ciemny rubinowy kolor z fioletowy-
mi refleksami. W zapachu ekspresyjne nuty 
czerwonych owoców, grafitu i dżemu. Bardzo 
dobrze zbudowane z ujmującą strukturą oraz 
równowagą pomiędzy dojrzałymi owocami 
i niuansami mineralnymi.

Słomkowej barwie towarzyszy delikatny 
zapach kwiatów i świeżych owoców. Wytrawne 
na podniebieniu, dobrze zbudowane i zrów-
noważone.



CAMARDA 
Brindisi Rosso

ANGELINI 
Squinzano 
Rosso

CANONICO 
Negroamaro 
Salento

Cantine Due palme Cantine Due palme Cantine Due palme

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.P. Brindisi
wytrawne
czerwone
Negroamaro 85 %,  
Malvasia Nera 15%
16°-18°C
pieczeniami, półtwardymi serami, 
makaronami z pomidorami
0,75 l

Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Nos 
owocowy, z nutami dojrzałych wiśni i drewna. 
Mięsiste i gładkie w ustach, przyjemnie dla 
podniebienia garbniki.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.P. Squinzano
wytrawne
czerwone
Negroamaro 85 %,  
Malvasia Nera 15%
16°-18°C
daniami z roślin strączkowych, 
gulaszem, czerwonymi mięsami, 
średnio dojrzałymi serami
0,75 l 

Rubinowa barwa z refleksami granatu. Bogaty 
i elegancki bukiet, z wyraźnymi nutami czarnych 
owoców. Harmonijne i okrągłe w smaku,  
z balsamicznym finałem. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.P. Negroamaro Salento
wytrawne
czerwone
Negroamaro
16°-18°C
makaronami z sosem 
pomidorowym, zupami, 
gulaszem, pikantnymi potrawami, 
średnio starzonymi serami
0,75 l

Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. 
Nos zdecydowany, owocowy bukiet. Średnio 
zbudowane. W smaku utrzymana równowaga 
między świeżością i przyjemnym ciepłym 
charakterem.

CAMARDA 
Brindisi Rosso

ANGELINI 
Squinzano 
Rosso

CANONICO 
Negroamaro 
Salento

Cantine Due palme Cantine Due palme Cantine Due palme

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.P. Brindisi
wytrawne
czerwone
Negroamaro 85 %,  
Malvasia Nera 15%
16°-18°C
pieczeniami, półtwardymi serami, 
makaronami z pomidorami
0,75 l

Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Nos 
owocowy, z nutami dojrzałych wiśni i drewna. 
Mięsiste i gładkie w ustach, przyjemnie dla 
podniebienia garbniki.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.P. Squinzano
wytrawne
czerwone
Negroamaro 85 %,  
Malvasia Nera 15%
16°-18°C
daniami z roślin strączkowych, 
gulaszem, czerwonymi mięsami, 
średnio dojrzałymi serami
0,75 l 

Rubinowa barwa z refleksami granatu. Bogaty 
i elegancki bukiet, z wyraźnymi nutami czarnych 
owoców. Harmonijne i okrągłe w smaku,  
z balsamicznym finałem. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.P. Negroamaro Salento
wytrawne
czerwone
Negroamaro
16°-18°C
makaronami z sosem 
pomidorowym, zupami, 
gulaszem, pikantnymi potrawami, 
średnio starzonymi serami
0,75 l

Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. 
Nos zdecydowany, owocowy bukiet. Średnio 
zbudowane. W smaku utrzymana równowaga 
między świeżością i przyjemnym ciepłym 
charakterem.

CAMARDA 
Brindisi Rosso

ANGELINI 
Squinzano 
Rosso

CANONICO 
Negroamaro 
Salento

Cantine Due palme Cantine Due palme Cantine Due palme

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.P. Brindisi
wytrawne
czerwone
Negroamaro 85 %,  
Malvasia Nera 15%
16°-18°C
pieczeniami, półtwardymi serami, 
makaronami z pomidorami
0,75 l

Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Nos 
owocowy, z nutami dojrzałych wiśni i drewna. 
Mięsiste i gładkie w ustach, przyjemnie dla 
podniebienia garbniki.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.P. Squinzano
wytrawne
czerwone
Negroamaro 85 %,  
Malvasia Nera 15%
16°-18°C
daniami z roślin strączkowych, 
gulaszem, czerwonymi mięsami, 
średnio dojrzałymi serami
0,75 l 

Rubinowa barwa z refleksami granatu. Bogaty 
i elegancki bukiet, z wyraźnymi nutami czarnych 
owoców. Harmonijne i okrągłe w smaku,  
z balsamicznym finałem. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

I.G.P. Negroamaro Salento
wytrawne
czerwone
Negroamaro
16°-18°C
makaronami z sosem 
pomidorowym, zupami, 
gulaszem, pikantnymi potrawami, 
średnio starzonymi serami
0,75 l

Rubinowy kolor z fioletowymi refleksami. 
Nos zdecydowany, owocowy bukiet. Średnio 
zbudowane. W smaku utrzymana równowaga 
między świeżością i przyjemnym ciepłym 
charakterem.
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Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.P. Salento
wytrawne
czerwone
Negroamaro
16°-18°C
makaronami z sosem 
pomidorowym, zupami, 
gulaszem, pikantnymi potrawami, 
średnio starzonymi serami
0,75 l
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M a r c h i a

Falerio Passerina Pecorino
DE ANGELIS DE ANGELIS DE ANGELIS

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Falerio
wytrawne
białe
Trebbiano, Passerina, 
Pecorino
12°-13°C
przystawkami, makaronami, 
świeżymi serami, owocami 
morza i rybami
0,75 l

D.O.C.G. Offida
wytrawne
białe
Passerina
11°-12°C
owocami morza, zupą 
warzywną, przystawkami
0,75 l

D.O.C.G. Offida
wytrawne
białe
Pecorino 
8°-10°C
rybami, makaronami, 
pikantnymi przystawkami, 
grillowanymi warzywami 
0,75 l

Bladożółta barwa. Nos świeży, kwiatowy, 
aromaty cytrusowe, nuty limonki i trawy 
cytrynowej. Na podniebieniu zaokrąglona 
kwasowość z nutami białej śliwki. 

Kolor słomkowy, z zielonkawym odcieniem. 
Delikatny aromat z nutami ziół, grejpfruta 
i cytryny. Usta przyjemne, owocowe i bardzo 
świeże.

Blady, żółty kolor z zielonymi odcieniami. 
Nos z intensywnym zapachem kwiatów 
i dojrzałych cytrusów. Na podniebieniu do-
brze zbudowane, z niuansami mineralnymi. 

•  W Ł O C H Y  •

Winnica należąca do rodziny De Angelis została założona w latach pięćdziesiątych przez Alighiero De Angelis i Giovanniego Ciabattonie. Następne dziesięciolecia 
ciężkiej pracy, ale również i liczne nagrody ukształtowały wytwórnię w Cossignano, dysponującą obecnie 50 hektarami winnic w gminach Offida, Castel di Lama 
i Cossignano.
W 1985 roku, wraz z przybyciem do firmy Quinto Faustiniego, w miejscowości Castel di Lama uruchomiono nową przetwórnię z intencją transformacji winnicy 
z producenta dużych ilości codziennych win w stronę win DOC i wprowadzenia De Angelis do elitarnej grupy wybitnych producentów z Marche.
Firma rozpoczęła produkcję z trzema historycznymi dla regionu szczepami: Montepulciano, Sangiovese i Trebbiano w apelacjach Rosso Piceno, Rosso Piceno 
Superiore i Falerio. Później dołączyło Prato Grande z gron Chardonnay oraz Anghelos – perła w koronie - kupaż Montepulciano, Cabernet Sauvignon i Sangiovese.
Wraz z wkroczeniem trzeciego pokolenia – wnuków założyciela, winnica zainteresowała się historycznymi odmianami białych szczepów Pecorino oraz Passeriną 
i wraz z innymi producentami z tego obszaru przyczyniła się do rozwoju apelacji D.O.C.G. Offida.

De Angelis
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Rosato Rosso Pieceno Rosso Piceno 
Superiore

DE ANGELIS DE ANGELIS DE ANGELIS

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

I.G.T. Marche
wytrawne
różowe
Montepulciano, Sangiovese
12°-15°C
delikatnymi daniami mięsnymi 
i rybnymi, jako aperitif
0,75 l

D.O.C. Rosso Piceno
wytrawne
czerwone
Montepulciano 70%, Sangiovese 30 %
16°C
sałatkami, makaronami, delikatnymi 
czerwonymi mięsami, twardymi serami 
0,75 l

D.O.C. Rosso Piceno Superiore
wytrawne
czerwone
Montepulciano 70%, Sangiovese 30% 
16°-18°C
różnymi rodzajami mięs, średnio 
twardymi serami
0,75 l

Żywy, różowy kolor. Intensywny bukiet czer-
wonych owoców. W ustach świeże, harmonijne 
oraz gładki i elegancki na podniebieniu.

Intensywna, żywa rubinowa barwa. Rześki 
aromat czerwonych owoców, nuty kwiatowe. 
Usta pełen, kremowe.

Intensywna, rubinowa barwa. Bogaty aromat 
wiśni i dzikich jagód. Smak, który podkreśla 
temperament struktury, zrównoważony 
i harmonijny.

M a r c h i a•  W Ł O C H Y  •
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Rosso Piceno 
Superiore ORO

Anghelos
DE ANGELIS DE ANGELIS

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Rosso Piceno Superiore
wytrawne
czerwone
Montepulciano 70%, Sangiovese 30 %
16°-18°C
różnymi rodzajami mięs, średnio 
twardymi serami
0,75 l

D.O.C.G. Offida
wytrawne
czerwone
Montepulciano 70%, Cabernet 
Sauvignon 25%, Sangiovese 5%
16°-18°C
czerwonymi mięsami, dziczyzną, 
świeżym makaronem
0,75 l

Ciemna barwa. Nos pełen dojrzałych owoców, wzbo-
gacony nutą lukrecji. Dzięki 15 miesięcznemu pobyto-
wi w  beczkach, na podniebieniu promieniuje jeszcze 
surowymi garbnikami, jednocześnie daje delikatną 
i trwałą rozkosz dla podniebienia.

Bogaty, intensywny kolor wpadający w fiolet. Nos ob-
fity. W ustach nuty przechodzące od czarnej wiśni do 
czarnej porzeczki, z odrobiną przypraw.

M a r c h i a•  W Ł O C H Y  •



Grüner Veltliner Gewürztraminer Sauvignon

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Südtirol Eisacktaler 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-10°C
miękkimi serami, 
przystawkami z ryb, potrawką 
z białego mięsa, gotowanymi 
lub grillowanymi rybami
0,75 l

D.O.C. Südtirol Eisacktaler
wytrawne
białe
Gewürztraminer
8°-10°C
krabami, homarami, 
krewetkami, langustami, foie 
gras, zapiekanymi daniami, 
mocnymi serami, jako aperitif
0,75 l

D.O.C. Südtirol Eisacktaler
wytrawne
białe
Sauvignon
8°-10°C
szparagami, ślimakami, 
gotowanymi lub grillowanymi 
rybami, jako aperitif
0,75 l

Jasnozielonej barwie z żółtymi refleksami 
towarzyszą aromaty świeżych owoców 
i zielonego jabłka. W smaku mineralne 
z pikantnymi nutami.

Żółta barwa z zielonymi refleksami.  
W nosie eleganckie, z charakterystycznym 
dla tej odmiany winogron, 
niepowtarzalnym, szlachetnym bukietem 
przypraw i róż. Dobrze zbudowane. 
Mocny i aromatyczny posmak.

Zielono-żółta barwa. W nosie intensywny 
zapach pokrzywy i czarnej porzeczki.  
W ustach wytrawne, zaokrąglone, pikantne.

eisaCKtaleR eisaCKtaleR eisaCKtaleR

Powstała w tradycyjnie winiarskim regionie Cantina Valle Isarico (Eisackteller) jest najmłodszą spółdzielnią winiarską w Gór-
nej Adydze. Z  racji tego, że Dolina Isarico cieszy się idealnym klimatem do uprawy białych winogron, Cantina Produttori 
Valle Isarico specjalizuje się w produkcji win o tej barwie. Dzięki idealnemu, chłodnemu klimatowi, pierwszorzędnej jakości 
winogronom i nowoczesnej technologii ich przetwarzania, białe wina z Cantina Produttori Valle Isarico są w tej chwili jedny-
mi z najbardziej cenionych win produkowanych w Południowym Tyrolu. W nowoczesnej przetwórni znajdującej się w miej-
scowości Chiusa produkuje się obecnie 800 tysięcy butelek wina rocznie. Elegancja i charakter win odzwierciedla filozofię 
spółdzielni i jej 130 członków: jakość bez kompromisów!

Eisacktaler

Grüner Veltliner Gewürztraminer Sauvignon

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Südtirol Eisacktaler 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-10°C
miękkimi serami, 
przystawkami z ryb, potrawką 
z białego mięsa, gotowanymi 
lub grillowanymi rybami
0,75 l

D.O.C. Südtirol Eisacktaler
wytrawne
białe
Gewürztraminer
8°-10°C
krabami, homarami, 
krewetkami, langustami, foie 
gras, zapiekanymi daniami, 
mocnymi serami, jako aperitif
0,75 l

D.O.C. Südtirol Eisacktaler
wytrawne
białe
Sauvignon
8°-10°C
szparagami, ślimakami, 
gotowanymi lub grillowanymi 
rybami, jako aperitif
0,75 l

Jasnozielonej barwie z żółtymi refleksami 
towarzyszą aromaty świeżych owoców 
i zielonego jabłka. W smaku mineralne 
z pikantnymi nutami.

Żółta barwa z zielonymi refleksami.  
W nosie eleganckie, z charakterystycznym 
dla tej odmiany winogron, 
niepowtarzalnym, szlachetnym bukietem 
przypraw i róż. Dobrze zbudowane. 
Mocny i aromatyczny posmak.

Zielono-żółta barwa. W nosie intensywny 
zapach pokrzywy i czarnej porzeczki.  
W ustach wytrawne, zaokrąglone, pikantne.

eisaCKtaleR eisaCKtaleR eisaCKtaleR

•  S T R .  5 4  •

P o ł u d n i o w y  T y r o l•  W Ł O C H Y  •



•  S T R .  5 5  •

Aristos Sauvignon Aristos Sylvaner

EISACKTALER EISACKTALER

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Südtirol Eisacktaler 
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
10°-12°C
do szparagów, ryb, jako aperitif
0,75 l

D.O.C. Südtirol Eisacktaler 
wytrawne
białe
Sylvaner
10°-12°C
przystawkami, daniami rybnymi, 
szparagami, białymi mięsami 
0,75 l

Barwa od zielonkawej do jasnożółtej. Nos 
intensywnie trawiasty, aromatyczny, nuty po-
krzyw i agrestu. Smak orzeźwiający, owocowy 
i pikantny. Trwały w finale. 

Barwa zielonkawożółta do jasnożółtej. Aromat 
elegancki, świeży owocowy, przy tym mineralny. Nuty 
przypominające brzoskwinie i zielone jabłka. Smak 
świeży, zdecydowany, przyjemna kwasowość, długie 
i trwałe zakończenie.

P o ł u d n i o w y  T y r o l•  W Ł O C H Y  •



•  S T R .  5 6  •

Sabiona 
Sylvaner

Sabiona 
Kerner

EISACKTALER EISACKTALER

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Südtirol Eisacktaler 
wytrawne
białe
Sylvaner
10°-12°C
gotowanymi i smażonymi rybami, 
przekąskami, lekkimi daniami mięsnymi, 
daniami z warzyw, idealne jako aperitif
0,75 l

D.O.C. Südtirol Eisacktaler 
wytrawne
białe
Kerner
10°-12°C
daniami z ryb, przystawkami, szparagami, 
aromatycznym ryżem, daniami z jaj, 
grzybów, doskonałe jako aperitif
0,75 l

Barwa od zielonej do bladożółtej. Zapach owoco-
wy, przywodzący na myśl jabłko, gruszkę i  banana. 
W ustach pełne, dobrze zbudowane. Przyjemnie kwa-
skowe. 10 miesięczne dojrzewanie ma osadzie drożdżo-
wym znalazło odzwierciedlenie w długim wykończeniu.

Barwa jasnożółta. Zapach intensywny, aromatyczny, 
nuty moreli i brzoskwini. Smak pikantny, ostry, podkre-
ślony przyjemną kwasowością. Dojrzewało 10 miesięcy 
na osadzie drożdżowym. 

P o ł u d n i o w y  T y r o l•  W Ł O C H Y  •



Vadillo Vendimia Seleccionada Vadillo Reserva

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 95%, Graciano 5%
16°-18°C
pieczonym mięsem, drobną 
dziczyzną, z rybami w sosie 
i serami
0,75 l

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 90%,  
Mazuelo 5%, Graciano 5%
16°-18°C
z czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, gulaszem, serami
0,75 l

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 90%,  
Mazuelo 5% , Graciano 5%
16°-18°C
pieczenią, dziczyzną, 
czerwonymi mięsami 
i twardymi serami
0,75 l

Rubinowy, intensywny, czysty kolor.  
W nosie kompozycja aromatów  leśnych 
owoców, czarnych borówek, a także 
lukrecji z subtelną nutą drewna. W smaku 
zrównoważone, pozostawiając rześki, miękki 
i długotrwały posmak.

Intensywny, błyszczący granatowy kolor 
z delikatnymi brązowymi niuansami 
na brzegach. Aromat dojrzałego dębu, 
wanilii, lukrecji i słodkich owoców. Złożone 
i wytworne w smaku. Zrównoważone, 
dobrze zbudowane, mięsiste. Długi finisz.

Czerwono-rubinowa barwa z ceglastymi 
niuansami. Elegancki aromat wanilii, 
dębowej beczki, przypraw. Jedwabiste 
na podniebieniu, dobrze zbudowane, 
świeże i wytworne, z charakterystyczny 
długim posmakiem.

ZuAZo GAstóN 

Vadillo Crianza
ZuAZo GAstóN ZuAZo GAstóN 

Na początku XX wieku rodzina Zuazo wybudowała pierwszą piwnicę z dwoma kamiennymi prasami do wyciskania soku z wi-
nogron. Minęło jednak niemal 40 lat nim Mariano Zuazo i Victoriano Gastón wraz z innymi winiarzami założyli spółdzielnię 
zajmującą się produkcją wina luzem. W 1987 roku Luiz Zuazo wraz z 9 innymi okolicznymi winogrodnikami przekształcili spół-
dzielnię w przedsięwzięcie zajmujące się winifikacją, starzeniem wina w dębowych beczkach i jego butelkowaniem. Dwa lata 
później Prudencio Zuazo Gastón, po ukończeniu studiów enologicznych, zdecydował o rozpoczęciu produkcji wina wyłącznie 
z własnych upraw. Kolejne lata był to czas rozwoju i umacniania przedsiębiorstwa, aby w 2001 roku zaczęła funkcjonować 
oficjalnie nazwa Bodegas y Viñedos Zuazo Gastón. Z początkowych 52 hektarów winnica rozrosła się obecnie do ponad 100 
hektarów upraw i ok 2000 własnych beczek do starzenia wina.

Zuazo Gastón 

Vadillo Vendimia Seleccionada Vadillo Reserva

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 95%, Graciano 5%
16°-18°C
pieczonym mięsem, drobną 
dziczyzną, z rybami w sosie 
i serami
0,75 l

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 90%,  
Mazuelo 5%, Graciano 5%
16°-18°C
z czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, gulaszem, serami
0,75 l

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 90%,  
Mazuelo 5% , Graciano 5%
16°-18°C
pieczenią, dziczyzną, 
czerwonymi mięsami 
i twardymi serami
0,75 l

Rubinowy, intensywny, czysty kolor.  
W nosie kompozycja aromatów  leśnych 
owoców, czarnych borówek, a także 
lukrecji z subtelną nutą drewna. W smaku 
zrównoważone, pozostawiając rześki, miękki 
i długotrwały posmak.

Intensywny, błyszczący granatowy kolor 
z delikatnymi brązowymi niuansami 
na brzegach. Aromat dojrzałego dębu, 
wanilii, lukrecji i słodkich owoców. Złożone 
i wytworne w smaku. Zrównoważone, 
dobrze zbudowane, mięsiste. Długi finisz.

Czerwono-rubinowa barwa z ceglastymi 
niuansami. Elegancki aromat wanilii, 
dębowej beczki, przypraw. Jedwabiste 
na podniebieniu, dobrze zbudowane, 
świeże i wytworne, z charakterystyczny 
długim posmakiem.

ZuAZo GAstóN 

Vadillo Crianza
ZuAZo GAstóN ZuAZo GAstóN 

Vadillo Vendimia Seleccionada Vadillo Reserva

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 95%, Graciano 5%
16°-18°C
pieczonym mięsem, drobną 
dziczyzną, z rybami w sosie 
i serami
0,75 l

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 90%,  
Mazuelo 5%, Graciano 5%
16°-18°C
z czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, gulaszem, serami
0,75 l

D.O.C. Rioja
wytrawne
czerwone
Tempranillo 90%,  
Mazuelo 5% , Graciano 5%
16°-18°C
pieczenią, dziczyzną, 
czerwonymi mięsami 
i twardymi serami
0,75 l

Rubinowy, intensywny, czysty kolor.  
W nosie kompozycja aromatów  leśnych 
owoców, czarnych borówek, a także 
lukrecji z subtelną nutą drewna. W smaku 
zrównoważone, pozostawiając rześki, miękki 
i długotrwały posmak.

Intensywny, błyszczący granatowy kolor 
z delikatnymi brązowymi niuansami 
na brzegach. Aromat dojrzałego dębu, 
wanilii, lukrecji i słodkich owoców. Złożone 
i wytworne w smaku. Zrównoważone, 
dobrze zbudowane, mięsiste. Długi finisz.

Czerwono-rubinowa barwa z ceglastymi 
niuansami. Elegancki aromat wanilii, 
dębowej beczki, przypraw. Jedwabiste 
na podniebieniu, dobrze zbudowane, 
świeże i wytworne, z charakterystyczny 
długim posmakiem.

ZuAZo GAstóN 

Vadillo Crianza
ZuAZo GAstóN ZuAZo GAstóN 

•  S T R .  5 7  •

R i o j a•  H I S Z P A N I A  •



Heredad Blanco

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Rioja Alavesa
wytrawne
białe
Viura
6°-8°C
owocami morza, rybami, 
szczególnie dobrze 
komponuje się z dorszem, 
ryżem oraz z wędzonymi 
białymi mięsami
0,75 l

Czysta słomkowo-żółta barwa z zielonymi 
refleksami. Intensywny aromat białych 
owoców takich jak jabłko i gruszka. 
Łagodne na podniebieniu, przy tym świeże 
i owocowe. 

Heredad Tinto

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C Rioja Alavesa
wytrawne
czerwone
Tempranillo 95%, Viura 5 %
16°-17°C
czerwonymi mięsami, zapiekankami 
z warzywami, grillowanym drobiem
0,75 l

Intensywnej, jasnej i czystej bordowej 
barwie towarzyszą aromaty dojrzałych 
owoców z nutą lukrecji. W ustach posmak 
truskawek i malin. Zrównoważone 
z zaokrąglonymi taninami.
Długi i przyjemny finisz. 

boDeGAs GARCíA De oLANo boDeGAs GARCíA De oLANo

Heredad Blanco

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Rioja Alavesa
wytrawne
białe
Viura
6°-8°C
owocami morza, rybami, 
szczególnie dobrze 
komponuje się z dorszem, 
ryżem oraz z wędzonymi 
białymi mięsami
0,75 l

Czysta słomkowo-żółta barwa z zielonymi 
refleksami. Intensywny aromat białych 
owoców takich jak jabłko i gruszka. 
Łagodne na podniebieniu, przy tym świeże 
i owocowe. 

Heredad Tinto

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C Rioja Alavesa
wytrawne
czerwone
Tempranillo 95%, Viura 5 %
16°-17°C
czerwonymi mięsami, zapiekankami 
z warzywami, grillowanym drobiem
0,75 l

Intensywnej, jasnej i czystej bordowej 
barwie towarzyszą aromaty dojrzałych 
owoców z nutą lukrecji. W ustach posmak 
truskawek i malin. Zrównoważone 
z zaokrąglonymi taninami.
Długi i przyjemny finisz. 

boDeGAs GARCíA De oLANo boDeGAs GARCíA De oLANo

•  S T R .  5 8  •

Bodegas García de  Olano to  rodzinna winnica z  ogromną, rozciągającą się na  pokolenia historią produkcji wina. Do dziś 
rodzina jest w posiadaniu piwnic w starych jaskiniach, wykutych za czasów Maurów, w których dziadowie i pradziadowie 
obecnych trzech braci Garcia de Olano produkowali i przechowywali wino. Przez wiele lat ta produkcja, choć na niewielką 
skalę, była kontynuowana. Dopiero w roku 1990 Fernando Garcia de Olano i jego trzech synów, Fernando, Jose Luis i Jorge, 
rozwinęli produkcję na tyle, że stworzyli własne przedsiębiorstwo Bodegas Garcia de Olano S.C.

Bodegas García de Olano

R i o j a•  H I S Z P A N I A  •

Heredad Tinto
BODEGAS GARCÍA DE OLANO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C Rioja Alavesa
wytrawne
czerwone
Tempranillo 95%, Viura 5 %
16°-17°C
czerwonymi mięsami, 
zapiekankami z warzywami, 
grillowanym drobiem
0,75 l

Intensywnej, jasnej i czystej bordowej barwie 
towarzyszą aromaty dojrzałych owoców z nutą 
lukrecji. W ustach posmak truskawek i malin. 
Zrównoważone, z zaokrąglonymi taninami. 
Długi i przyjemny finisz. 

Heredad Blanco
BODEGAS GARCÍA DE OLANO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Rioja Alavesa
wytrawne
białe
Viura
6°-8°C
owocami morza, rybami, 
szczególnie dobrze 
komponuje się z dorszem, 
ryżem oraz z wędzonymi 
białymi mięsami
0,75 l

Czysta słomkowożółta barwa z zielonymi 
refleksami. Intensywny aromat białych 
owoców takich jak jabłko i gruszka. Łagodne 
na podniebieniu, przy tym świeże i owoco-
we.



Azagador Cosecha

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. La Mancha
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Merlot 10%
16°-17°C
drobiem, daniami z ryżem, 
makaronami, pizzą
0,75 l

Czerwona barwa z fioletowymi niuansami. 
Nos świeży i owocowy. Na podniebieniu 
jedwabiste i słodkawe, nuty malin 
i galaretki. Soczysty, kwiatowy długu finisz 
z nutami czerwonych owoców, wyraźne 
taniny. 

Azagador Crianza

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O. La Mancha
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Merlot 10%
16°-17°C
pieczonymi i duszonymi mięsami, 
wieprzowiną, drobiem, miękkimi 
serami, makaronami
0,75 l

Barwa czysta, czerwono-rubinowa z jasnymi 
brzegami. Nos intensywny, pikantny, 
dojrzałe śliwki, wiśnie, nuty waniliowe 
i dymne.  Na podniebieniu soczyste, 
dojrzałe ciemne owoce, lukrecja. Apetyczne 
taniny, słodki, trwały i aksamitny finisz. 

PAGo De LA JARAbA PAGo De LA JARAbAAzagador Cosecha

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. La Mancha
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Merlot 10%
16°-17°C
drobiem, daniami z ryżem, 
makaronami, pizzą
0,75 l

Czerwona barwa z fioletowymi niuansami. 
Nos świeży i owocowy. Na podniebieniu 
jedwabiste i słodkawe, nuty malin 
i galaretki. Soczysty, kwiatowy długu finisz 
z nutami czerwonych owoców, wyraźne 
taniny. 

Azagador Crianza

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O. La Mancha
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Merlot 10%
16°-17°C
pieczonymi i duszonymi mięsami, 
wieprzowiną, drobiem, miękkimi 
serami, makaronami
0,75 l

Barwa czysta, czerwono-rubinowa z jasnymi 
brzegami. Nos intensywny, pikantny, 
dojrzałe śliwki, wiśnie, nuty waniliowe 
i dymne.  Na podniebieniu soczyste, 
dojrzałe ciemne owoce, lukrecja. Apetyczne 
taniny, słodki, trwały i aksamitny finisz. 

PAGo De LA JARAbA PAGo De LA JARAbA

Azagador Crianza
PAGO DE LA JARABA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. La Mancha
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Merlot 10%
16°-17°C
pieczonymi i duszonymi mięsami, 
wieprzowiną, drobiem, miękkimi 
serami, makaronami
0,75 l

Barwa czysta, czerwona z jasnymi, rubinowymi 
brzegami. Nos intensywny, pikantny, dojrzałe 
śliwki, wiśnie, nuty waniliowe i dymne. Na 
podniebieniu soczyste, dojrzałe ciemne owo-
ce, lukrecja. Apetyczne taniny, słodki, trwały 
i aksamitny finisz.

•  S T R .  5 9  •

•  H I S Z P A N I A  • L a  M a n c h a

La Jaraba położona jest w historycznym miejscu o tej samej nazwie, znajdującym się pomiędzy miejscowościami Villarrobledo 
a El Provencio, w sercu prowincji La Mancha. Niewiele skupisk ludzkich, siedlisk czy określonych obszarów może poszczycić 
się tak bogatą historią, jak La Jaraba. Na brzegu przepływającej tędy rzeki Valdelobos znaleziono ślady paleolitycznej osady. 
Samo słowo „jaraba” zostało najprawdopodobniej zaczerpnięte z  języka arabskiego – i oznacza „obfitość wody”. Obecnie 
w La Jaraba wytwarza się czerwone wina kupażując Tempranillo z Cabernet Sauvignon i Merlot.

Pago de la Jaraba



Azagador 
Seleccion 
Especial

Crianza

PAGo De LA JARAbA

Azagador
Reserva

PAGo De LA JARAbA PAGo De LA JARAbA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. La Mancha
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Merlot 10%
16°-18°C
smażonymi, pieczonymi 
i duszonymi mięsami,  
dziczyzną, grzybami
0,75 l

Naturalna czerwona barwa z brązowymi 
refleksami. Aromat czarnej porzeczki, tytoniu. 
Na podniebieniu zrównoważone, czarna wiśnia, 
migdały, suszone zioła. W końcówce, długie 
i aksamitne. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. La Mancha
wytrawne
czerwone
Tempranillo 70%, Cabernet 
Sauvignon 20%, Merlot 10%
16°-17°C
wołowiną, kaczką, dziczyzną, 
smażonymi mięsami
0,75 l 

Czerwono-rubinowa barwa. Nos bogaty, czarna 
porzeczka, wiśnia, skóra. Na podniebieniu 
dobrze zbudowane z posmakiem przypraw 
i owoców. 12 miesięczne dojrzewanie w dębinie 
pozwoliło zachować równowagę oraz miękkie 
i okrągłe garbniki. Trwałe w finale. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. La Mancha
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80%, Cabernet 
Sauvignon 10%, Merlot 10%
16°-17°C
pieczonymi i duszonymi mięsami, 
wieprzowiną, drobiem, miękkimi 
serami, makaronami
0,75 l

Barwa czysta, czerwono-rubinowa z jasnymi 
brzegami. Nos intensywny, pikantny, dojrzałe 
śliwki, wiśnie, nuty waniliowe i dymne.  
Na podniebieniu soczyste, dojrzałe ciemne  
owoce, lukrecja. Apetyczne taniny, słodki,  
trwały i aksamitny finisz. 

•  S T R .  6 0  •
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Cava Brut

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Penedes
wytrawne
białe
40% Macabeo, 20% Xarel.lo 
i 40% Parellada
5°-6°C
rybami, skorupiakami, 
drobiem, jako aperitif
0,75 l

Brylantowy, słomkowo-żółty kolor. Obfite, 
czyste, regularne i kształtne bąbelki o stałej 
koronie. Nos złożony, z nutą orzechów 
i grzanek. Na podniebieniu świeże, przy tym 
dobrze zbudowane. 

Cava Semiseco 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep 

Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Penedes
półwytrawne
białe
40% Macabeo, 20% Xarel.lo 
i 40% Parellada
5°-6°C
przystawek,owocowych 
deserów, jako aperitif
0,75 l

Blado- złoty kolor z odcieniem zielonego, 
wytworne drobne bąbelki z kształtną 
koroną. Nos wyraźny, owocowy. 
Na podniebieniu białe owocowe, delikatna 
słodycz. 

JoAN sARDA JoAN sARDACava Castell Ribes SemisecoCava Castell Ribes Brut Nature
JOAN SARDAJOAN SARDA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Penedes
półwytrawne
białe
Macabeo, Xarel.lo, Parellada
5°-6°C
przystawkami, owocowymi 
deserami, jako aperitif
0,75 l

D.O. Penedes
wytrawne
białe
Macabeo, Xarel.lo, Parellada
5°-6°C
rybami, skorupiakami, drobiem, 
jako aperitif
0,75 l

Barwa jasnożółta. Nos owocowy, lekko ziemi-
sty, nuty gruszki i skórki winogron. Na podnie-
bieniu słodkie dojrzałe owoce, umiarkowana 
kwasowość.

Jasna słomkowożółta barwa. Obfite, czyste, 
regularne i kształtne bąbelki o stałej koronie. 
Nos złożony, z nutą tostów i suszonych owo-
ców. Na podniebieniu świeże, przy tym dobrze 
zintegrowane z bąbelkami.

•  S T R .  6 1  •

P e n e d e s•  H I S Z P A N I A  •

Joan Sardà to winnica prowadzona przez rodzinę Sardà, od lat zajmującą się produkcją wina i wina musującego cava. Win-
nice, zlokalizowane przede wszystkim w regionie Penedès, oferują szeroki wybór lokalnych i międzynarodowych odmian. 
Niezależnie od wielkich zmian, cały zespół firmy Joan Sardà jest niezwykle dumny ze swoich korzeni i podtrzymuje ducha 
przedsiębiorczości zapoczątkowanego przez założycieli. Najprawdopodobniej właśnie to  sprawia, że  wina Joan Sardà obec-
ne są na rynkach całego świata.

Joan Sardà



Borbones
Blanco

Borbones 
Rosado

Borbones
Tinto

JoAN sARDA JoAN sARDA JoAN sARDA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
białe
Xarel.lo, Macabeo
7°-9°C
drobiem, sałatkami,  
owocowymi ciastami 
0,75 l

Blady, jasno-żółty kolor. Nos delikatny, 
winogronowy. Na podniebieniu okrągłe, łatwe 
do picia, pełne naturalnej słodyczy winogron.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
różowe
Tempranillo, Grenache
6°-9°C
sałatkami, przekąskami, muszlami
0,75 l

Jasna, różowa barwa. Nos owocowy, kwiatowy.
Na podniebieniu zrównoważone, łączy świeżość
z delikatną słodyczą. Łatwe i przyjemne do picia.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
czerwone
Tempranillo, Grenache
12°-16°C
delikatnymi pieczeniami, sałatkami, 
przekąskami, drobiem
0,75 l 

Intensywna czerwona barwa. Nos owocowy, kwia-
towy. Na  języku delikatna słodycz komponuje się 
z nutami czerwonych owoców. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
białe
Xarel.lo, Macabeo
7°-9°C
drobiem, sałatkami, owocowymi 
ciastami
0,75 l

vino de mesa
półwytrawne
różowe
Tempranillo, Grenache
10°-12°C
sałatkami, przekąskami, 
muszlami
0,75 l

Blady, jasnożółty kolor. Nos delikatny, wino-
gronowy. Na podniebieniu okrągłe, łatwe do 
picia, pełne naturalnej słodyczy winogron.

Jasna, różowa barwa. Nos owocowy, kwiatowy.
Na podniebieniu zrównoważone, łączy świeżość 
z delikatną słodyczą. Łatwe i przyjemne do picia.

Borbones
Blanco

Borbones 
Rosado

Borbones
Tinto

JoAN sARDA JoAN sARDA JoAN sARDA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
białe
Xarel.lo, Macabeo
7°-9°C
drobiem, sałatkami,  
owocowymi ciastami 
0,75 l

Blady, jasno-żółty kolor. Nos delikatny, 
winogronowy. Na podniebieniu okrągłe, łatwe 
do picia, pełne naturalnej słodyczy winogron.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
różowe
Tempranillo, Grenache
6°-9°C
sałatkami, przekąskami, muszlami
0,75 l

Jasna, różowa barwa. Nos owocowy, kwiatowy.
Na podniebieniu zrównoważone, łączy świeżość
z delikatną słodyczą. Łatwe i przyjemne do picia.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
czerwone
Tempranillo, Grenache
12°-16°C
delikatnymi pieczeniami, sałatkami, 
przekąskami, drobiem
0,75 l 

Intensywna czerwona barwa. Nos owocowy, kwia-
towy. Na  języku delikatna słodycz komponuje się 
z nutami czerwonych owoców. 

Borbones
Blanco

Borbones 
Rosado

Borbones
Tinto

JoAN sARDA JoAN sARDA JoAN sARDA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
białe
Xarel.lo, Macabeo
7°-9°C
drobiem, sałatkami,  
owocowymi ciastami 
0,75 l

Blady, jasno-żółty kolor. Nos delikatny, 
winogronowy. Na podniebieniu okrągłe, łatwe 
do picia, pełne naturalnej słodyczy winogron.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
różowe
Tempranillo, Grenache
6°-9°C
sałatkami, przekąskami, muszlami
0,75 l

Jasna, różowa barwa. Nos owocowy, kwiatowy.
Na podniebieniu zrównoważone, łączy świeżość
z delikatną słodyczą. Łatwe i przyjemne do picia.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

vino de mesa
półwytrawne
czerwone
Tempranillo, Grenache
12°-16°C
delikatnymi pieczeniami, sałatkami, 
przekąskami, drobiem
0,75 l 

Intensywna czerwona barwa. Nos owocowy, kwia-
towy. Na  języku delikatna słodycz komponuje się 
z nutami czerwonych owoców. 

•  S T R .  6 2  •
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ChardonnayVina Sarda Blanco
JoAN sARDAJoAN sARDA

Blado-złoty kolor z zielonymi refleksami. Nos bogaty, 
kwiatowe nuty, owoce egzotyczne.  Na podniebieniu 
dobrze zbudowane, o znakomitej strukturze.  
W końcówce niuanse ananasa i wanilii. 

Delikatnie złoto-żółte z zielonymi refleksami. 
Aromat intensywny z wyczuwalnym nutami jabłka 
i brzoskwini. Świeże na podniebieniu, pozostawia 
orzeźwiający posmak. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Penedes
wytrawne
białe
Xarel.lo 
6°-8°C
owocami morza, rybami, 
szczególnie dobrze komponuje się 
z grillowanym dorszem
0,75 l 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Penedes
wytrawne
białe
Chardonnay
6°-8°C
owocami morza, smażonymi 
rybami, foie gras, cielęciną
0,75 l

• H I S Z PA N I A    • P e n e d e sP e n e d e s•  H I S Z P A N I A  •

Vina Sarda 
Blanco

Chardonnay
JOAN SARDA JOAN SARDA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Penedes
wytrawne
białe
Xarel.lo 
6°-8°C
owocami morza, rybami, szczególnie 
dobrze komponuje się z grillowanym 
dorszem
0,75 l

D.O. Penedes
wytrawne
białe
Chardonnay
6°-8°C
owocami morza, smażonymi rybami, foie 
gras, cielęciną

0,75 l

Delikatnie złoto-żółte z  zielonymi refleksami. Aromat 
intensywny z wyczuwalnym nutami jabłka i brzoskwi-
ni. Świeże na  podniebieniu, pozostawia orzeźwiający 
posmak. 

Bladozłoty kolor z  zielonymi refleksami. Nos boga-
ty, kwiatowe nuty, owoce egzotyczne. Na  podnie-
bieniu dobrze zbudowane, o  znakomitej strukturze.  
W końcówce niuanse ananasa i wanilii. 

ChardonnayVina Sarda Blanco
JoAN sARDAJoAN sARDA

Blado-złoty kolor z zielonymi refleksami. Nos bogaty, 
kwiatowe nuty, owoce egzotyczne.  Na podniebieniu 
dobrze zbudowane, o znakomitej strukturze.  
W końcówce niuanse ananasa i wanilii. 

Delikatnie złoto-żółte z zielonymi refleksami. 
Aromat intensywny z wyczuwalnym nutami jabłka 
i brzoskwini. Świeże na podniebieniu, pozostawia 
orzeźwiający posmak. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Penedes
wytrawne
białe
Xarel.lo 
6°-8°C
owocami morza, rybami, 
szczególnie dobrze komponuje się 
z grillowanym dorszem
0,75 l 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Penedes
wytrawne
białe
Chardonnay
6°-8°C
owocami morza, smażonymi 
rybami, foie gras, cielęciną
0,75 l

• H I S Z PA N I A    • P e n e d e s



Montesol Rueda Montesol Vardejo

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo, Viura
8°-10°C
daniami z ryżu, owocami 
morza, morskimi rybami
0,75 l

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo
8°-10°C
owocami morza,  
grillowanymi rybami
0,75 l

Atrakcyjny blado-żółty kolor z delikatnym 
aromatem owoców w nosie. Dobrze 
zbudowane, z wyraźną strukturą, której 
towarzyszy na podniebieniu posmak 
cytrusowych owoców. W końcówce trwałe 
i ujmujące. 

Jasna barwa z żółto-zielonymi refleksami. 
W nosie czyste i delikatne aromaty owców 
z nutami anyżu. Na podniebieniu świeże, 
ładodne, zrównoważone. 

vinos sanz vinos sanzMontesol Rueda Montesol Vardejo

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo, Viura
8°-10°C
daniami z ryżu, owocami 
morza, morskimi rybami
0,75 l

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo
8°-10°C
owocami morza,  
grillowanymi rybami
0,75 l

Atrakcyjny blado-żółty kolor z delikatnym 
aromatem owoców w nosie. Dobrze 
zbudowane, z wyraźną strukturą, której 
towarzyszy na podniebieniu posmak 
cytrusowych owoców. W końcówce trwałe 
i ujmujące. 

Jasna barwa z żółto-zielonymi refleksami. 
W nosie czyste i delikatne aromaty owców 
z nutami anyżu. Na podniebieniu świeże, 
ładodne, zrównoważone. 

vinos sanz vinos sanz

Montesol Rueda Montesol Vardejo

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo, Viura
8°-10°C
daniami z ryżu, owocami 
morza, morskimi rybami
0,75 l

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo
8°-10°C
owocami morza,  
grillowanymi rybami
0,75 l

Atrakcyjny blado-żółty kolor z delikatnym 
aromatem owoców w nosie. Dobrze 
zbudowane, z wyraźną strukturą, której 
towarzyszy na podniebieniu posmak 
cytrusowych owoców. W końcówce trwałe 
i ujmujące. 

Jasna barwa z żółto-zielonymi refleksami. 
W nosie czyste i delikatne aromaty owców 
z nutami anyżu. Na podniebieniu świeże, 
ładodne, zrównoważone. 

vinos sanz vinos sanz
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El Loco De Finca La ColinaMontesol VardejoMontesol Rueda
VINOS SANZVINOS SANZVINOS SANZ

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo, Sauvignon Blanc 
8°-10°C
rybami, owocami morza, 
wszelkiego rodzaju ryżem 
i białymi mięsami
0,75 l

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo
8°-10°C
owocami morza, grillowanymi 
rybami
0,75 l

D.O. Rueda
wytrawne
białe
Vardejo, Viura
8°-10°C
daniami z ryżu, owocami morza, 
morskimi rybami
0,75 l

Atrakcyjny słomkowy kolor o zielonkawych od-
cieniach, czysty i jasny. Intensywny, aromatyczny 
nos, który łączy białe i tropikalne owoce, typowe 
dla Vardejo i Sauvignon Blanc. Dzięki wyraźnej 
nutce anyżu wino ma dobrą strukturę i doskonałą 
równowagę. Złożone, eleganckie i długotrwałe. 

Jasna barwa z żółtozielonymi refleksami. W nosie 
czyste i delikatne aromaty owców z nutami anyżu. 
Na podniebieniu świeże, ładodne, zrównoważone.

Atrakcyjny bladożółty kolor z delikatnym aro-
matem owoców w nosie. Dobrze zbudowane, 
z wyraźną strukturą, której towarzyszy na podnie-
bieniu posmak cytrusowych owoców. W końcówce 
trwałe i ujmujące.

W roku 1870 rodzina z miejscowości La Seca, znana jako Donatos, uwierzyła w niepewny potencjał swej ziemi do produkcji 
białego wina i rozpoczęła wytwarzanie wina z prawie nieznanej, lokalnej odmiany zwanej Verdejo. 12 stycznia 1980, w uznaniu 
jakości i szczególnych właściwości tych białych win wytwarzanych z unikalnych w skali światowej odmian, powołane zostało 
oznaczenie Denominación de Origen Rueda. Vinos Sanz, najstarsza winnica w regionie, dołączyła do tego przedsięwzięcia, 
budując nowoczesną przetwórnię w Rueda i wyposażając ją w najnowocześniejszy sprzęt do produkcji, tak by uzyskać wino 
najwyższej jakości.

Vinos Sanz

R u e d a•  H I S Z P A N I A  •
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Finca La Colina 
Vardejo

Finca La Colina 
Sauvignon Blanc

Sanz La Capital

VINOS SANZ VINOS SANZ VINOS SANZ

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Rueda 
wytrawne
białe
Vardejo
9°-11°C
carpaccio, smażonymi 
owocami morza, sałatkami 
z wędzonymi rybami, pieczonymi 
i grillowanymi rybami
0,75 l

D.O. Rueda 
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
8°-10°C
grillowanymi i pieczonymi rybami, 
złożonymi potrawami z ryżu z rybą, 
ravioli nadziewanym foie gras 
0,75 l

D.O. Vinos de Madrid
wytrawne
czerwone
Tempranillo
14°-16°C
kiełbaskami, serami, czerwonym 
mięsem bardziej złożonymi potrawami, 
takimi jak pieczenie i gulasze
0,75 l

Barwa żółta z czystymi, błyszczącymi i zielonkawymi 
refleksami. Intensywny, złożony i elegancki nos, w którym 
aromatyczne nuty balsamiczno-roślinne mieszają się z in-
tensywnymi nutami owocowymi. Na podniebieniu oferuje 
szeroką paletę smaków, ujawniając złożoność i trwałość.

Jasnożółta połyskująca barwa. Intensywny aromat. 
Na podniebieniu obfite i pikantne. Dobrze zbudo-
wane z odpowiednią kwasowością i przyjemnym 
finałem.

Jasna barwa wiśni z fioletowymi refleksa-
mi. Intensywny nos, z wyraźnym akcentem 
czerwonych owoców i kwiatowymi nutami. 
W ustach pełne, świeże z eleganckimi czerwo-
nymi jagodami w trwałej i długiej końcówce. 

R u e d a•  H I S Z P A N I A  •
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B i e r z o

Mencia El Valao
PAGO DE VALDONEJE PAGO DE VALDONEJE

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

D.O.Bierzo
wytrawne
czerwone
Mencia
14°-16°C
starzonymi wędlinami, kotletami 
jagnięcymi, pikantnymi daniami 
azjatyckimi
0,75 l

D.O. Bierzo 
wytrawne
czerwone
Mencia
16°-18°C
czerwonymi mięsami, serami
0,75 l

Czerwona barwa z fioletowymi refleksami. Nos 
świeży, czerwone owoce i jagody. Nuty gleby, 
lukrecji, pojawiają się również akcenty aromatów 
balsamicznych. Na podniebieniu zrównoważone 
dzięki delikatnym garbnikom. Dobrze zbudowa-
ne z trwałym owocowym wykończeniem.

Intensywny czerwony kolor z akcentami fioletu. Nos świeży, czerwo-
ne owoce i dzikie jagody. Nuty gleby, dymu i lukrecji, pojawiają się 
również akcenty aromatów balsamicznych, głównie mięty. W ustach 
dobrze zbudowane, z głębią i trwałym owocowym wykończeniem, dzię-
ki kilkumiesięcznemu dojrzewaniu w dębinie. Zrównoważone 
w końcówce.

Vinos Valtuille

•  H I S Z P A N I A  •

Vinos Valtuille ma 12 hektarów winnic rozciągających się w miejscowości Valtuille de Abajo, w gminie Villafranca del Bierzo, w samym sercu 
Camino de Santiago. Ich średni wiek to około 90 lat.
 
Winnice, gdzie mencía jest najważniejszą odmianą, znajdują się na glinianych zboczach, pozwalających na zrównoważone dojrzewanie. Parcele 
rozmieszczono na małych, wąskich działkach wymagających ręcznej pracy.
Chociaż Vinos Valtuille jako firma została założona dopiero w 1999 roku, więzy rodziny Garcia z winoroślą mają długą historię. Przodkowie zaj-
mowali się produkcją wina od początku XX wieku, kiedy to w 1910 roku zakładano pierwszej winnice położona w rejonie Valdoneje. 
Przybywający do Valtuille de Abajo, szybko zdają sobie sprawę, że jest to tradycyjna kraina winiarska, której krajobraz dominowały stare i pięk-
ne winnice.



Montsalvat Montgarnaxt Montclass

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 90%, Carignan 10%
16°C
czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 65%, Carignan 35%
16°C
dojrzewającą wołowiną, 
gulaszem, daniami 
jednogarnkowymi
0,75 l

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 60%,  
Carignan 20%, Syrah 20%
16°C
makaronami, wieprzowiną, 
daniami z ryżem
0,75 l

Intensywny, fioletowy kolor z rubinowymi 
refleksami. Nos złożony, jeżyny, dzikie 
jagody, ziemiste nuty dymu, smoły, skóry 
i łupków, aluzje balsamiczne i miętowe. 
Dobrze zbudowane na podniebieniu, 
głębokie i trwałe. Idealna równowaga dębu, 
przypraw i owoców. 
Gładki i wyrazisty długi finisz. 

Głęboki, czysty czerwony kolor uzupełniony 
brunatnymi re leksami. Nos złożony, harmonijny, 
bogaty w truskawki, dzikie jagody, kwiaty, 
po chwili pojawiają się nuty tytoniu, łupków, fig 
i śliwek, niuanse kremowe i karmelowe, cynamon, 
lukrecja. Na podniebieniu dobrze zbudowne, 
eleganckie z wyraźną strukturą. Aksamitne taniny, 
doskonale równoważące minerały i owoce. 
Gładkie i subtelne w końcówce.

Wiśniowy, głęboki kolor z  fioletowymi 
releksami. W nosie jeżyny i jagody, tosty, 
nuty dębowe oraz słodkie przyprawy. 
Na podniebieniu mięsiste, z apetyczną 
kwasowością, intensywne i kremowe, 
zrównoważone czerwone i czarne owoce, 
okrągłe. Dojrzałe, aksamitne i długie garbniki 
z nutami palonej kawy i mięty sprawiają, 
że w końcówce jest świeże i trwałe. 

CARtoixA De moNtsALvAt CARtoixA De moNtsALvAt CARtoixA De moNtsALvAtMontsalvat Montgarnaxt Montclass

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 90%, Carignan 10%
16°C
czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 65%, Carignan 35%
16°C
dojrzewającą wołowiną, 
gulaszem, daniami 
jednogarnkowymi
0,75 l

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 60%,  
Carignan 20%, Syrah 20%
16°C
makaronami, wieprzowiną, 
daniami z ryżem
0,75 l

Intensywny, fioletowy kolor z rubinowymi 
refleksami. Nos złożony, jeżyny, dzikie 
jagody, ziemiste nuty dymu, smoły, skóry 
i łupków, aluzje balsamiczne i miętowe. 
Dobrze zbudowane na podniebieniu, 
głębokie i trwałe. Idealna równowaga dębu, 
przypraw i owoców. 
Gładki i wyrazisty długi finisz. 

Głęboki, czysty czerwony kolor uzupełniony 
brunatnymi re leksami. Nos złożony, harmonijny, 
bogaty w truskawki, dzikie jagody, kwiaty, 
po chwili pojawiają się nuty tytoniu, łupków, fig 
i śliwek, niuanse kremowe i karmelowe, cynamon, 
lukrecja. Na podniebieniu dobrze zbudowne, 
eleganckie z wyraźną strukturą. Aksamitne taniny, 
doskonale równoważące minerały i owoce. 
Gładkie i subtelne w końcówce.

Wiśniowy, głęboki kolor z  fioletowymi 
releksami. W nosie jeżyny i jagody, tosty, 
nuty dębowe oraz słodkie przyprawy. 
Na podniebieniu mięsiste, z apetyczną 
kwasowością, intensywne i kremowe, 
zrównoważone czerwone i czarne owoce, 
okrągłe. Dojrzałe, aksamitne i długie garbniki 
z nutami palonej kawy i mięty sprawiają, 
że w końcówce jest świeże i trwałe. 

CARtoixA De moNtsALvAt CARtoixA De moNtsALvAt CARtoixA De moNtsALvAt

Montsalvat Montgarnaxt Montclass

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 90%, Carignan 10%
16°C
czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 65%, Carignan 35%
16°C
dojrzewającą wołowiną, 
gulaszem, daniami 
jednogarnkowymi
0,75 l

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 60%,  
Carignan 20%, Syrah 20%
16°C
makaronami, wieprzowiną, 
daniami z ryżem
0,75 l

Intensywny, fioletowy kolor z rubinowymi 
refleksami. Nos złożony, jeżyny, dzikie 
jagody, ziemiste nuty dymu, smoły, skóry 
i łupków, aluzje balsamiczne i miętowe. 
Dobrze zbudowane na podniebieniu, 
głębokie i trwałe. Idealna równowaga dębu, 
przypraw i owoców. 
Gładki i wyrazisty długi finisz. 

Głęboki, czysty czerwony kolor uzupełniony 
brunatnymi re leksami. Nos złożony, harmonijny, 
bogaty w truskawki, dzikie jagody, kwiaty, 
po chwili pojawiają się nuty tytoniu, łupków, fig 
i śliwek, niuanse kremowe i karmelowe, cynamon, 
lukrecja. Na podniebieniu dobrze zbudowne, 
eleganckie z wyraźną strukturą. Aksamitne taniny, 
doskonale równoważące minerały i owoce. 
Gładkie i subtelne w końcówce.

Wiśniowy, głęboki kolor z  fioletowymi 
releksami. W nosie jeżyny i jagody, tosty, 
nuty dębowe oraz słodkie przyprawy. 
Na podniebieniu mięsiste, z apetyczną 
kwasowością, intensywne i kremowe, 
zrównoważone czerwone i czarne owoce, 
okrągłe. Dojrzałe, aksamitne i długie garbniki 
z nutami palonej kawy i mięty sprawiają, 
że w końcówce jest świeże i trwałe. 

CARtoixA De moNtsALvAt CARtoixA De moNtsALvAt CARtoixA De moNtsALvAt

Montsalvat Montgarnaxt Montclass

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 90%, Carignan 10%
16°C
czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 65%, Carignan 35%
16°C
dojrzewającą wołowiną, 
gulaszem, daniami 
jednogarnkowymi
0,75 l

D.O.C. Piorat
wytrawne
czerwone
Grenache 60%,  
Carignan 20%, Syrah 20%
16°C
makaronami, wieprzowiną, 
daniami z ryżem
0,75 l

Intensywny, fioletowy kolor z rubinowymi 
refleksami. Nos złożony, jeżyny, dzikie 
jagody, ziemiste nuty dymu, smoły, skóry 
i łupków, aluzje balsamiczne i miętowe. 
Dobrze zbudowane na podniebieniu, 
głębokie i trwałe. Idealna równowaga dębu, 
przypraw i owoców. 
Gładki i wyrazisty długi finisz. 

Głęboki, czysty czerwony kolor uzupełniony 
brunatnymi re leksami. Nos złożony, harmonijny, 
bogaty w truskawki, dzikie jagody, kwiaty, 
po chwili pojawiają się nuty tytoniu, łupków, fig 
i śliwek, niuanse kremowe i karmelowe, cynamon, 
lukrecja. Na podniebieniu dobrze zbudowne, 
eleganckie z wyraźną strukturą. Aksamitne taniny, 
doskonale równoważące minerały i owoce. 
Gładkie i subtelne w końcówce.

Wiśniowy, głęboki kolor z  fioletowymi 
releksami. W nosie jeżyny i jagody, tosty, 
nuty dębowe oraz słodkie przyprawy. 
Na podniebieniu mięsiste, z apetyczną 
kwasowością, intensywne i kremowe, 
zrównoważone czerwone i czarne owoce, 
okrągłe. Dojrzałe, aksamitne i długie garbniki 
z nutami palonej kawy i mięty sprawiają, 
że w końcówce jest świeże i trwałe. 

CARtoixA De moNtsALvAt CARtoixA De moNtsALvAt CARtoixA De moNtsALvAt

•  S T R .  6 7  •

P r i o r a t

Współczesna historia Cartoixa de  Montsalvat zaczęła się w  1996 roku, gdy Francesc Sánchez-Bas z grupą współpracowników 
podjął wysiłki zmierzające do podniesienia jakości uprawianych krzewów w  pobliżu miejscowości La  Vilella Alta w apelacji 
Priorat. Ograniczał wielkość zbiorów, uzyskując w to miejsce wysokiej jakości owoce. Francesc Sanchez Bas, jako inżynier 
i ekspert enologiczny hiszpańskiego rządu, wykładający na Uniwersytecie w Tarragona, zaczął produkować własne wino z po-
mocą utalentowanego winiarza Rosera Amorósa. Amoros w 2005 roku otrzymał oficjalny certyfikat enologa z katalońskiego 
Instytutu Winorośli i Wina. Dziś wina Cartoixa de Montsalvat wyrażają głębię i intensywność szczepu Garnacha z Priorat.

Cartoixa de Montsalvat

•  H I S Z P A N I A  •

Montsalvat Montgarnaxt Montclass
CARTOIXA DE MONTSALVAT CARTOIXA DE MONTSALVAT CARTOIXA DE MONTSALVAT

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Priorat
wytrawne
czerwone
Grenache 90%, Carignan 10%
16°C
czerwonymi mięsami, dojrzałymi 
serami
0,75 l

D.O.C. Priorat
wytrawne
czerwone
Grenache 65%, Carignan 35%
16°C
dojrzewającą wołowiną, gulaszem, 
daniami jednogarnkowymi
0,75 l

D.O.C. Priorat
wytrawne
czerwone
Grenache 60%, Carignan 20%, 
Syrah 20%
16°C
makaronami, wieprzowiną, 
daniami z ryżem
0,75 l

Intensywny, fioletowy kolor z rubinowymi 
refleksami. Nos złożony, jeżyny, dzikie jagody, 
ziemiste nuty dymu, smoły, skóry i łupków, 
aluzje balsamiczne i miętowe. Dobrze zbu-
dowane na podniebieniu, głębokie i trwałe. 
Idealna równowaga dębu, przypraw i owo-
ców. Gładki i wyrazisty długi finisz.

Głęboki, czysty czerwony kolor uzupełniony 
brunatnymi refleksami. Nos złożony, harmonij-
ny, bogaty w truskawki, dzikie jagody, kwiaty, 
po chwili pojawiają się nuty tytoniu, łupków, fig 
i śliwek, niuanse kremowe i karmelowe, cyna-
mon, lukrecja. Na podniebieniu dobrze zbudow-
ne, eleganckie z wyraźną strukturą. Aksamitne 
taniny, doskonale równoważące minerały 
i owoce. Gładkie i subtelne w końcówce.

Wiśniowy, głęboki kolor z fioletowymi refleksa-
mi. W nosie jeżyny i jagody, tosty, nuty dębowe 
oraz słodkie przyprawy. Na podniebieniu 
mięsiste, z apetyczną kwasowością, intensywne 
i kremowe, zrównoważone czerwone i czarne 
owoce, okrągłe. Dojrzałe, aksamitne i długie 
garbniki z nutami palonej kawy i mięty sprawia-
ją, że w końcówce jest świeże i trwałe.



Latido Wild Garnacha

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Navarra
wytrawne
czerwone
Grenache
16°-18°C
warzywami, daniami z ryżem, 
czerwonymi i białymi 
grillowanymi mięsami, 
makaronami
0,75 l

Fioletowo-czerwona barwa. Nos intensywny, 
czerwone owoce, słodkie truskawki, maliny, 
czereśnie, niuanse balsamiczne, karmelowe 
i pieprzne. Na podniebieniu owocowe, 
zrównoważone, bogate i słodkie taniny. 
Posmak czerwonych, świeżych owoców. 

Latido Crianza

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Navarra
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80 %, Grenache 20%
18°C
pieczonymi i grillowanymi 
czerwonymi mięsami, gulaszem
0,75 l

Czerwono-bordowy kolor z rubinowymi 
refleksami. Zdecydowany i intensywny 
aromat dojrzałych leśnych owoców, 
czerwonych jagód, przyprawy, wanili 
i tostów. Na podniebieniu pełne smaku, 
zrównoważone, nuty dębowe i dymne.  
W końcówce czerwone owoce, eleganckie.

saRaH seleCtions saRaH seleCtions

Winnice posadowiono na niskich wzgórzach Nawarry, położonych na wysokości 650 metrów nad poziomem morza. Ponad 30 
letnie krzewy Garnacha i niewiele młodsze Tempranillo stanowią bazę do wytwarzania lekkich, czerwonych win z północnej 
Hiszpanii. Rodzina Sary czerpie autentyczną radość z wytwarzania tych owocowych i bardzo pijalnych win.

Sarah Selections

Latido Wild Garnacha

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Navarra
wytrawne
czerwone
Grenache
16°-18°C
warzywami, daniami z ryżem, 
czerwonymi i białymi 
grillowanymi mięsami, 
makaronami
0,75 l

Fioletowo-czerwona barwa. Nos intensywny, 
czerwone owoce, słodkie truskawki, maliny, 
czereśnie, niuanse balsamiczne, karmelowe 
i pieprzne. Na podniebieniu owocowe, 
zrównoważone, bogate i słodkie taniny. 
Posmak czerwonych, świeżych owoców. 

Latido Crianza

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczep
Temp. serw
Podawać z: 

Pojemność

D.O. Navarra
wytrawne
czerwone
Tempranillo 80 %, Grenache 20%
18°C
pieczonymi i grillowanymi 
czerwonymi mięsami, gulaszem
0,75 l

Czerwono-bordowy kolor z rubinowymi 
refleksami. Zdecydowany i intensywny 
aromat dojrzałych leśnych owoców, 
czerwonych jagód, przyprawy, wanili 
i tostów. Na podniebieniu pełne smaku, 
zrównoważone, nuty dębowe i dymne.  
W końcówce czerwone owoce, eleganckie.

saRaH seleCtions saRaH seleCtions
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Od roku 1163 klasztor pod wezwaniem św. Antoniego oraz gospodarstwo o nazwie Cheira w miejscu zwanym Couselo było 
we władaniu mnichów. Gospodarstwo „Cheira” jest dziś znane jako Quinta de Couselo. Ziemie te należały do   mnichów aż do 
konfiskaty w 1835 r., kiedy to klasztor, a później pozostałe nieruchomości trafiły na aukcję publiczną. Posiadłość przechodziła 
przez różne ręce, aż do 15 stycznia 1864 roku, gdy została przejęta przez Don Casimiro Dorado Mendera i pozostała w posia-
daniu rodziny przez 150 lat. Choć apelacja DO Rias Baixas powstała w latach osiemdziesiątych XX wieku, w Quinta de Qouselo 
produkowano wino od wczesnych lat dwudziestego wieku.

Quinta de Couselo

•  S T R .  6 9  •

R i a s  B a i x a s

Barbuntin Turonia Quinta de Couselo
QUINTA DE COUSELO QUINTA DE COUSELO QUINTA DE COUSELO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Rías Baixas
wytrawne
białe
Albariño
8°-10°C
przystawkami, owocami morza, 
warzywami
0,75 l

D.O. Rías Baixas 
wytrawne
białe
Albariño
8°-10°C
homarem, tatarem z tuńczyka, 
ceviche, białymi rybami morskimi
0,75 l

D.O. Rías Baixas
wytrawne
białe
Albariño, Caino Blanco, Loureiro
8°-10°C
owocami morza, rybami 
morskimi, warzywami
0,75 l

Nos cytrusowy, tropikalny, nuty brzoskwini, 
minerałów i ziół. Podniebienie przyjemnie 
świeże, pełne cytrusowych smaków i atrak-
cyjnej kwasowości, przy tym zrównoważo-
ne. Pozostawiające długi posmak owoców 
i minerałów.

Intensywna słomkowa barwa z zielonymi refleksami. 
Nos ujawnia wyraźne aromaty białych kwiatów, aroma-
tycznych ziół, trawy cytrynowej i tymianku, zaokrąglony 
renklodą. Na podniebieniu pojawiają się szlachetne 
nuty limonki, białych owoców, jabłka i gruszki, którym 
towarzyszą w końcówce słone nuty dzikich kwiatów. 

Barwa żółta z zielonymi refleksami, czysta i błysz-
cząca. Nos elegancki, z intensywnym aromatem 
kwiatów gardenii i róż. Uzupełniony liściem lau-
rowym, owocami brzoskwini i śliwki oraz nutami 
balsamicznymi. Na podniebieniu obfite, kwiatowe 
i mineralne, żywe oraz pikantne w końcówce. 

•  H I S Z P A N I A  •



Winnica Fragas do Lecer założona w 2005 roku przez rodzinę Boo-
-Rivero, dołączyła w 2016 roku do grupy Grandes Pagos Gallegos de 
Viticultura Tradicional. Celem tego ambitnego projektu jest tworze-
nie win na bazie rodzimych odmian galicyjskich Treixadura, Albari-
no i Godello, które w najlepszym stopniu wyrażają unikalne cechy 
siedlisk. Fragas do Lecer koncentruje się na obszarze apelacji Mon-
terrei. W winnicy uważa się, że gleby, klimat i wysokość na pozio-
mem morza doliny rzeki Támega są tym, co pozwala galicyjskim 
odmianom doskonale wyrazić siebie. Uprawy rodziny Boo-Rivera 
zajmują łącznie 18 hektarów na 28 parcelach. Zróżnicowana lokali-
zacja winnic oznacza, że plantacje położone są na różnych glebach: 
kamienistych, piaszczystych i łupkowych. Pozwala to na uzyskanie 
w winach Fragas do Lecer niezwykłej złożoności.

Fragas
do Lecer

Fraga do Corvo
FRAGAS DO LECER

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

D.O. Monterrei 
wytrawne
białe
Godello
6°-8°C
rybami, owocami morza, drobiem
0,75 l

Barwa jasna. Aromaty kwiatowe prowadzą do inten-
sywnych nut owocowych, takich jak jabłka, gruszki, cy-
trusy i  aromatyczne zioła. Na podniebieniu kremowa 
konsystencję, z dobrze wyważoną i przyjemną kwaso-
wością, świeże owoce zrównoważone nutami mineral-
nymi. Soczyste, z dobrze zaokrąglonym wykończeniem.

•  S T R .  7 0  •
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Bodegas Bleda
Bodegas Bleda to rodzinna firma, która od czterech pokoleń koncentruje się na młodych win oraz wysokiej jakości winach dojrzewających 
w dębowych beczkach.
Każdego roku w Bodedze pracują nad tym, aby osiągnąć jak najznakomitszą kompozycję smaków, zapachów i kolorów, jakie mają do zaofero-
wania winogrona z regionu Jumilla. Stosują przy tym rygorystyczny dobór jakości owoców, pozwalający na tradycyjne metod starzenia, poprze-
dzone najnowszymi technikami fermentacji. Chociaż najważniejszym gatunkiem dla Bodegas Bleda jest Monastrell, uprawiane są tutaj również 
inne odmiany dopuszczone przez przepisy apelacji Jumilla, w tym czerwone Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah i Grenache 
oraz białe Sauvignon Blanc, Airén i Macabeo. 

•  S T R .  7 1  •

Castillo de Jumilla Monastrell Castillo de Jumilla Crianza
BODEGAS BLEDA BODEGAS BLEDA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.P. Jumilla
wytrawne
czerwone
Monastrell
16°-18°C
hiszpańskimi gulaszami, 
paellami, czerwonym mięsem, 
kozim i owczym serem, grzybami 
i wszelkiego rodzaju tapasami
0,75 l

D.O.P. Jumilla 
wytrawne
czerwone
Monastrell, Tempranillo
16°-18°C
soczystymi daniami mięsnymi, 
tapasami, zapiekankami
0,75 l

Barwa ciemnoczerwona z rubinowymi refleksa-
mi. Nos intensywny, nuty czerwonych owoców. 
Na podniebieniu dojrzałe, taniny zaokrąglone, 
dobrze zrównoważone z przyjemną słodyczą 
i trwałym bukietem.

Barwa ciemnoczerwona, delikatne brązo-
we refleksy. Bogaty nos, nuty waniliowe, 
suszone śliwki, prażone orzechy. W ustach 
delikatna warstwa owocowa, liczne zaokrą-
glone taniny. Zrównoważone.

J u m i l l a•   H i s z p a n i a   •



•  S T R .  7 2  •

J u m i l l a•   H i s z p a n i a   •

Castillo de 
Jumilla Reserva

Pino Doncel 
Vintage

BODEGAS BLEDA BODEGAS BLEDA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

D.O.P. Jumilla
wytrawne
czerwone
Monastrell, Tempranillo 
16°-18°C
gazpacho, gulaszem, soczystym czerwonym 
mięsem, dziczyzną, grzybami, pasztetami, 
kremowymi serami
0,75 l

D.O.P. Jumilla
wytrawne
czerwone
Monastrell, Merlot, Syrah
16°-18°C
tapasami, dojrzewającymi szynkami 
i wędlinami, średnio twardymi serami

0,75 l

Kolor czerwony, przypominający dojrzałe wiśnie, z ru-
binowym odcieniem. Nos złożony, aromat czerwonych 
jagód, dżemu i nut tostowych. W ustach dojrzałe tani-
ny, podkreślają dębowe tło. W końcówce długie, lekko 
pikantne.

Kolor czerwony z fioletowymi refleksami. W intensyw-
nym aromacie wyczuwa się akcenty dojrzałych owo-
ców i  przypraw. Na podniebieniu, taniny sprawiające 
wrażenie słodkich, łączą się z delikatnym i eleganckim 
wykończeniem. Odrobina czarnych owoców wspartych 
nutami lukrecji.



Terra de Lobos Branco Terra de Lobos Tinto Terra de Lobos Rosado
quiNtA Do CAsAL bRANCo quiNtA Do CAsAL bRANCo quiNtA Do CAsAL bRANCo

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vinho Regional Ribatejano
wytrawne
białe
Fernao Pires, Sauvignon 
Blanc
8°- 10°C
jako aperitif, rybami 
z rusztu, daniami kuchni 
azjatyckiej
0,75 l, 5,0l

Jasna, żółta barwa. Aromat słodki, pikantny, 
mieszanina nut kwiatowych, jabłek, limetek, 
cytrusów i owoców tropikalnych. 
Smak złożony, bogaty z niuansami 
owocowymi i mineralnymi. Kwasowość 
świeża. Struktura elegancka z jedwabistym 
finałem.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vinho Regional Ribatejano
wytrawne
różowe
Touriga Nacional, Syrah, 
Aragonez
10°- 12°C
jako aperitif, do ryb, 
przekąsek
0,75 l

Intensywna, głęboka różowa barwa 
towarzyszy bogatym aromatom 
truskawkowym i malinami. W smaku nie 
brakuje dojrzałych czerwonych owoców 
i kwiatów. Finał trwały i łagodny. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vinho Regional Ribatejano
wytrawne
czerwone
Castelao, Trincadeira, 
Cabernet Sauvignon
17°- 18°C
mięsami, serami, 
makaronami
0,75 l, 5,0l

Kolor czerwony z rubinowymi refleksami. 
Aromat kwiatowy, przyjemny, wyczuwalne 
czerwone i czarne owoce oraz przyprawy. 
Na podniebieniu łagodne, owocowe. 
Zrównoważone, z apetyczną kwasowością 
i długotrwałym finałem.

Terra de Lobos Branco Terra de Lobos Tinto Terra de Lobos Rosado
quiNtA Do CAsAL bRANCo quiNtA Do CAsAL bRANCo quiNtA Do CAsAL bRANCo

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vinho Regional Ribatejano
wytrawne
białe
Fernao Pires, Sauvignon 
Blanc
8°- 10°C
jako aperitif, rybami 
z rusztu, daniami kuchni 
azjatyckiej
0,75 l, 5,0l

Jasna, żółta barwa. Aromat słodki, pikantny, 
mieszanina nut kwiatowych, jabłek, limetek, 
cytrusów i owoców tropikalnych. 
Smak złożony, bogaty z niuansami 
owocowymi i mineralnymi. Kwasowość 
świeża. Struktura elegancka z jedwabistym 
finałem.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vinho Regional Ribatejano
wytrawne
różowe
Touriga Nacional, Syrah, 
Aragonez
10°- 12°C
jako aperitif, do ryb, 
przekąsek
0,75 l

Intensywna, głęboka różowa barwa 
towarzyszy bogatym aromatom 
truskawkowym i malinami. W smaku nie 
brakuje dojrzałych czerwonych owoców 
i kwiatów. Finał trwały i łagodny. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Vinho Regional Ribatejano
wytrawne
czerwone
Castelao, Trincadeira, 
Cabernet Sauvignon
17°- 18°C
mięsami, serami, 
makaronami
0,75 l, 5,0l

Kolor czerwony z rubinowymi refleksami. 
Aromat kwiatowy, przyjemny, wyczuwalne 
czerwone i czarne owoce oraz przyprawy. 
Na podniebieniu łagodne, owocowe. 
Zrównoważone, z apetyczną kwasowością 
i długotrwałym finałem.
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Te j o

Winnica Casal Branco położona jest na lewym brzegu rzeki Tag, w miejscowości Almeirim. Od ponad dwóch wieków należy 
do  tej samej rodziny. Posiadłość ma obszar 1100 ha, z których 140 obsadzono winoroślą. Winorośle to przede wszystkim 
rdzennie portugalskie odmiany, np. białe Fernão Pires. Wina czerwone wytwarzane są głównie z odmian Trincadeira, Ca-
stelão, Touriga Nacional, a od niedawna również z odmian Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdoot, Alicante i Syrah. Proces 
winifikacji jest prowadzony w pochodzącym z XVIII wieku budynku zaadaptowanym do wykorzystywania w nim najnowszych 
technik produkcji wina, niezbędnych do zachowania wszystkich wartości dostarczanych przez winogrona. Wszystkie te pro-
cesy, w połączeniu z długą tradycją produkcji, sprawiają dziś, że wina wytwarzane w Casal Branco są powszechnie uznawane 
za oferujące bardzo korzystną relację jakości do ceny.

Quinta do Casal Branco

•  P O R T U G A L I A  •
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A l e n t e j o

Monte do Zambujeiro tinto Terra do Zambujeiro tinto Zambujeiro
QUINTA DO ZAMBUJEIRO QUINTA DO ZAMBUJEIRO QUINTA DO ZAMBUJEIRO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Vinho Regional Alentejano
wytrawne
czerwone
Alicante Bouschet 35%, Aragonez 
22%, Tinta Caiada 19%, Touriga 
Nacional 11%, Petit Verdot 5%
16°-18°C
czerwonymi mięsami, pikantnymi 
daniami, aromatycznymi serami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Vinho Regional Alentejano
wytrawne
czerwone
Alicante Bouschet 34%, Aragonez 
20%, Touriga Nacional 19%, 
Trincadeira 14%, Cabernet 
Sauvignon 13%,
16°-18°C
czerwonymi mięsami, pikantnymi 
daniami, aromatycznymi serami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Vinho Regional Alentejano,
wytrawne
czerwone
Touriga Nacional 39%, Alicante 
Bouschet 33%, Aragonez 14%, 
Petit Verdot 7%, Cabernet 
Sauvignon 7% 
16°-18°C
czerwonymi mięsami
0,75 l

Ciemnej barwie towarzyszy bukiet czerwonych 
owoców i fiołków z odrobiną wanilii. W ustach 
kremowe, z miękką strukturą oraz solidnymi 
taninami, skupionymi i świeżymi, o bardzo 
dobrej intensywności owoców w końcówce.

Ciemny kolor z fioletowymi refleksami. Nos 
obfity i perfumowany z dużą ilością kwiatowych 
i czerwonych nut owocowych oraz suszoną skórką 
pomarańczową. W ustach miękkie i kremowe, 
z łagodną, ale taninową strukturą. Świetnej 
trwałości owoce przechodzą w końcówce w nuty 
waniliowe. Zrównoważone.

Bardzo intensywna, niemal czarna barwa. Boga-
ty i złożony nos z nutami czarnych i czerwonych 
owoców, fiołka, cedru oraz węgla drzewnego. Bardzo 
dobrze zbudowane na podniebieniu, mocne, bogate, 
ze śmietankowymi i słodkimi owocami, utrzymane 
w solidnej osłonie eleganckich tanin. Daje niezwykle 
trwał finał, z niemal nie kończącym się dotykiem 
dojrzałych owoców. 

•  P O R T U G A L I A  •

Quinta do Zambujeiro znajduje się w odległości około 170 km na wschód od Lizbony, w południowo-wschodniej części por-
tugalskiej prowincji Alentejo. Ciągła troska o dobre zbiory i praca nad jakością w tej organicznie prowadzonej winnicy skut-
kuje tym, że wina Zambujeiro potrafią wywołać niezapomniane emocje zarówno wśród miłośników wina, jak i wymagających 
koneserów. 

Quinta do Zambujeiro
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D a o

JK Elpenor Julia Kemper
Aragonez

Julia Kemper
Touriga National

JULIA KEMPER JULIA KEMPER JULIA KEMPER

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Dăo
wytrawne
czerwone
Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Alfrocheiro, Jaen 
16°-18°C
przystawkami, sałatkami, 
makaronami, delikatnymi 
czerwonymi mięsami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

D.O.C. Dăo 
wytrawne
czerwone
Aragonez (Tempranillo) 
16°-18°C
czerwonymi mięsami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Dăo
wytrawne
czerwone
Touriga National 
16°-18°C
czerwonymi mięsami, gęsiną, 
dziczyzną
0,75 l

Głęboki rubinowy kolor. Intensywny aromat 
dzikich jagód i bergamotki. W ustach pełno-
krwiste, nie tracąc przy tym elegancji. Po-
smak długi i złożony.

Głęboki rubinowy kolor z refleksami 
granatu, który odsłania świeży czerwony, 
owocowy aromat z nutami dzikiej jeżyny 
i odcieniami sosny oraz igliwia, charaktery-
stycznymi dla terror. W ustach eleganckie, 
delikatne ciało o doskonałej równowadze 
między kwasowością i garbnikami. Świeże 
oraz mineralne nuty rysują wino o wybit-
nym charakterze.

Wino o głębokim rubinowym kolorze. Fiołko-
wy aromat z nutami mentolowymi oraz niu-
ansami kakao. Podniebienie złożone z dobrą 
strukturą. Eleganckie o doskonałej równowa-
dze i długowieczności.

Winnica Julia Kemper reprezentuje obecnie nowe pokolenie tradycyjnej portugalskiej rodziny, żyjącej od wieków z  wiel-
ką pasją do regionu Dão. Setki lat temu rodzina Melo po raz pierwszy zwróciła uwagę na Terras de Azurara, a tym samym 
na szczególne terroir obszaru Dão – płaskowyż, na którym posadzono obecne winnice Julii Kemper. Z biegiem lat część parce-
li przestała być w posiadaniu rodziny. Inne, jak bumerang, wróciły i są dziś ponownie fragmentem posiadłości. Rodzina Melo 
traktowała zawsze swoje winnice z poszanowaniem dla pracy rolników, którzy wiedzą jak stać się częścią wspaniałego terroir.

Julia Kemper

•  P O R T U G A L I A  •
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Branco Branco Long Ageing Tinto
QUINTA DA PONTE PEDRINHA QUINTA DA PONTE PEDRINHA QUINTA DA PONTE PEDRINHA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O.C. Dăo
wytrawne
białe
Encruzado, Malvasia Fina 
8°-10°C
przystawkami, owocami morza, 
warzywami
0,75 l

D.O.C. Dăo 
wytrawne
białe
Encruzado, Cerceal Branco, Arinto
10°-12°C
morskimi pieczonymi rybami, 
białymi mięsami, aromatycznymi 
daniami azjatyckimi
0,75 l

D.O.C. Dăo
wytrawne
czerwone
Touriga Nacional, Tinta Roriz, 
Alfrocheiro, Jaen
16°-18°C
grillowanymi mięsami, 
pieczonym drobiem, pikantnymi 
makaronami
0,75 l

Quinta da Ponte Pedrinha jest obecnie własnością Maria de Lourdes Mendes Oliva
Nunes Ostrio i należy do tej samej rodziny od XVIII wieku. 55 hektarów winnic rozciąga się w pobliżu wysokich gór Serra da Es-
trela, w regionie Dão. Posadzone ponad 35 lat temu i prowadzone w sposób organiczny plantacje, doskonale odzwierciedlają 
przywiązanie miejscowej ludności do tradycji i lokalnych odmian. Nowoczesna przetwórnia pozwala natomiast na adekwatne 
dopasowanie jakości win do rodzących się w tym miejscu winogron.

Quinta da Ponte Pedrinha

D a o•  P O R T U G A L I A  •
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Touriga Nacional
QUINTA DA PONTE PEDRINHA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

D.O.C. Dăo
wytrawne
czerwone
Touriga Nacional
18°C
pieczeniami, czerwonymi mięsami, dziczyzną
0,75 l

D a o•  P O R T U G A L I A  •



Devon-Schiefer feinherb Riesling trocken

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
8°-  10°C
rybami, białymi mięsami, 
sałatkami
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
wytrawne
białe
Riesling
8°-10°C
drobiem i rybami
0,75 l

Jasna, słomkowa barwa. Nos subtelny, 
mineralny. Na podniebieniu eleganckie 
i mineralne, niuanse słodkich białych 
owoców. 

Jasna barwa z zielonymi refleksami. Nos 
mineralny, intensywny, zielone i żółte 
jabłka. Na podniebieniu pełne trwałego 
posmaku jabłek, zrównoważone, świeże. 

Weingut meulenHoF Weingut meulenHoF

Pierwsze pisemne wzmianki o Meulenhof pochodzą z 2 marca 1337, kiedy to hrabina Loretta i hrabia Johann von Sponheim 
zastawili majątek u rycerza Konrada von Loesenich. W roku 1477 hrabiowie von Sponheim przekazali dwór zarządcom cyster-
skich klasztorów. W ich posiadaniu Meulenhof był do 1802 roku, kiedy to podczas sekularyzacji dóbr kościelnych, które miały 
miejsce w czasach napoleońskich, dwór trafił w mieszczańskie ręce. Kupiec Matthias Josef Hayn kupił farmę za 5250 franków 
i sprzedał ją w 1804 roku Johnowi Josephowi i Bernardowi Josephowi Schmitges. Trzy pokolenia później, w 1883 roku Gertru-
da Schmitges pobrała się z Johannem Ehlenem. Ich córka Maria Ehlen w 1919 roku wniosła dwór w posagu do małżeństwa 
z Stephanem Justenem. Meulenhof został przejęty w 1950 roku przez ich syna Heinza Justena, a od 1990 roku winnicą kieruje 
jego syn Stefan.

Weingut Meulenhof

Devon-Schiefer feinherb Riesling trocken

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
8°-  10°C
rybami, białymi mięsami, 
sałatkami
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
wytrawne
białe
Riesling
8°-10°C
drobiem i rybami
0,75 l

Jasna, słomkowa barwa. Nos subtelny, 
mineralny. Na podniebieniu eleganckie 
i mineralne, niuanse słodkich białych 
owoców. 

Jasna barwa z zielonymi refleksami. Nos 
mineralny, intensywny, zielone i żółte 
jabłka. Na podniebieniu pełne trwałego 
posmaku jabłek, zrównoważone, świeże. 

Weingut meulenHoF Weingut meulenHoF

•  S T R .  7 8  •

•  N I E M C Y  • M o z e l a

Riesling feinherb QbA
WEINGUT MEULENHOF

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Deutscher Qualitätswein / Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
8°-10°C
rybami, białymi mięsami, sałatkami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
świeży, typowy dla rieslinga, nuty jabłek. 
W ustach delikatnie orzeźwiające, dojrzałe 
białe owoce, jabłka, cytrusy. W końcówce 
żwawe i trwałe. 

• s t r .  6 4    •

Wehlener 
Sonnenuhr 
Kabinett

Riesling feinherb 
QbA

Weingut meulenHoFWeingut meulenHoF

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
8°-  10°C
rybami, białymi mięsami, 
sałatkami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos świeży, 
typowy dla rieslinga, nuty jabłek. W ustach 
delikatnie orzeźwiające, dojrzałe białe owoce,  
jabłka, cytrusy. W końcówce żwawe i trwałe. 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
8°- 10°C
białymi mięsami, rybami 
z sosami, deserami
0,75 l

Słomkowa barwa z żółtymi refleksami. 
Nos świeży, egzotyczne owoce, delikatna 
brzoskwinia, dojrzałe jabłko, miód, 
przyprawy. Na podniebieniu zdecydowany 
świeży smak, kiwi, dojrzałe białe owoce, 
drobne słodycze. Trwałe w finale. 

• N I E M C Y    • M o z e l a



Devon-Schiefer feinherb Riesling trocken

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
8°-  10°C
rybami, białymi mięsami, 
sałatkami
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
wytrawne
białe
Riesling
8°-10°C
drobiem i rybami
0,75 l

Jasna, słomkowa barwa. Nos subtelny, 
mineralny. Na podniebieniu eleganckie 
i mineralne, niuanse słodkich białych 
owoców. 

Jasna barwa z zielonymi refleksami. Nos 
mineralny, intensywny, zielone i żółte 
jabłka. Na podniebieniu pełne trwałego 
posmaku jabłek, zrównoważone, świeże. 

Weingut meulenHoF Weingut meulenHoF

•  S T R .  7 9  •

Erdener Treppchen 
Grosses Gewächs

Devon-Schiefer 
feinherb

Wehlener 
Sonnenuhr 
Kabinett

WEINGUT MEULENHOF WEINGUT MEULENHOF WEINGUT MEULENHOF

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / Mosel
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
rybami, owocami morza
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
8°-10°C
rybami, białymi mięsami, sałatkami
0,75 l

Deutscher Prädikatswein / Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
8°-10°C
białymi mięsami, rybami z sosami, 
deserami
0,75 l

Jasna barwa. Nos wyraźny, intensywny i elegancki, delikat-
ny owocowy aromat. W ustach dobrze zbudowane, zba-
lansowane, kremowe, subtelne nuty kwiatowe, delikatny 
posmak owoców cytrusowych i przypraw. Trwałe.

Jasna, słomkowa barwa. Nos subtelny, mineralny. 
Na podniebieniu eleganckie i mineralne, niuanse 
słodkich białych owoców. 

Słomkowa barwa z żółtymi refleksami. Nos świeży, eg-
zotyczne owoce, delikatna brzoskwinia, dojrzałe jabłko, 
miód, przyprawy. Na podniebieniu zdecydowany świeży 
smak, kiwi, dojrzałe białe owoce, drobne słodycze. 
Trwałe w finale. 

• s t r .  6 4    •

Wehlener 
Sonnenuhr 
Kabinett

Riesling feinherb 
QbA

Weingut meulenHoFWeingut meulenHoF

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
8°-  10°C
rybami, białymi mięsami, 
sałatkami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos świeży, 
typowy dla rieslinga, nuty jabłek. W ustach 
delikatnie orzeźwiające, dojrzałe białe owoce,  
jabłka, cytrusy. W końcówce żwawe i trwałe. 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
8°- 10°C
białymi mięsami, rybami 
z sosami, deserami
0,75 l

Słomkowa barwa z żółtymi refleksami. 
Nos świeży, egzotyczne owoce, delikatna 
brzoskwinia, dojrzałe jabłko, miód, 
przyprawy. Na podniebieniu zdecydowany 
świeży smak, kiwi, dojrzałe białe owoce, 
drobne słodycze. Trwałe w finale. 

• N I E M C Y    • M o z e l a

•  N I E M C Y  • M o z e l a



Christoffel Riesling Ürzig Würzgarten Kabinett Ürzig Würzgarten Spätlese
WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
białymi mięsami, rybami, 
warzywami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
bogaty, owocowy, morele, jabłka i melon.  
W ustach eleganckie, delikatnej kwasowości 
towarzyszą słodkie jabłka i białe śliwki.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

V.D.P. Prädikatswein / Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
rybami w sosach, duszonymi 
białymi mięsami, drobiem, 
daniami azjatyckimi, 
wędlinami
0,75 l

Żółta barwa z zielonymi refleksami. Nos 
bogaty, brzoskwinie i mailny.  W ustach 
świeże, mineralne z trwałymi, białymi 
owocami w końcówce. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

V.D.P. Prädikatswein / Mosel 
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
słodkowodnymi rybami, 
duszoną cielęciną,   
drobiem, wędlinami, 
deserami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
zdecydowany, odrobina moreli, po chwili 
nuty naftowe. Dobrze zbudowane, 
początkowo dominuje słodycz 
podkreślająca po chwili niuanse róż i malin. 
Równowaga mineralności i owocowości. 

Christoffel Riesling Ürzig Würzgarten Kabinett Ürzig Würzgarten Spätlese
WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
białymi mięsami, rybami, 
warzywami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
bogaty, owocowy, morele, jabłka i melon.  
W ustach eleganckie, delikatnej kwasowości 
towarzyszą słodkie jabłka i białe śliwki.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

V.D.P. Prädikatswein / Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
rybami w sosach, duszonymi 
białymi mięsami, drobiem, 
daniami azjatyckimi, 
wędlinami
0,75 l

Żółta barwa z zielonymi refleksami. Nos 
bogaty, brzoskwinie i mailny.  W ustach 
świeże, mineralne z trwałymi, białymi 
owocami w końcówce. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

V.D.P. Prädikatswein / Mosel 
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
słodkowodnymi rybami, 
duszoną cielęciną,   
drobiem, wędlinami, 
deserami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
zdecydowany, odrobina moreli, po chwili 
nuty naftowe. Dobrze zbudowane, 
początkowo dominuje słodycz 
podkreślająca po chwili niuanse róż i malin. 
Równowaga mineralności i owocowości. 

Ürzig Würzgarten 
Kabinett (VDP)

Ürzig Würzgarten 
Spätlese (VDP)

WEINGUT JOH. JOS. CHRISTOFFEL ERBEN WEINGUT JOH. JOS. CHRISTOFFEL ERBEN

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / VDP.
Ortswein / Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
słodkowodnymi rybami, duszoną 
cielęciną, drobiem, wędlinami, 
deserami
0,75 l

Deutscher Prädikatswein / VDP.
Ortswein / Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
rybami w sosach, duszonymi 
białymi mięsami, drobiem, daniami 
azjatyckimi, wędlinami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos zde-
cydowany, odrobina moreli, po chwili nuty 
naftowe. Dobrze zbudowane, początkowo 
dominuje słodycz podkreślająca po chwili 
niuanse róż i malin. Równowaga mineralno-
ści i owocowości.

Żółta barwa z zielonymi refleksami. Nos 
bogaty, brzoskwinie i mailny. W ustach świe-
że, mineralne z trwałymi, białymi owocami 
w końcówce.

Christoffel Riesling Ürzig Würzgarten Kabinett Ürzig Würzgarten Spätlese
WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
białymi mięsami, rybami, 
warzywami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
bogaty, owocowy, morele, jabłka i melon.  
W ustach eleganckie, delikatnej kwasowości 
towarzyszą słodkie jabłka i białe śliwki.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

V.D.P. Prädikatswein / Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
rybami w sosach, duszonymi 
białymi mięsami, drobiem, 
daniami azjatyckimi, 
wędlinami
0,75 l

Żółta barwa z zielonymi refleksami. Nos 
bogaty, brzoskwinie i mailny.  W ustach 
świeże, mineralne z trwałymi, białymi 
owocami w końcówce. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

V.D.P. Prädikatswein / Mosel 
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
słodkowodnymi rybami, 
duszoną cielęciną,   
drobiem, wędlinami, 
deserami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
zdecydowany, odrobina moreli, po chwili 
nuty naftowe. Dobrze zbudowane, 
początkowo dominuje słodycz 
podkreślająca po chwili niuanse róż i malin. 
Równowaga mineralności i owocowości. 

Christoffel Riesling Ürzig Würzgarten Kabinett Ürzig Würzgarten Spätlese
WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN WeiNGut Joh. Jos. ChRistoFFeL eRbeN

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Mosel
półwytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
białymi mięsami, rybami, 
warzywami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
bogaty, owocowy, morele, jabłka i melon.  
W ustach eleganckie, delikatnej kwasowości 
towarzyszą słodkie jabłka i białe śliwki.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

V.D.P. Prädikatswein / Mosel
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
rybami w sosach, duszonymi 
białymi mięsami, drobiem, 
daniami azjatyckimi, 
wędlinami
0,75 l

Żółta barwa z zielonymi refleksami. Nos 
bogaty, brzoskwinie i mailny.  W ustach 
świeże, mineralne z trwałymi, białymi 
owocami w końcówce. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

V.D.P. Prädikatswein / Mosel 
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
słodkowodnymi rybami, 
duszoną cielęciną,   
drobiem, wędlinami, 
deserami
0,75 l

Jasna barwa z żółtymi refleksami. Nos 
zdecydowany, odrobina moreli, po chwili 
nuty naftowe. Dobrze zbudowane, 
początkowo dominuje słodycz 
podkreślająca po chwili niuanse róż i malin. 
Równowaga mineralności i owocowości. 

•  S T R .  8 0  •

Mönchhof, dawniej własność opactwa cystersów Himmerod, jest jedną z najstarszych winnic w rejonie Mozeli. Już w 1177 roku 
papież Aleksander III ustanowił pierwszą winnicę opactwa w Ürzig. Mnisi z Himmerod wybudowali w tym okresie piwnice 
do produkcji wina, które można podziwiać do dzisiaj w wybudowanym w 1509 roku dworze. W 1804 roku po sekularyzacji 
majątków kościelnych za czasów Napoleona, rodzina Eymaelów kupiła nieruchomość podczas licytacji w Paryżu.

Weingut Joh. Jos. Christoffel Erben

•  N I E M C Y  • M o z e l a
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R h e i n g a u

Lenchen
Riesling 

Berg Roseneck
Riesling 

Bischofsberg
Riesling Spätlese

CORVERS KAUTER CORVERS KAUTER CORVERS KAUTER

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheingau
wytrawne
białe
Riesling 
8°-10°C
delikatnymi daniami, jako aperitif
0,75 l

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheingau
wytrawne
białe
Riesling 
10°-12°C
słodkowodnymi rybami, 
duszoną cielęciną, drobiem, 
wędlinami, deserami
0,75 l

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheingau 
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
rybami, duszonymi białymi 
mięsami, daniami azjatyckimi
0,75 l

Barwa bardzo jasna. Nos czysty, cytrusowy 
współgra z dojrzałą, dobrze osadzoną kwaso-
wością i owocami brzoskwini. 
Riesling z Lenchen jest łagodny na podniebie-
niu i dzięki temu doskonały na różne okazje.

Barwa jasna, czysta i klarowna. W zapach 
łamią się delikatny, ożywiający zapach 
brzoskwini i nut mineralnych. Na podnie-
bieniu pięknie wyrzeźbiona gra owocowości 
i kwasowości.

Krzewy rosnące na lessowych glebach 
parceli Bischofsberg dają wina obszer-
ne i złożone, z fascynującymi aromatami 
brzoskwini i gruszki. Dobrze zintegrowane 
z delikatną kwasowością owoców i wysoką 
mineralnością, rozwijają się w dębowych 
nutach finału. 

Tradycję produkcji wina w rodzinie Kauter, wywodzącej się z Winkel można śledzić już od około 250 lat. Winiarstwo w rodzinie 
Corvers z Rüdesheim jest równie solidnie zakorzenione. Jednak dla połączonych obecnie rodów Corvers i Kautern najważniej-
sze jest spojrzenie w przyszłość, ponieważ skupiają się na nowoczesnym łączeniu wina z przyjemnością jedzenia. Produkcja 
wina jest pod opieką Matthiasa, który z wielką pasją i wyobraźnią stawia swój osobisty znaczek na każdym roczniku win 
z Rheingau. Brigitte rozwija i udoskonala styl w autorskiej restauracji, oferując gościom szeroki wybór dań, które odzwiercie-
dlają charakter regionu z akcentami śródziemnomorskimi. W ten sposób dzisiejsza rodzina Corvers Kauter połączyła swoje 
talenty, aby podkreślić ogromny potencjał winnic w Oestrich i Winkel, w Mittelheim i Rüdesheim i dostosować ich styl do 
kulinarnych doznań najwyższej próby.

Weingut Corvers-Kauter

•  N I E M C Y  •
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Drachenstein 
Spätburgunder

Rüdesheimer Berg 
Rottland Riesling Spätlese

CORVERS KAUTER CORVERS KAUTER

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Deutscher Qualitätswein / Rheingau
wytrawne
czerwone
Spätburgunder (Pinot Noir)
16°-18°C
kaczką, gęsiną, drobną dziczyzną, duszoną 
wołowiną 
0,75 l

Deutscher Prädikatswein / Rheingau
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
słodkowodnymi rybami, cielęciną
0,75 l

Barwa czerwona z granatowymi refleksami. Zapach przy-
wołuje skojarzenia w kierunku czarnego pieprzu, wiśni, 
granat, miodu i eukaliptusa, z nutą drzewa sandałowego 
w tle. W ustach rozwija złożoność i intensywność, którą 
zawdzięcza dojrzałym taninom i spiczastej kwasowości. 
W finale ukazuje pikantność i trwałość. 

Riesling z Rüdesheimer Berg Rottland to prawdziwa ikona 
zachodniego Rheingau. Łupkowe gleby odzwierciedlają 
wysoki poziom akcentów mineralnych. Przy czym staranna 
winifikacja podkreśliła jeszcze bardziej wyjątkowy charak-
ter siedliska, z którego pochodzi ten wielki Riesling. 

R h e i n g a u•  N I E M C Y  •



Winnica Müller-Catoir to stara posiadłość w dzielnicy Haardt miasta Neustadt an der Weinstrasse w niemieckim regionie Palatynat. 
Dzisiejszym właścicielem jest Philipp David Catoir, który uprawia winorośl na powierzchni 21 hektarów. Rocznie z tego obszaru pro-
dukuje się od 130 000 do 160 000 butelek białego i czerwonego wina. Oprócz najważniejszej odmiany winogron Riesling uprawiane 
są także Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Rieslaner, Scheurebe, Muskateller i Sauvignon Blanc. Posiadłość jest własnością rodziny 
od 1744 r. Przez prawie 100 lat firmą zarządzały kobiety (babcia, prababka i praprababka obecnego właściciela), mające trwały wpływ 
na obecny kształt nieruchomość. W 1968 r. Jakob Heinrich Catoir przejął część majątku, który został wcześniej podzielony w drodze 
dziedziczenia, z intencją ponownego stworzenia jednej posiadłości. Poświęcił temu zadaniu 40 lat. Philipp David Catoir kontynuuje 
rodzinną tradycję w 9. pokoleniu od 2009 roku. Od 2004 roku winnica jest członkiem Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätswe-
ingüter (VDP). Natomiast w 2006 roku enolog Martin Franzen znalazł się na liście „Wine Personalities of the Year” Roberta Parkera.

Weingut Müller-Catoir

•  S T R .  8 3  •
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MC Riesling
(VDP) 

MC Scheurebe
(VDP)

MC Muskateller
(VDP)

MÜLLER-CATOIR MÜLLER-CATOIR MÜLLER-CATOIR

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
VDP.Gutswein / Palatynat
wytrawne
białe
Riesling 
8°-10°C
rybami, białymi mięsami, 
warzywami
0,75 l

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
VDP.Gutswein / Palatynat
wytrawne
białe
Scheurebe 
8°-10°C
rybami, daniami kuchni tajskiej
0,75 l

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
VDP.Gutswein / Palatynat 
wytrawne
białe
Muskateller
8°-10°C
rybami, owocami morza, 
delikatnymi sałatkami
0,75 l

Świeża skórka białych owoców egzotycznych 
oraz skórka cytrynowa stanowią podstawę 
aromatu tego pięknego rieslinga. W drugim 
planie pojawiają się kwiaty czarnego bzu 
i rumianku. Na podniebieniu świeże i niepo-
wtarzalne jabłka, cytrusy, podszyte
drobnymi akcentami mineralnymi.

Intensywny zapach świeżo skoszonej 
trawy i limonki. Pikantne aromaty, prawie 
orientalne. Wszystko wsparte przyjemną 
waniliową nutą. Na podniebieniu eleganc-
kie z żywą kwasowością, która nadaje winu 
niesamowitej świeżość. W końcówce starta 
skórka grejpfruta.

Delikatny aromat muszkatu, z nutami róży 
i zielonej trawy. Na podniebieniu eleganckie 
i delikatne ciało, mineralne, świeże
wykończenie. Idealne wino na lato.
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MC Weissburgunder 
(VDP)

Haardt Riesling 
(VDP)

Haardt 
Weissburgunder 
(VDP)

MÜLLER-CATOIR MÜLLER-CATOIR MÜLLER-CATOIR

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
VDP.Gutswein / Palatynat
wytrawne
białe
Weissburgunder (Pinot Blanc)
8°-10°C
rybami, krewetkami, sałatkami
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / 
VDP.Ortswein / Palatynat
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
pieczonymi rybami, białymi mięsami, 
grillowanymi warzywami
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / 
VDP.Ortswein / Palatynat
wytrawne
białe
białe
10°-12°C
rybami, owocami morza, białymi 
mięsami, grillowanymi warzywami
0,75 l

Soczysty i zrównoważony aromat świeżych 
gruszek i jabłek. Na podniebieniu dodatkowo 
korespondują z zapachem nuty orzechowe.

Nos skoncentrowany, nuty wiciokrzewu, mirabelek 
i suszonych cytryny. Na podniebieniu mineralne, 
charakterystyczne niuanse żółtych owoców, takich 
jak morele i dojrzałe brzoskwinie. Dobra struktura 
z ujmującą gęstością i trwałością w końcówce.

Świeży zapach w pełni dojrzałych jabłek 
i gruszek. Na podniebieniu mineralne, dobrze 
zbudowane, eleganckie i pełne wykończenie.
Nuty gruszki, białej brzoskwini, ananasa 
i skórki cytrynowej.
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Bürgergarten Riesling 
(VDP)

Herzog Weissburgunder 
(VDP)

MÜLLER-CATOIR MÜLLER-CATOIR

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein/ 
VDP.Erste Lage / Palatynat
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
białymi mięsami, grillowanymi rybami
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / 
VDP.Erste Lage / Palatynat
wytrawne
białe
Weissburgunder (Pinot Blanc)
10°-12°C
bogatymi daniami z ryb, homarem, 
krabem, wyrazistymi sałatkami
0,75 l

Nos złożony i obszerny, suszone goździki, 
biały pieprz, szafran, nuty migdałów i kwiatów 
wiśni. Usta mocne, z poważną strukturą, za 
którą kryje się mnóstwo dostrojonej kwaso-
wości.

Barwa jasnożółta z zielonymi odcieniami. Aromaty 
owoców pestkowych, żółtej gruszki i zielonego jabłka. 
Wino jest miękkie i tłuste w ustach. Świeżą i soczystą 
kwasowość połączono z nutami przypraw oraz ziół, 
które mieszają się z czerwoną pomarańczą i grejpfru-
tem. W finale starta skórka grejpfruta.



Grauer Burgunder Riesling Chardonnay Spätlese
eRnst bRetz eRnst bRetz eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen 
wytrawne
białe
Grauer Burgunder
10°-12°C
morskimi rybami, drobiem, 
szparagami
0,75 l

Owocowy i elegancki aromat. 
Na podniebieniu delikatny posmak owoców. 
Nieznacznie wyczuwalne jabłka i pigwa, 
podkreślają świeżość.

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
wytrawne
białe
Chardonnay
10°-12°C
rybami w sosach, duszonymi 
białymi mięsami, drobiem, 
daniami azjatyckimi, 
wędlinami
0,75 l

Żółta barwa. Nos obfity, pełen słodkich 
nut wanilii. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, wyrazisty charakter podkreśla 
zdecydowany posmak melona, brzoskwini 
i owoców egzotycznych. W finale delikatne, 
przy tym bardzo trwałe. 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
owocami morza, morskimi 
rybami, szparagami
0,75 l

Czysta jasnożółta barwa. Delikatny, 
mineralny aromat przesiąknięty subtelnymi 
niuansami miodu. W ustach pełne, 
z umiarkowaną kwasowością. Świeże 
i pobudzające.

Rodzinna winnica powstała w roku 1721. Dziś rodzina Bretz z dumą spogląda na długą historię swo-
jego rodu w Hesji Nadreńskiej. Wierzą, że silna rodzinna wspólnota jest „duszą” każdej winnicy. Ten 
duch wspólnego działania obecny jest w ich codziennej pracy. Każdy odpowiada przy tym za swoje 
zadania. Horst jest winiarzem i osobą odpowiedzialną za marketing. Jego brat Harald zarządza win-
nicą. Ojciec, Ernst, jest niezastąpiony z uwagi na swe wieloletnie doświadczenie i świetne relacje 
z ludźmi. Heike, żona Horsta, troszczy się o sprzedaż i relacje z klientami. Pasję do wina, winnicy 
i domu Bretzowie przekazują swoim dzieciom, dając im możność kontynuowania długiej, harmonij-
nej historii rodziny miłującej wino i swoją winnicę.

Ernst Bretz

Grauer Burgunder Riesling Chardonnay Spätlese
eRnst bRetz eRnst bRetz eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen 
wytrawne
białe
Grauer Burgunder
10°-12°C
morskimi rybami, drobiem, 
szparagami
0,75 l

Owocowy i elegancki aromat. 
Na podniebieniu delikatny posmak owoców. 
Nieznacznie wyczuwalne jabłka i pigwa, 
podkreślają świeżość.

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
wytrawne
białe
Chardonnay
10°-12°C
rybami w sosach, duszonymi 
białymi mięsami, drobiem, 
daniami azjatyckimi, 
wędlinami
0,75 l

Żółta barwa. Nos obfity, pełen słodkich 
nut wanilii. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, wyrazisty charakter podkreśla 
zdecydowany posmak melona, brzoskwini 
i owoców egzotycznych. W finale delikatne, 
przy tym bardzo trwałe. 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
owocami morza, morskimi 
rybami, szparagami
0,75 l

Czysta jasnożółta barwa. Delikatny, 
mineralny aromat przesiąknięty subtelnymi 
niuansami miodu. W ustach pełne, 
z umiarkowaną kwasowością. Świeże 
i pobudzające.

Grauer Burgunder
ERNST BRETZ

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
wytrawne
białe
Grauer Burgunder (Pinot Gris) 
10°-12°C
morskimi rybami, drobiem, 
szparagami
0,75 l

Owocowy i elegancki aromat.
Na podniebieniu delikatny posmak owoców.
Nieznacznie wyczuwalne jabłka i pigwa,
podkreślają świeżość.

Grauer Burgunder Riesling Chardonnay Spätlese
eRnst bRetz eRnst bRetz eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen 
wytrawne
białe
Grauer Burgunder
10°-12°C
morskimi rybami, drobiem, 
szparagami
0,75 l

Owocowy i elegancki aromat. 
Na podniebieniu delikatny posmak owoców. 
Nieznacznie wyczuwalne jabłka i pigwa, 
podkreślają świeżość.

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
wytrawne
białe
Chardonnay
10°-12°C
rybami w sosach, duszonymi 
białymi mięsami, drobiem, 
daniami azjatyckimi, 
wędlinami
0,75 l

Żółta barwa. Nos obfity, pełen słodkich 
nut wanilii. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, wyrazisty charakter podkreśla 
zdecydowany posmak melona, brzoskwini 
i owoców egzotycznych. W finale delikatne, 
przy tym bardzo trwałe. 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
owocami morza, morskimi 
rybami, szparagami
0,75 l

Czysta jasnożółta barwa. Delikatny, 
mineralny aromat przesiąknięty subtelnymi 
niuansami miodu. W ustach pełne, 
z umiarkowaną kwasowością. Świeże 
i pobudzające.
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eRnst bRetz

Müller Thurgau 
Kabinet Feinherb

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półwytrawne
białe
Müller-Thurgau
10°- 12°C
białymi mięsami, rybami, 
daniami wegetariańskimi
0,75 l

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
białe
Riesling
8°- 10°C
kanapkami, przekąskami, 
sałatkami 
1,0 l

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półsłodkie
białe
Kerner
10°- 12°C
warzywami, szparagami, 
rybami, białymi mięsami
0,75 l

Jasna barwa z zielonymi refleksami. Nos świeży, kwiatowy. 
W ustach zbalansowana kwasowość z odrobiną słodyczy, 
posmak zielonych jabłek. Wrażenie perlistości. 

Jasna barwa. Nos cytrusowy, łagodny. W ustach delikatna 
kompozycja egzotycznych owoców z niewielką słodyczą. 

Barwa jasnożółta. Bukiet delikatny. Na podniebieniu lekkie 
i orzeźwiające, w końcówce słodkie nuty przechodzą 
w posmak owoców cytrusowych

Riesling 
Feinherb

eRnst bRetz

Kerner Kabinet
eRnst bRetz

•  N I E M C Y  •

Müller Thurgau 
Kabinett feinherb

Riesling
feinherb

Kerner Kabinett
ERNST BRETZ ERNST BRETZ ERNST BRETZeRnst bRetz

Müller Thurgau 
Kabinet Feinherb

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półwytrawne
białe
Müller-Thurgau
10°- 12°C
białymi mięsami, rybami, 
daniami wegetariańskimi
0,75 l

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
białe
Riesling
8°- 10°C
kanapkami, przekąskami, 
sałatkami 
1,0 l

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półsłodkie
białe
Kerner
10°- 12°C
warzywami, szparagami, 
rybami, białymi mięsami
0,75 l

Jasna barwa z zielonymi refleksami. Nos świeży, kwiatowy. 
W ustach zbalansowana kwasowość z odrobiną słodyczy, 
posmak zielonych jabłek. Wrażenie perlistości. 

Jasna barwa. Nos cytrusowy, łagodny. W ustach delikatna 
kompozycja egzotycznych owoców z niewielką słodyczą. 

Barwa jasnożółta. Bukiet delikatny. Na podniebieniu lekkie 
i orzeźwiające, w końcówce słodkie nuty przechodzą 
w posmak owoców cytrusowych

Riesling 
Feinherb

eRnst bRetz

Kerner Kabinet
eRnst bRetzeRnst bRetz

Müller Thurgau 
Kabinet Feinherb

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półwytrawne
białe
Müller-Thurgau
10°- 12°C
białymi mięsami, rybami, 
daniami wegetariańskimi
0,75 l

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
białe
Riesling
8°- 10°C
kanapkami, przekąskami, 
sałatkami 
1,0 l

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półsłodkie
białe
Kerner
10°- 12°C
warzywami, szparagami, 
rybami, białymi mięsami
0,75 l

Jasna barwa z zielonymi refleksami. Nos świeży, kwiatowy. 
W ustach zbalansowana kwasowość z odrobiną słodyczy, 
posmak zielonych jabłek. Wrażenie perlistości. 

Jasna barwa. Nos cytrusowy, łagodny. W ustach delikatna 
kompozycja egzotycznych owoców z niewielką słodyczą. 

Barwa jasnożółta. Bukiet delikatny. Na podniebieniu lekkie 
i orzeźwiające, w końcówce słodkie nuty przechodzą 
w posmak owoców cytrusowych

Riesling 
Feinherb

eRnst bRetz

Kerner Kabinet
eRnst bRetzeRnst bRetz

Müller Thurgau 
Kabinet Feinherb

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półwytrawne
białe
Müller-Thurgau
10°- 12°C
białymi mięsami, rybami, 
daniami wegetariańskimi
0,75 l

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
białe
Riesling
8°- 10°C
kanapkami, przekąskami, 
sałatkami 
1,0 l

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półsłodkie
białe
Kerner
10°- 12°C
warzywami, szparagami, 
rybami, białymi mięsami
0,75 l

Jasna barwa z zielonymi refleksami. Nos świeży, kwiatowy. 
W ustach zbalansowana kwasowość z odrobiną słodyczy, 
posmak zielonych jabłek. Wrażenie perlistości. 

Jasna barwa. Nos cytrusowy, łagodny. W ustach delikatna 
kompozycja egzotycznych owoców z niewielką słodyczą. 

Barwa jasnożółta. Bukiet delikatny. Na podniebieniu lekkie 
i orzeźwiające, w końcówce słodkie nuty przechodzą 
w posmak owoców cytrusowych

Riesling 
Feinherb

eRnst bRetz

Kerner Kabinet
eRnst bRetz
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Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
szparagami, rybami, 
drobiem
0,75 l

Kolor jasny z żółtymi refleksami. Dojrzałej 
brzoskwini towarzyszy świeży, cytrusowy 
aromat. Na języku wyczuwalne są niuanse 
gruszki oraz atrakcyjny mariaż rześkości 
i słodyczy. Zrównoważone. 

eRnst bRetz

Riesling Kabinett

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Müller-Thurgau
10°-12°C
białymi mięsami, 
szparagami
1,0 l

Aromat subtelny, cytrusowy. Na języku 
niska kwasowość z powściągliwą słodyczą. 
Posmak owoców cytrusowych. 

eRnst bRetz

Müller-Thurgau Kabinett

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Bacchus
10°- 12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej
0,75 l

Jasnej barwie towarzyszy wyraźny aromat 
dojrzałych białych owoców. W ustach 
jest lekkie z podkreśloną początkowo 
świeżością, przechodzącą po chwili 
w ujmujący posmak brzoskwini i moreli. 

eRnst bRetz

Bacchus Kabinett

Bacchus 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
lekko słodkie
białe
Bacchus
10°-12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej, 
deserami
1,0 l

Nos elegancki, subtelny. Na podniebieniu 
łagodne z przyjemnym smakiem owoców 
i białych kwiatów. Słodycz zrównoważona 
niską kwasowością. 

eRnst bRetz

Scheurebe Spätlese

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe 
Scheurebe
10°-12°C
aromatycznymi serami, 
daniami azjatyckimi
0,75 l

Złoto-żółta barwa. Charakterystyczny 
owocowy aromat, przywodzi na myśl dojrzałe 
porzeczki i mango. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, z posmakiem dojrzałych białych 
owoców w końcówce. 

eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
słodkie
białe
Ortega, Siegerrebe
10°-12°C
deserami, pleśniowymi 
serami, jako aperitif
0,75 l

Złota barwa. Aromatowi mango towarzyszą 
nuty kwiatowe. W ustach dobrze 
zbudowane, naturalna świeżość Siegerrebe 
równoważy słodycz i posmak brzoskwini 
oraz pigwy. 

eRnst bRetz

Ortega - 
Siegerrebe Auslese
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Bacchus
ERNST BRETZ

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein /
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Bacchus
10°-12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej, deserami
1,0 l

Nos elegancki, subtelny. Na podniebieniu
łagodne z przyjemnym smakiem owoców
i białych kwiatów. Słodycz zrównoważona
niską kwasowością.

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
szparagami, rybami, 
drobiem
0,75 l

Kolor jasny z żółtymi refleksami. Dojrzałej 
brzoskwini towarzyszy świeży, cytrusowy 
aromat. Na języku wyczuwalne są niuanse 
gruszki oraz atrakcyjny mariaż rześkości 
i słodyczy. Zrównoważone. 

eRnst bRetz

Riesling Kabinett

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Müller-Thurgau
10°-12°C
białymi mięsami, 
szparagami
1,0 l

Aromat subtelny, cytrusowy. Na języku 
niska kwasowość z powściągliwą słodyczą. 
Posmak owoców cytrusowych. 

eRnst bRetz

Müller-Thurgau Kabinett

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Bacchus
10°- 12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej
0,75 l

Jasnej barwie towarzyszy wyraźny aromat 
dojrzałych białych owoców. W ustach 
jest lekkie z podkreśloną początkowo 
świeżością, przechodzącą po chwili 
w ujmujący posmak brzoskwini i moreli. 

eRnst bRetz

Bacchus Kabinett

Bacchus 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
lekko słodkie
białe
Bacchus
10°-12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej, 
deserami
1,0 l

Nos elegancki, subtelny. Na podniebieniu 
łagodne z przyjemnym smakiem owoców 
i białych kwiatów. Słodycz zrównoważona 
niską kwasowością. 

eRnst bRetz

Scheurebe Spätlese

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe 
Scheurebe
10°-12°C
aromatycznymi serami, 
daniami azjatyckimi
0,75 l

Złoto-żółta barwa. Charakterystyczny 
owocowy aromat, przywodzi na myśl dojrzałe 
porzeczki i mango. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, z posmakiem dojrzałych białych 
owoców w końcówce. 

eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
słodkie
białe
Ortega, Siegerrebe
10°-12°C
deserami, pleśniowymi 
serami, jako aperitif
0,75 l

Złota barwa. Aromatowi mango towarzyszą 
nuty kwiatowe. W ustach dobrze 
zbudowane, naturalna świeżość Siegerrebe 
równoważy słodycz i posmak brzoskwini 
oraz pigwy. 

eRnst bRetz

Ortega - 
Siegerrebe Auslese
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Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
szparagami, rybami, 
drobiem
0,75 l

Kolor jasny z żółtymi refleksami. Dojrzałej 
brzoskwini towarzyszy świeży, cytrusowy 
aromat. Na języku wyczuwalne są niuanse 
gruszki oraz atrakcyjny mariaż rześkości 
i słodyczy. Zrównoważone. 

eRnst bRetz

Riesling Kabinett

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Müller-Thurgau
10°-12°C
białymi mięsami, 
szparagami
1,0 l

Aromat subtelny, cytrusowy. Na języku 
niska kwasowość z powściągliwą słodyczą. 
Posmak owoców cytrusowych. 

eRnst bRetz

Müller-Thurgau Kabinett

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Bacchus
10°- 12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej
0,75 l

Jasnej barwie towarzyszy wyraźny aromat 
dojrzałych białych owoców. W ustach 
jest lekkie z podkreśloną początkowo 
świeżością, przechodzącą po chwili 
w ujmujący posmak brzoskwini i moreli. 

eRnst bRetz

Bacchus Kabinett

Bacchus 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
lekko słodkie
białe
Bacchus
10°-12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej, 
deserami
1,0 l

Nos elegancki, subtelny. Na podniebieniu 
łagodne z przyjemnym smakiem owoców 
i białych kwiatów. Słodycz zrównoważona 
niską kwasowością. 

eRnst bRetz

Scheurebe Spätlese

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe 
Scheurebe
10°-12°C
aromatycznymi serami, 
daniami azjatyckimi
0,75 l

Złoto-żółta barwa. Charakterystyczny 
owocowy aromat, przywodzi na myśl dojrzałe 
porzeczki i mango. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, z posmakiem dojrzałych białych 
owoców w końcówce. 

eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
słodkie
białe
Ortega, Siegerrebe
10°-12°C
deserami, pleśniowymi 
serami, jako aperitif
0,75 l

Złota barwa. Aromatowi mango towarzyszą 
nuty kwiatowe. W ustach dobrze 
zbudowane, naturalna świeżość Siegerrebe 
równoważy słodycz i posmak brzoskwini 
oraz pigwy. 

eRnst bRetz

Ortega - 
Siegerrebe Auslese
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Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen 
półsłodkie
białe
Riesling
10°-12°C
szparagami, rybami, 
drobiem
0,75 l

Kolor jasny z żółtymi refleksami. Dojrzałej 
brzoskwini towarzyszy świeży, cytrusowy 
aromat. Na języku wyczuwalne są niuanse 
gruszki oraz atrakcyjny mariaż rześkości 
i słodyczy. Zrównoważone. 

eRnst bRetz

Riesling Kabinett

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Müller-Thurgau
10°-12°C
białymi mięsami, 
szparagami
1,0 l

Aromat subtelny, cytrusowy. Na języku 
niska kwasowość z powściągliwą słodyczą. 
Posmak owoców cytrusowych. 

eRnst bRetz

Müller-Thurgau Kabinett

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe
Bacchus
10°- 12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej
0,75 l

Jasnej barwie towarzyszy wyraźny aromat 
dojrzałych białych owoców. W ustach 
jest lekkie z podkreśloną początkowo 
świeżością, przechodzącą po chwili 
w ujmujący posmak brzoskwini i moreli. 

eRnst bRetz

Bacchus Kabinett

Bacchus 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
lekko słodkie
białe
Bacchus
10°-12°C
daniami kuchni 
śródziemnomorskiej, 
deserami
1,0 l

Nos elegancki, subtelny. Na podniebieniu 
łagodne z przyjemnym smakiem owoców 
i białych kwiatów. Słodycz zrównoważona 
niską kwasowością. 

eRnst bRetz

Scheurebe Spätlese

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
białe 
Scheurebe
10°-12°C
aromatycznymi serami, 
daniami azjatyckimi
0,75 l

Złoto-żółta barwa. Charakterystyczny 
owocowy aromat, przywodzi na myśl dojrzałe 
porzeczki i mango. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, z posmakiem dojrzałych białych 
owoców w końcówce. 

eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Prädikatswein / 
Rheinhessen
słodkie
białe
Ortega, Siegerrebe
10°-12°C
deserami, pleśniowymi 
serami, jako aperitif
0,75 l

Złota barwa. Aromatowi mango towarzyszą 
nuty kwiatowe. W ustach dobrze 
zbudowane, naturalna świeżość Siegerrebe 
równoważy słodycz i posmak brzoskwini 
oraz pigwy. 

eRnst bRetz

Ortega - 
Siegerrebe Auslese
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Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Spätburgunder

eRnst bRetz

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen 
półwytrawne
czerwone
Spätburgunder
17°- 20°C
serami, czerwonymi 
i białymi mięsnymi, 
grillowanymi warzywami
0,75 l 

Bardzo jasna czerwona barwa. Nos 
powściągliwy, delikatnie świeży. 
Na podniebieniu miękkie i aksamitne, 
nuty jagód leśnych oraz migdałów. 
Zrównoważone.

Spätburgunder 
Rose

eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
różowe
Spätburgunder
10°-12°C
sałatkami, przekąskami, 
warzywami, jako aperitif
0,75 l

Jasna różowa barwa z pomarańczowymi 
refleksami. Nos subtelny z nutami 
czerwonych owoców. W ustach słodycz łączy 
się z rześkością, wywołując od samego 
początku wrażenie równowagi.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
słodkie
czerwone
Spätburgunder
17°- 20°C
serami, daniami mięsnymi, 
zapiekankami, grillowanymi 
warzywami
0,75 l

Jasno-czerwona barwa. Aromat dojrzałych 
jagód. W ustach dobrze zbudowane, 
powściągliwa kwasowość równoważy 
naturalną słodycz, kształtując w finale 
łagodne i owocowe wino. 

eRnst bRetz

Spätburgunder mild
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Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
różowe
Spätburgunder (Pinot Noir)
10°-12°C
sałatkami, przekąskami, warzywami, 
jako aperitif
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
słodkie
czerwone
Spätburgunder (Pinot Noir)
17°-20°C
serami, daniami mięsnymi, 
zapiekankami, grillowanymi 
warzywami
0,75 l

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
czerwone
Spätburgunder (Pinot Noir)
17°-20°C
serami, czerwonymi i białymi 
mięsnymi, grillowanymi warzywami
0,75 l

Jasna różowa barwa z pomarańczowymi 
refleksami. Nos subtelny z nutami czerwonych 
owoców. W ustach słodycz łączy się z rześko-
ścią, wywołując od samego początku wrażenie 
równowagi.

Jasnoczerwona barwa. Aromat dojrzałych ja-
gód. W ustach dobrze zbudowane, powściągli-
wa kwasowość równoważy naturalną słodycz, 
kształtując w finale łagodne i owocowe wino.

Bardzo jasna czerwona barwa. Nos powścią-
gliwy, delikatnie świeży. Na podniebieniu 
miękkie i aksamitne, nuty jagód leśnych oraz 
migdałów. Zrównoważone.

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Spätburgunder

eRnst bRetz

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen 
półwytrawne
czerwone
Spätburgunder
17°- 20°C
serami, czerwonymi 
i białymi mięsnymi, 
grillowanymi warzywami
0,75 l 

Bardzo jasna czerwona barwa. Nos 
powściągliwy, delikatnie świeży. 
Na podniebieniu miękkie i aksamitne, 
nuty jagód leśnych oraz migdałów. 
Zrównoważone.

Spätburgunder 
Rose

eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
różowe
Spätburgunder
10°-12°C
sałatkami, przekąskami, 
warzywami, jako aperitif
0,75 l

Jasna różowa barwa z pomarańczowymi 
refleksami. Nos subtelny z nutami 
czerwonych owoców. W ustach słodycz łączy 
się z rześkością, wywołując od samego 
początku wrażenie równowagi.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
słodkie
czerwone
Spätburgunder
17°- 20°C
serami, daniami mięsnymi, 
zapiekankami, grillowanymi 
warzywami
0,75 l

Jasno-czerwona barwa. Aromat dojrzałych 
jagód. W ustach dobrze zbudowane, 
powściągliwa kwasowość równoważy 
naturalną słodycz, kształtując w finale 
łagodne i owocowe wino. 

eRnst bRetz

Spätburgunder mild

• N I E M C Y    • H e s j a  N a d r e ń s k a

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Spätburgunder

eRnst bRetz

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen 
półwytrawne
czerwone
Spätburgunder
17°- 20°C
serami, czerwonymi 
i białymi mięsnymi, 
grillowanymi warzywami
0,75 l 

Bardzo jasna czerwona barwa. Nos 
powściągliwy, delikatnie świeży. 
Na podniebieniu miękkie i aksamitne, 
nuty jagód leśnych oraz migdałów. 
Zrównoważone.

Spätburgunder 
Rose

eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półwytrawne
różowe
Spätburgunder
10°-12°C
sałatkami, przekąskami, 
warzywami, jako aperitif
0,75 l

Jasna różowa barwa z pomarańczowymi 
refleksami. Nos subtelny z nutami 
czerwonych owoców. W ustach słodycz łączy 
się z rześkością, wywołując od samego 
początku wrażenie równowagi.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
słodkie
czerwone
Spätburgunder
17°- 20°C
serami, daniami mięsnymi, 
zapiekankami, grillowanymi 
warzywami
0,75 l

Jasno-czerwona barwa. Aromat dojrzałych 
jagód. W ustach dobrze zbudowane, 
powściągliwa kwasowość równoważy 
naturalną słodycz, kształtując w finale 
łagodne i owocowe wino. 

eRnst bRetz

Spätburgunder mild

• N I E M C Y    • H e s j a  N a d r e ń s k a



•  S T R .  9 0  •

H e s j a  N a d r e ń s k a

Portugieser Dornfelder Dornfelder 0,25 Dornfelder 
trocken 0,25

eRnst bRetz eRnst bRetz eRnst bRetz eRnst bRetz

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
czerwone
Portugieser
17°-20°C
dziczyzną, wołowina, 
baraniną
0,75 l

Czerwona barwa z fioletowymi refleksami. 
Aromat owoców leśnych, przypraw. 
Na podniebieniu aksamitne i łagodne, 
w końcówce nuty malin i porzeczek podkreślają 
eleganckie taniny. 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
czerwone
Dornfelder
17°-20°C
czerwonymi mięsami, daniami 
wegetariańskimi, łagodnymi 
serami
0,75 l

Czerwona barwa z fioletowymi 
refleksami. Aromat jeżyn i czarnego bzu. 
Na podniebieniu aksamitne i łagodne, 
eleganckie czerwone owoce dobrze 
komponują się z wyrazistością przypraw. 

Apelacja 

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
półsłodkie
czerwone
Dornfelder
17°-20°C
czerwonymi mięsami, 
daniami wegetariańskimi,  
łagodnymi serami
0,25 l

Czerwona barwa z fioletowymi 
refleksami. Aromat jeżyn i czarnego bzu. 
Na podniebieniu aksamitne i łagodne, 
eleganckie czerwone owoce dobrze 
komponują się z wyrazistością przypraw. 

• N I E M C Y    • H e s j a  N a d r e ń s k a•  N I E M C Y  •

Apelacja

Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Deutscher Qualitätswein / 
Rheinhessen
wytrawne
czerwone
Dornfelder
17°-20°C
czerwonymi mięsami, daniami 
wegetariańskimi, łagodnymi 
serami
0,25 l

Czerwona barwa z fioletowymi refleksami. 
Aromat jeżyn i czarnego bzu. Na podniebieniu 
aksamitne i łagodne, eleganckie czerwone 
owoce dobrze komponują się z wyrazistością 
przypraw. 
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Grauer Burgunder
trocken 0,25

Bacchus
lieblich 0,25

ERNST BRETZ ERNST BRETZ

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Deutscher Qualitätswein / Rheinhessen
wytrawne
białe
Grauer Burgunder
10°-12°C
morskimi rybami, drobiem, szparagami
0,25 l

Deutscher Qualitätswein / Rheinhessen
półsłodkie
białe
Bacchus
10°-12°C
daniami kuchni śródziemnomorskiej, deserami
0,25 l

Owocowy i elegancki aromat. Na podniebie-
niu delikatny posmak owoców. Nieznacznie 
wyczuwalne jabłka i pigwa, podkreślają 
świeżość.

Nos elegancki, subtelny. Na podniebieniu 
łagodne z przyjemnym smakiem owoców 
i białych kwiatów. Słodycz zrównoważona 
niską kwasowością. 



GRÜNER VELTLINER 
Steinfeder®

GRÜNER VELTLINER 
Federspiel® Jägergarten

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Wachau Steinfeder® 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-9°C
delikatnymi sałatkami, 
rybami, jako aperitif
0,75 l

Wachau Federspiel® 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-9°C
rybami, delikatną cielęciną 
0,75 l

Lekkie i delikatne, ale wyraziste 
na podniebieniu. Jest przy tym świetnie 
zrównoważone i jednocześnie subtelnie 
ostre. Z każdym łykiem wzbudza 
wspomnienie letnich dni. 

Klasyk z Weingut Jäger. Bardzo owocowe, 
kremowe i dobrze zbalansowane 
z posmakiem melona w końcówce. 
Pieprzowe nuty.  Eleganckie i ujmujące.

WeiNGut JäGeR WeiNGut JäGeR

GRÜNER VELTLINER 
Steinfeder®

GRÜNER VELTLINER 
Federspiel® Jägergarten

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Wachau Steinfeder® 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-9°C
delikatnymi sałatkami, 
rybami, jako aperitif
0,75 l

Wachau Federspiel® 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-9°C
rybami, delikatną cielęciną 
0,75 l

Lekkie i delikatne, ale wyraziste 
na podniebieniu. Jest przy tym świetnie 
zrównoważone i jednocześnie subtelnie 
ostre. Z każdym łykiem wzbudza 
wspomnienie letnich dni. 

Klasyk z Weingut Jäger. Bardzo owocowe, 
kremowe i dobrze zbalansowane 
z posmakiem melona w końcówce. 
Pieprzowe nuty.  Eleganckie i ujmujące.

WeiNGut JäGeR WeiNGut JäGeR

•  S T R .  9 2  •

W a c h a u•  A U S T R I A  •

Winnica Jäger położona jest nad Dunajem w sielankowej wsi Weißenkirchen, pośród winnic regionu Wachau, gdzie klimat 
i gleba są  szczególnie korzystne dla winorośli. Od  pokoleń duży nacisk kładzie się tutaj na zrównoważoną uprawą oraz ro-
dzinną tradycję. Winnice w najlepszych lokalizacjach Weißenkirchen pielęgnowane są  z  największą starannością, a  właściwe 
szczepy winne dostosowane do  warunków glebowo-klimatycznych występujących na  poszczególnych parcelach. Ostrożne 
obchodzenie się z owocami podczas zbiorów i pieczołowicie prowadzony proces winifikacji wydobywają naturalne i auten-
tyczne smaki winogron uprawianych w Wachau.

Weingut Jäger



•  S T R .  9 3  •

RIESLING 
Smaragd® 
Achleiten

GRÜNER 
VELTLINER 
Smaragd® 
Achleiten

WeiNGut JäGeRWeiNGut JäGeR

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Wachau Smaragd ® 
wytrawne
białe
Riesling
8°-9°C
białymi mięsami, drobiem, 
wieprzowiną, rybami
0,75 l

Jest to złożony Riesling, z paletą rozmaitych 
aromatów, finezyjny. Typowe wino z winnicy 
Achleiten jest dojrzałe, czyste i eleganckie. 
W końcówce pojawiają się delikatne akcenty 
krzemienia. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Wachau Smaragd ® 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner 
8°-9°C
cielęciną, duszoną 
wieprzowiną, rybami 
0,75 l

Elegancki, wyrazisty Smaragd, delikatnie 
pikantny z żywym i orzeźwiającym 
aromatem, bardzo owocowy. Cechuje 
się równowagą kwasowości, alkoholu 
i naturalnej słodyczy owoców. 
Egzotyczne nuty stopniowo ujawniają się 
na podniebieniu.

• A U S T R I A • W a c h a uW a c h a u•  A U S T R I A  •

RIESLING 
Smaragd® 
Achleiten

GRÜNER 
VELTLINER 
Smaragd® 
Achleiten

WeiNGut JäGeRWeiNGut JäGeR

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Wachau Smaragd ® 
wytrawne
białe
Riesling
8°-9°C
białymi mięsami, drobiem, 
wieprzowiną, rybami
0,75 l

Jest to złożony Riesling, z paletą rozmaitych 
aromatów, finezyjny. Typowe wino z winnicy 
Achleiten jest dojrzałe, czyste i eleganckie. 
W końcówce pojawiają się delikatne akcenty 
krzemienia. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Wachau Smaragd ® 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner 
8°-9°C
cielęciną, duszoną 
wieprzowiną, rybami 
0,75 l

Elegancki, wyrazisty Smaragd, delikatnie 
pikantny z żywym i orzeźwiającym 
aromatem, bardzo owocowy. Cechuje 
się równowagą kwasowości, alkoholu 
i naturalnej słodyczy owoców. 
Egzotyczne nuty stopniowo ujawniają się 
na podniebieniu.

• A U S T R I A • W a c h a u

RIESLING 
Smaragd® 
Achleiten

GRÜNER 
VELTLINER 
Smaragd® 
Achleiten

WeiNGut JäGeRWeiNGut JäGeR

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Wachau Smaragd ® 
wytrawne
białe
Riesling
8°-9°C
białymi mięsami, drobiem, 
wieprzowiną, rybami
0,75 l

Jest to złożony Riesling, z paletą rozmaitych 
aromatów, finezyjny. Typowe wino z winnicy 
Achleiten jest dojrzałe, czyste i eleganckie. 
W końcówce pojawiają się delikatne akcenty 
krzemienia. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Wachau Smaragd ® 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner 
8°-9°C
cielęciną, duszoną 
wieprzowiną, rybami 
0,75 l

Elegancki, wyrazisty Smaragd, delikatnie 
pikantny z żywym i orzeźwiającym 
aromatem, bardzo owocowy. Cechuje 
się równowagą kwasowości, alkoholu 
i naturalnej słodyczy owoców. 
Egzotyczne nuty stopniowo ujawniają się 
na podniebieniu.

• A U S T R I A • W a c h a u

RIESLING 
Smaragd® 
Achleiten

GRÜNER 
VELTLINER 
Smaragd® 
Achleiten

WeiNGut JäGeRWeiNGut JäGeR

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Wachau Smaragd ® 
wytrawne
białe
Riesling
8°-9°C
białymi mięsami, drobiem, 
wieprzowiną, rybami
0,75 l

Jest to złożony Riesling, z paletą rozmaitych 
aromatów, finezyjny. Typowe wino z winnicy 
Achleiten jest dojrzałe, czyste i eleganckie. 
W końcówce pojawiają się delikatne akcenty 
krzemienia. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Wachau Smaragd ® 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner 
8°-9°C
cielęciną, duszoną 
wieprzowiną, rybami 
0,75 l

Elegancki, wyrazisty Smaragd, delikatnie 
pikantny z żywym i orzeźwiającym 
aromatem, bardzo owocowy. Cechuje 
się równowagą kwasowości, alkoholu 
i naturalnej słodyczy owoców. 
Egzotyczne nuty stopniowo ujawniają się 
na podniebieniu.

• A U S T R I A • W a c h a u



Grüner Veltliner Grüner Veltliner Höhlgraben Grüner Veltliner Gottschelle 
Erste Lage

Weingut malat Weingut malat Weingut malat

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Kremstal
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-10°C
sałatkami, tartami, rybami, 
białym mięsem
0,75 l

Jasna, zielono-żółta barwa. W nosie żółte 
owoce, z delikatnymi nutami ananasa, 
brzoskwinia i skórki cytrynowej. Eleganckie 
na podniebieniu, zrównoważone, 
z dotykiem subtelnej kwasowości.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Kremstal Reserve 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
10°-12°C
cielęciną, wieprzowiną, 
drobiem, rybami
0,75 l

Jasna, zielono-żółta barwa. Nuty białych 
owoców tropikalnych, liczi i owoców 
pestkowych, delikatnych ziół. W ustach 
soczyste, złożone,  niuanse dojrzałych 
żółtych owoców, przyjemna kwasowość. 
Subtelna  pomarańcza w posmaku. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Kremstal
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-10°C
doskonałe na każdą okazję 
0,75 l

Jasna, złota barwa z zielonymi refleksami. 
Cytrusy, pieczone jabłko, typowe dla 
Veltlinera ziołowe niuanse. Wspaniałe 
i dobrze zbudowane, na podniebieniu 
z owocami i pikantnymi nutami. Soczyste, 
finezyjne, z dobrą strukturą i kwasowością. 
Owocowy posmak w finale. 

Grüner Veltliner Grüner Veltliner Höhlgraben Grüner Veltliner Gottschelle 
Erste Lage

Weingut malat Weingut malat Weingut malat

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Kremstal
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-10°C
sałatkami, tartami, rybami, 
białym mięsem
0,75 l

Jasna, zielono-żółta barwa. W nosie żółte 
owoce, z delikatnymi nutami ananasa, 
brzoskwinia i skórki cytrynowej. Eleganckie 
na podniebieniu, zrównoważone, 
z dotykiem subtelnej kwasowości.  

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Kremstal Reserve 
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
10°-12°C
cielęciną, wieprzowiną, 
drobiem, rybami
0,75 l

Jasna, zielono-żółta barwa. Nuty białych 
owoców tropikalnych, liczi i owoców 
pestkowych, delikatnych ziół. W ustach 
soczyste, złożone,  niuanse dojrzałych 
żółtych owoców, przyjemna kwasowość. 
Subtelna  pomarańcza w posmaku. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Kremstal
wytrawne
białe
Grüner Veltliner
8°-10°C
doskonałe na każdą okazję 
0,75 l

Jasna, złota barwa z zielonymi refleksami. 
Cytrusy, pieczone jabłko, typowe dla 
Veltlinera ziołowe niuanse. Wspaniałe 
i dobrze zbudowane, na podniebieniu 
z owocami i pikantnymi nutami. Soczyste, 
finezyjne, z dobrą strukturą i kwasowością. 
Owocowy posmak w finale. 

•  S T R .  9 4  •

K r e m s t a l

Założona prawie 300 lat temu winnica Malat od 10 pokoleń zajmuje się produkcją białych, czerwonych, musujących oraz 
słodkich win. Położona u podnóża potężnego wzgórza Göttweig, niecałą godzinę jazdy samochodem od Wiednia, w samym 
sercu Dolnej Austrii jest jednym z założycieli Stowarzyszenia Austriackich Win Tradycyjnych. Pionierskie działania w regionie 
Kremstal i wysokiej jakości wina zaowocowały międzynarodowym uznaniem. Obecnie styl win kształtuje Michael Malat, który 
wiedzę i praktykę wyniósł z wielu winnic na różnych kontynentach. Dzięki temu rodzinna firma jeszcze bardziej podkreśla 
swój własny, niepowtarzalny charakter win.

Weingut Malat

•  A U S T R I A  •
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Riesling 
Silberbichl 
Erste Lage

Weingut malat

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Kremstal Reserve
wytrawne
białe
Riesling
10°-12°C
cielęciną, wieprzowiną, 
drobiem, rybami, daniami 
egzotycznymi, indyjskimi, 
chińskimi
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Dolna Austria
wytrawne
czerwone
Zweigelt
16°-18°C
przystawkami, makaronami, 
pizzą,  wieprzowiną, 
drobiem, dziczyzną 
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Dolna Austria
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
cielęciną, drobiem, 
dziczyzną, rybami
0,75 l

Jasna, zielono-żółta barwa. Białe owoce jagodowe, dotyk 
brzoskwinia, nuty kwiatowe, limonka. Na podniebieniu 
soczyste, świeże nuty owoców tropikalnych, żywa 
kwasowość, sprężyste. Delikatna słodycz owoców 
w końcówce.

Głęboka, granatowo-rubinowa barwa z  fioletowymi 
refleksami. Aromat owoców jagodowych, wiśni 
i czereśni. W ustach soczyste, eleganckie, z delikatnymi 
taninami i przyjemną strukturą.

Purpurowo-granatowa barwa, z jaśniejącymi krawędziami 
w kieliszku. Nos delikatny, ziołowy, konfitura z dzikich  
jagód, dotyk skórki pomarańczowej, niuanse kwiatowe.  
W ustach soczyste, eleganckie, kwiatowe, z jędrnymi 
taninami i delikatnym czekoladowym posmakiem.

Zweigelt
Weingut malat

Pinot Noir
Weingut malat

K r e m s t a l•  A U S T R I A  •
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Pinot Noir 
Reserve

WEINGUT MALAT 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Dolna Austria
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
cielęciną, drobiem, dziczyzną 
0,75 l

Barwa karminowo-granatowa, z  rozjaśnionymi krawę-
dziami. Aromat konfitur z  czerwonych jagód, w  towa-
rzystwie delikatnych ziołowych przypraw, nuta skórki 
pomarańczowej, niuanse kwiatowe. Na podniebieniu 
soczyste, z  elegancką strukturą i  jędrnymi taninami, 
delikatnie kwiatowe. W końcówce odrobina czekolady. 

K r e m s t a l•  A U S T R I A  •



Kekfrankos Rose Birtokbor

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Szekszard
wytrawne
różowe
Kekfrankos
10°-12°C
daniami kuchni karaibskiej, 
azjatyckiej
0,75 l

Szekszard
wytrawne
czerwone
Kekfrankos, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir
16°-18°C
pikantnymi daniami mięsnymi, 
makaronami, risotto z rukolą, 
pizzą ze świeżą bazylią
0,75 l

Jasna, delikatnie czerwona barwa z szarymi 
refleksami. Nos bogaty, owoce cytrusowe, 
grejpfrut, jagody, aromaty kwiatowe. 
Na podniebieniu wytrawne i mineralne, 
niuanse owoców tropikalnych, mango oraz 
liczi.

Kolor czerwony z rubinowymi refleksami, 
bardzo intensywny. Nos bogaty, 
wielowymiarowy, czarne porzeczki, jagody, 
mięta, eukaliptus i fiołki. W ustach treściwe, 
z mocnymi taninami, dobra struktura, 
owoce leśne i suszone śliwki. Trwałe 
w końcówce.

Duzsi tamas Duzsi tamas
Kekfrankos Rose Birtokbor

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Szekszard
wytrawne
różowe
Kekfrankos
10°-12°C
daniami kuchni karaibskiej, 
azjatyckiej
0,75 l

Szekszard
wytrawne
czerwone
Kekfrankos, Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Pinot Noir
16°-18°C
pikantnymi daniami mięsnymi, 
makaronami, risotto z rukolą, 
pizzą ze świeżą bazylią
0,75 l

Jasna, delikatnie czerwona barwa z szarymi 
refleksami. Nos bogaty, owoce cytrusowe, 
grejpfrut, jagody, aromaty kwiatowe. 
Na podniebieniu wytrawne i mineralne, 
niuanse owoców tropikalnych, mango oraz 
liczi.

Kolor czerwony z rubinowymi refleksami, 
bardzo intensywny. Nos bogaty, 
wielowymiarowy, czarne porzeczki, jagody, 
mięta, eukaliptus i fiołki. W ustach treściwe, 
z mocnymi taninami, dobra struktura, 
owoce leśne i suszone śliwki. Trwałe 
w końcówce.

Duzsi tamas Duzsi tamas

•  S T R .  9 7  •

S z e k s a r d•  W Ę G R Y  •

Winiarze z Szeksardu nie są tak znani w szerokim świecie jak producenci z Tokaju czy Egeru, jednak cechuje ich wyjątko-
we umiłowanie tradycji środkowo-europejskiego winiarstwa. Dla Duzszego Tamasa na pierwszym miejscy są szczepy, które 
na przestrzeni setek lat wpisały się w węgierski krajobraz. Niezwykły dar do uprawy i późniejszej winifikacji kekfrankosa spra-
wia, że wina tego producenta z południowych krańców kraju uchodzą za wyjątkowo pijalne, owocowe i harmonijne. Znalazło 
to uznanie wśród madziarskich winiarzy, którzy przyznali Duzsemu Tamasowi tytuł Winiarza Roku.

Duzsi Tamas
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Kekfrankos Kekfrankos 
Valogatas

Pentaton

Duzsi tamas Duzsi tamas Duzsi tamas

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Szekszard
wytrawne
czerwone
Kekfrankos
16°-18°C
daniami jednogarnkowymi, 
leczo, ratatouille
0,75 l

Czerwono-rubinowa barwa z purpurowymi 
refleksami. Aromat dojrzałych owoców, 
borówek, wiśni, papryki i jałowca. 
Na podniebieniu wytrawne, intensywnie 
owocowe, zrównoważone. Eleganckie nuty 
wiśni w finale.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Szekszard
wytrawne
czerwone
Kekfrankos
16°- 18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, dojrzałymi serami
0,75 l

Ciemna rubinowa barwa. Nos ziemisty, 
owocowy, jagody, truskawki,  śliwki, pikantna 
i gorzka czekolada. Na podniebieniu 
wytrawne, intensywne nuty czarnych owoców 
leśnych, jeżyny, pieprzu, drzewa sandałowego 
i gorzkiej czekolady. W końcówce długie 
i dojrzałe taniny, eleganckie i trwałe. 

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Szekszard 
wytrawne
czerwone
Pinot Noir, Cabernet Franc, 
Syrah, Merlot
17°- 18°C
dziczyzną, daniami 
korzennymi, osso bucco
0,75 l

Intensywna czerwono-rubinowa barwa. Nos 
ziemisty, aromat skóry, buraków i pieczarek, 
przyprawy korzenne. Na podniebieniu 
wytrawne, dobrze zbudowane z nutami 
dojrzałych śliwek. Aksamitne taniny 
zintegrowane z apetyczną kwasowością, 
trwałe w końcówce. 

• W Ę G RY    • S z e k s a r dS z e k s a r d•  W Ę G R Y  •



Egri Csillag Grand Superior

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Eger
wytrawne
białe
Kiralyleanyka, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay,   
Traminer
8°- 9°C
rybami w sosach, daniami 
azjatyckimi, cielęciną, 
pieczonym indykiem
0,75 l

Słodki, owocowy nos. Nuty orzechów i ziół. 
Na podniebieniu subtelne i zrównoważone, 
kandyzowane owoce, dojrzała brzoskwinia. 
Niuanse cytrusowe i dębowe. 

tHummeReR

•  S T R .  9 9  •

E g e r

Thummerer jest firmą rodzinną, która rozpoczęła uprawę i produkcję win w 1984 roku. Obecnie posiadłość obejmuje 100 hek-
tarów winnic położonych w węgierskim regionie Eger. Niewątpliwym jej wyróżnikiem jest szeroki wybór szczepów uprawia-
nych na tych ziemiach. Główne odmiany to: Királyleányka, Chardonnay, Ottonel Muscatel, Traminer, Zenit, Sauvignon Blanc, 
Kékfrankos, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Pinot Noir, Syrah i Kadarka. Mimo wielu osiągnięć jakim możesz 
pochwalić się rodzina Thummerer (Winiarz Roku, Winnica Roku), w winnicy cały czas sprawdza się nowe metody winifikacji 
oraz testuje dopasowanie winorośli do poszczególnych parceli. Wszystko to, aby nieustannie doskonalić jakość win z Egeru 
oraz podkreślić unikalny styl winiarski tego regionu.

Thummerer

•  W Ę G R Y  •

Egri Csillag Grand Superior

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Eger
wytrawne
białe
Kiralyleanyka, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay,   
Traminer
8°- 9°C
rybami w sosach, daniami 
azjatyckimi, cielęciną, 
pieczonym indykiem
0,75 l

Słodki, owocowy nos. Nuty orzechów i ziół. 
Na podniebieniu subtelne i zrównoważone, 
kandyzowane owoce, dojrzała brzoskwinia. 
Niuanse cytrusowe i dębowe. 

tHummeReREgri Csillag Grand Superior Egri Bikaver Grand Superior Egri Kekfrankos Selection
THUMMERER THUMMERER THUMMERER

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Eger
wytrawne
białe
Kiralyleanyka, Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Traminer
8°-9°C
rybami w sosach, daniami 
azjatyckimi, cielęciną, pieczonym 
indykiem
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Eger
wytrawne
czerwone
40% Kékfrankos, 25% Cabernet 
Franc, 15% Merlot, 10% Syrah, 10% 
Kadarka 
16°-18°C
wołowiną, dziczyzną
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Eger
wytrawne
czerwone
Kekfrankos 
16°-18°C
czerwonymi mięsami, kaczką, gęsią
0,75 l

Słodki, owocowy nos. Nuty orzechów i ziół. 
Na podniebieniu subtelne i zrównoważone, 
kandyzowane owoce, dojrzała brzoskwinia. 
Niuanse cytrusowe i dębowe. 

Intensywna, ciemna barwa. Bogaty nos, owoce 
leśne, przyprawy. Na podniebieniu dobrze 
zbudowane, zrównoważone z bardzo trwałym fi-
nałem. Powstaje tylko w najlepszych rocznikach.

Śliwkowa barwa z czerwonymi refleksami. 
Nos czysty i bogaty, dojrzałe czerwone owoce. 
Na podniebieniu początkowo delikatne 
owoce, rozwijają się po czasie w bardziej wy-
raziste smaki. Harmonijne taniny i apetyczna 
kwasowość. 

Egri Bikaver 
Grand 
Superior

tHummeReR

Egri 
Kekfrankos
Selection

tHummeReR

Vili Papa 
Cuvee

tHummeReR

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Eger
wytrawne
czerwone
40% Kékfrankos, 25% 
Cabernet Franc, 15% Merlot, 
10% Syrah, 10% Kadarka
16°-18°C
wołowiną, dziczyzną
0,75 l

Intensywna, ciemna barwa. Bogaty nos, owoce leśne, 
przyprawy. Na podniebieniu dobrze zbudowane, 
zrównoważone z bardzo trwałym finałem. Powstaje tylko 
w najlepszych rocznikach.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Eger
wytrawne
czerwone
Kekfrankos
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
kaczką, gęsią
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Eger
wytrawne
czerwone
Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot
16°-18°C
dojrzewającą wołowiną, 
dziczyzną, jagnięciną
0,75 l

Śliwkowa barwa z czerwonymi refleksami. Nos czysty 
i bogaty, dojrzałe czerwone owoce. Na podniebieniu 
początkowo delikatne owoce, rozwijają się po czasie 
w bardziej wyraziste smaki. Harmonijne taniny i apetyczna 
kwasowość. 

Intensywna, ciemna rubinowa barwa. Nos bogaty, leśne 
owoce, przyprawy. Na podniebieniu dobrze zbudowane, 
słodkie dojrzałe owoce, aksamitne taniny. Bardzo długi 
i trwały finisz. 

• W Ę G RY    • E g e r
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E g e r•  W Ę G R Y  •

Egri Bikaver 
Grand 
Superior

tHummeReR

Egri 
Kekfrankos
Selection

tHummeReR

Vili Papa 
Cuvee

tHummeReR

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Eger
wytrawne
czerwone
40% Kékfrankos, 25% 
Cabernet Franc, 15% Merlot, 
10% Syrah, 10% Kadarka
16°-18°C
wołowiną, dziczyzną
0,75 l

Intensywna, ciemna barwa. Bogaty nos, owoce leśne, 
przyprawy. Na podniebieniu dobrze zbudowane, 
zrównoważone z bardzo trwałym finałem. Powstaje tylko 
w najlepszych rocznikach.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Eger
wytrawne
czerwone
Kekfrankos
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
kaczką, gęsią
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Eger
wytrawne
czerwone
Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon, Merlot
16°-18°C
dojrzewającą wołowiną, 
dziczyzną, jagnięciną
0,75 l

Śliwkowa barwa z czerwonymi refleksami. Nos czysty 
i bogaty, dojrzałe czerwone owoce. Na podniebieniu 
początkowo delikatne owoce, rozwijają się po czasie 
w bardziej wyraziste smaki. Harmonijne taniny i apetyczna 
kwasowość. 

Intensywna, ciemna rubinowa barwa. Nos bogaty, leśne 
owoce, przyprawy. Na podniebieniu dobrze zbudowane, 
słodkie dojrzałe owoce, aksamitne taniny. Bardzo długi 
i trwały finisz. 

• W Ę G RY    • E g e r
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Asprolithi Ariadne’s Thread Viognier - Roditis Ariadne’s Thread Sauvignon  
Blanc - Assyrtiko 

ROUVALIS ROUVALIS ROUVALIS

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

P.D.O. Patras
wytrawne
białe
Roditis 
10°-12°C
daniami śródziemnomorskimi, 
serem feta, gulaszem z białym 
sosem, owocami morza, daniami 
z ryb
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

P.G.I. Slopes of Aigialeia
wytrawne
białe
Viognier, Roditis
10°-12°C
białymi mięsami, drobiem, tłustymi 
rybami, owocami morza
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

P.G.I. Slopes of Aigialeia
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc, Assyrtiko
10°-12°C
pieczonymi rybami i ostrygami, 
risotto, grillowanymi warzywami, 
słonymi i maślanymi serami
0,75 l

Cytrusowy aromat, typowy dla odmiany Ro-
ditis. W ustach świeże. Kuszące podniebienie 
owocowymi niuansami i charakterystyczną, 
dla wysoko położonych nad poziomem morza 
winnic, mineralnością. 

Kolor jasnosłomkowy. Złożony, intensywny aro-
mat świeżych owoców cytrusowych, a także nut 
ziołowych na ładnym mineralnym tle. 
Na podniebieniu wyważone, bogate i eleganckie 
z dyskretnymi nutami świeżo upieczonego chleba 
i piwa. Długie wykończenie nadchodzące falami 
z eleganckim mineralnym posmakiem. 

Jasny, słomkowy kolor. Nos intensywny, aromat 
owoców cytrusowych, szparagów, zielonego 
pieprzu na ładnym mineralnym tle, typowym dla 
regionu Aigialeia. Dobrze zbalansowane i pełne, 
z dyskretnymi nutami pochodzącymi ze starze-
nia na osadzie drożdżowym. 
Przyjemny i mineralny finisz.

Rouvalis Winery została założona w 1990 roku przez Angelosa Rouvalisa, absolwenta enologii w Bordeaux, pochodzącego 
z rodziny Aigion uprawiającej winorośli od pokoleń. Był to jeden z pionierskich projektów, które przyczyniły się do podniesie-
nia jakości greckich win w latach dziewięćdziesiątych. Dzisiaj, niemal 40 lat od powstania, winnica jest we władaniu nowego 
pokolenia, na czele z Theodorą Rouvalis enologiem z doświadczeniem w uprawie winorośli w wielu winnicach zarówno sta-
rego, jak i nowego świata. 

Rouvalis
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Tsigello
ROUVALIS

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

P.G.I. Slopes of Aigialeia
wytrawne
czerwone
Mavrodaphne
14°-18°C
pieczonymi mięsami, ptactwem, 
dojrzałymi serami, bakłażanem, 
wędlinami
0,75 l

Barwa intensywna z  fioletowymi refleksami. Aromat 
charakterystyczny dla odmiany Mavrodaphne, czer-
wone jagody i  liście laurowe, połączone z  pieprzem, 
rozmarynem, cynamonem, kawą i kakao. W ustach peł-
ne, o mocnej strukturze i długim posmaku. Dojrzewało 
w dębinie i amforach. 

•  G R E C J A  • S l o p e s  o f  A i g i a l e i a
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D o l i n a  M a i p o•  C H I L E  •

Sauvignon Blanc Reserva Merlot Reserva
SANTA ALICIA SANTA ALICIA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

D.O. Maipo Valley 
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc 
10°-12°C
owocami morza, rybami, sałatkami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Maipo Valley 
wytrawne
czerwone
Merlot
16°-18°C
czerwonymi mięsami, dobrze przyprawionymi 
makaronami, drobiem, serami
0,75 l

Jasna, zielonkawo-żółta barwa. W zapachu 
wyraziste i świeże nuty grejpfruta, limonki, 
cytrusów, białych kwiatów oraz ziół. Bardzo 
świeże odczucie w ustach, przy tym apetycz-
nie gęste, intensywna cytrusowa kwasowość 
w końcówce.

Kolor, intensywny, czerwony z fioletowymi re-
fleksami. Nos kwiatowy, aromaty jeżyny i malin 
w połączeniu z nutami kokosa oraz grzanki.
Wino dojrzałe i owocowe o przyjemnej budowie. 

Viña Santa Alicia powstała w 1954 roku w Pirque, u podnóża majestatycznych Andów. Ta szczególna lokalizacja otrzymuje 
czystą wodę z górskich rzek, które nawadniają dolinę Maipo, miejsce narodzin chilijskiego przemysłu winiarskiego. Dobre 
warunki klimatyczne i idealne nasłonecznienie tworzą terroir, które wyróżnia charakter i tożsamość wszystkich uprawianych 
tutaj gatunków winogron. Wina Santa Alicia obecne są w ponad 50 krajach, zdobywając dla chilijskiego winiarstwa szacunek 
i zainteresowanie.

Santa Alicia



Bodegas Tagua Tagua reprezentuje ducha rodziny Correa i tradycji chilijskiego przemysłu winiarskiego od samych początków 
jego istnienia. Wytrwałość pięciu pokoleń ludzi, którym udało się okiełznać geograficzne położenie i zaciekłość zjawisk kli-
matycznych, pozwala tworzyć winnicy światowej jakości wina.
Obecnie bracia Santiago i Jose Tomas Correa Lisoni wprowadzają wina Tagua Tagua na coraz liczniejsze rynki całego świata. 
Zachowują przy tym zasadę zrównoważonego rozwoju w kategoriach społecznych oraz silną ochronę wszystkiego, co związa-
ne jest z naturalnym i dzikim środowiskiem.

Bodegas Tagua Tagua

•  S T R .  1 0 4  •

D o l i n a  R a p e l•  C H I L E  •

Carmenere Classic Cabernet Sauvignon Classic Merlot Classic
BODEGAS TAGUA TAGUA BODEGAS TAGUA TAGUA BODEGAS TAGUA TAGUA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Central Valley
wytrawne
czerwone
Carmenere
16°-18°C
pikantnymi daniami azjatyckimi, 
pierożkami i zapiekankami 
z mięsem
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Central Valley
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon
16°-18°C
czerwonymi mięsami, dojrzałymi 
serami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Central Valley
wytrawne
czerwone
Merlot
16°-18°C
makaronami, zapiekankami, pizzą, 
delikatnymi serami
0,75 l

Intensywna czerwona barwa z rubinowymi re-
fleksami. W nosie delikatne kwiatowe aromaty 
i nuty ziołowe. Na podniebieniu czerwone 
owoce i wanilia, kwasowość wyraźna, ale deli-
katna, jędrne taniny i przyjemne wykończenie.

Ciemnoczerwona barwa z fioletowymi refleksami. 
Aromaty tytoniu i kawy. Na podniebieniu maliny, 
jagody, z typową dla Cabernet Sauvignon czarną 
porzeczką. Delikatne taniny, niska kwasowości 
i zrównoważony finisz.

Intensywny czerwony kolor z fioletowymi 
refleksami. Delikatny aromat dzikich kwiatów. 
W ustach maliny i truskawki, z typową dla Merlot 
śliwką. Okrągłe, miękkie i delikatne taniny, o do-
brej kwasowości i zrównoważonym finiszu.



•  S T R .  1 0 5  •

Carmenere Reserva Cabernet 
Sauvignon Reserva

Merlot Reserva

BODEGAS TAGUA TAGUA BODEGAS TAGUA TAGUA BODEGAS TAGUA TAGUA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Rapel Valley
wytrawne
czerwone
Carmenere
16°-18°C
grillowanymi żeberkami, 
pierożkami z mielonym mięsem, 
pikantnymi daniami
0,75 l

D.O. Rapel Valley
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon
16°-18°C
grillowanymi czerwonymi mięsami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

D.O. Rapel Valley
wytrawne
czerwone
Merlot
16°-18°C
makaronami, zapiekankami, pizzą, 
delikatnymi serami
0,75 l

Intensywny rubinowy kolor. W zapachu nuty ziołowe, przy-
prawy, delikatny czarny pieprz. Na podniebieniu umiarko-
wana kwasowość, nieinwazyjne taniny, miękkie wykończe-
nie z przewagą owoców nad dębowymi niuansami.

Rubinowa barwa z wyraźnymi fioletowymi refleksami. 
Nos czekoladowy, suszone owoce i mentol. W ustach 
suszona śliwka, tytoń i cassis. Kwasowość niska, 
zintegrowana z taninami.

Barwa czerwona z rubinowymi odcieniami. Dojrzewa-
nie w dębowej beczce przyczyniło się do uwypuklenia 
nut pikantnych i aromatu jagód. Na podniebieniu 
apetyczna kwasowość, liczne garbniki wykończone 
słodkimi nutami.

D o l i n a  R a p e l•  C H I L E  •



•  S T R .  1 0 6  •

Carmenere
Gran Reserva

Cabernet Sauvignon 
Gran Reserva

BODEGAS TAGUA TAGUA BODEGAS TAGUA TAGUA

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

D.O. Rapel Valley
wytrawne
czerwone
Carmenere
16°-18°C
duszonymi czerwonymi mięsami, 
daniami z kukurydzą i słodkimi 
grillowanymi warzywami
0,75 l

D.O. Rapel Valley
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon
16°-18°C
czerwonymi mięsami, zapiekankami 
mięsnymi, pieczonymi ziemniakami, 
dojrzałymi serami
0,75 l

Barwa rubinowa, ciemniejsza niż zazwyczaj w Carmenere. 
Miętowy nos, przyprawy i zintensyfikowany dojrzewa-
niem w dębinie czarny pieprz. W ustach zwarta struktura, 
wysoce zrównoważona kwasowość, liczne garbniki i bardzo 
długi, trwały finisz.

Kolor ceglasty z odcieniami fioletu. W zapachu wyróżniają 
się delikatne odcienie eukaliptusa, a nasilają się nuty kawy 
i wanilii. Na podniebieniu mięsiste o dobrej strukturze, 
wynikającej z dłuższego starzenia w dębinie francuskiego 
pochodzenia. Dojrzałe śliwki, prawie kandyzowane, czerwo-
ne owoce, takie jak jeżyny i jagody. Garbniki jędrne, niska 
kwasowość i długi finisz.

D o l i n a  R a p e l•  C H I L E  •



Projekt rodzinnej winnicy Gustavo i Pauli Cucchiara, narodził się w 2012 roku, kiedy zwiedzali dolinę Uco, a w Vistaflores Tunuyán ze wzglę-
du na rozpościerający się widok na Andy, znaleźli i zakochali się w Finca San Francisco. Stworzywszy „Art Winery” uważają, że produkcja 
wina jest zarówno sztuką, jak i malarstwem. Podczas testowania każdego wina szukają podobieństw do obrazów argentyńskich artystów, 
czy to w ekspresji, spokoju czy witalności i wybierają dzieła odpowiednie dla każdego wina, które później zostaną pokazane na przedniej 
etykiecie. Ich ambicją jest promowanie sztuki poprzez wino, a od sztuki oczekują przyjemności czerpanej z wina. Finca San Francisco ma 26 
hektarów winorośli obsadzonych krzewami Malbec, Cabernet Franc, Petit Verdot i Pinot Noir. Lokalizacja Claroscuro na 1054 m n.p.m., jego 
pofalowania terenu i obecność pradawnego koryta rzeki przekształcają to miejsce w unikalną enklawę w dolinie Uco. W wyższych partiach 
znajdują się piaszczysto-gliniaste podłoża, a w niższych kamienne. Dzięki temu winnica mogła zostać podzielona na parcele, generując 
w ten sposób większą różnorodność pozwalającą produkować odmienne wina z tych samych gatunków winogron.

Bodega Claroscuro

•  S T R .  1 0 7  •

M e n d o z a  /  U c o  V a l l e y•   A r g e n t y n a   •

Chardonnay Malbec Cabernet Franc
BODEGA CLAROSCURO BODEGA CLAROSCURO BODEGA CLAROSCURO

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Mendoza
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
rybami, owocami morza, drobiem
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Mendoza / Uco Valley
wytrawne
czerwone
Malbec
16°-18°C
czerwonymi mięsami, stekami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Mendoza / Uco Valley
wytrawne
czerwone
Cabernet Franc
16°-18°C
czerwonymi mięsami, starzonymi 
serami 
0,75 l

Ze względu na brak kontaktu z dębem ma jasną, 
zielonkawą barwę. W odniesieniu do aromatów 
przedstawia typowe dla chardonnay owoce tropi-
kalne i pestkowe, ale ze złożonymi nutami zioło-
wymi i cytrusowymi. W ustach wykazuje doskonałą 
świeżość i kremowość dzięki kilkumiesięcznemu 
dojrzewaniu nad osadem z drożdży.

Wyraźne odcienie niebieskiego i fioletu typowe 
dla Malbeca, podkreślają kwiatowe aromaty 
charakterystyczne dla terroir Vista Flores. Wzbo-
gacone o czarne owoce i inne złożone aromaty 
związane z dojrzewaniem w dębinie, nuty róż. Na 
podniebieniu ma miękkość i elegancję, a jedno-
cześnie dobrą koncentrację, objętość oraz umiar-
kowaną kwasowością.

Intensywnie czerwona barwa. W nosie pikantne 
i bardzo złożone owoce. Wyróżniają się również 
czekoladowe oraz słodkie aromaty, będące 
wynikiem dojrzewania we francuskim dębie. Na 
podniebieniu prezentuje się objętość z umiar-
kowanym alkoholem i zrównoważoną naturalną 
kwasowością. Koncentracja smaków i trwałość 
sprawiają, że jest to typowy Cabernet Franc 
z chłodnego klimatu.



•  S T R .  1 0 8  •

M e n d o z a  /  U c o  V a l l e y•   A r g e n t y n a   •

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Mendoza / Uco Valley
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
gęsiną, kaczką i innym drobiem, 
drobną dziczyzną, kremowymi serami
0,75 l

Mendoza / Uco Valley
wytrawne
czerwone
Malbec
16°-18°C
stekami, wołowiną, grillowanymi 
daniami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Gran Malbec Gran Pinot Noir
BODEGA CLAROSCURO BODEGAS TAGUA TAGUA

Intensywny purpurowo-czerwony kolor. Na po-
czątku w zapachu wyczuwalne są nuty czerwonych 
owoców, takie jak wiśnia, a  następnie pojawiają 
się niuanse kawy i  wanilii. Pełne ciała z  owoca-
mi i  nutami fiołków, w  ustach eleganckie taniny. 
Miękkie akcenty drewna wybijają się w długim wy-
kończeniu.

Miękki kolor z fioletowymi błyskami i jasnymi re-
fleksami. W  nosie wyczuwalne dojrzałe jagody 
i  kwiatowy aromat róż. W ustach słodkie wejście 
z  delikatnym ciałem o  średniej intensywności 
smakowej, równoważone świeżą kwasowością. 
Długie i jedwabiste wykończenie.



Bery White Bery Shiraz Reserve

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Western Cape
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc, Chenin 
Blanc, Semilion
10°- 12°C
rybami, drobiem, 
warzywami
0,75 l

Stellenbosch
wytrawne
czerwone
Shiraz
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, twardymi serami
0,75 l

Sauvignon Blanc nadał temu winu świeżości 
i odpowiedniej kwasowości, natomiast 
Chenin Blanc sprawił, że jest ono dobrze 
zbudowane z tropikalnymi owocami 
na podniebieniu. W końcówce długie 
i przyjemnie orzeźwiające. 

Intensywny ciemno-czerwony kolor. 
Bogaty, korzenny zapach czarnej porzeczki 
i karmelu. W ustach silny, owocowy 
smak z eleganckimi, uwodzicielskimi 
przyprawami. Długi finisz z dużą ilością 
owoców, karmelu i aksamitnych tanin.

mooiplass mooiplass

Jedną z najbardziej rzucających się w oczy cech winnicy Mooiplaas jest jej zróżnicowany teren – od łąk rozciągających się 
w dolinie, aż po działy wodne na szczytach wzgórz. Te topograficzne różnice prowadzą do interesujących różnic w  mikrokli-
macie. Różne nachylenie stoków i zróżnicowana wysokość są najważniejszymi czynnikami, które Tielman Roos bierze pod 
uwagę przy podejmowaniu kluczowej decyzji dotyczącej odpowiednich dla każdego terroir szczepów. Granit przylądkowy, 
rodzaj podglebia dominujący na terenie winnicy, jest głównym budulcem skał okolicznych wzgórz. To właśnie one, pod wpły-
wem warunków atmosferycznych i erozji, dają glebę właściwą, na której prowadzona jest uprawa.

Mooiplass

Bery White Bery Shiraz Reserve

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Western Cape
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc, Chenin 
Blanc, Semilion
10°- 12°C
rybami, drobiem, 
warzywami
0,75 l

Stellenbosch
wytrawne
czerwone
Shiraz
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, twardymi serami
0,75 l

Sauvignon Blanc nadał temu winu świeżości 
i odpowiedniej kwasowości, natomiast 
Chenin Blanc sprawił, że jest ono dobrze 
zbudowane z tropikalnymi owocami 
na podniebieniu. W końcówce długie 
i przyjemnie orzeźwiające. 

Intensywny ciemno-czerwony kolor. 
Bogaty, korzenny zapach czarnej porzeczki 
i karmelu. W ustach silny, owocowy 
smak z eleganckimi, uwodzicielskimi 
przyprawami. Długi finisz z dużą ilością 
owoców, karmelu i aksamitnych tanin.

mooiplass mooiplass

Bery White Bery Shiraz Reserve

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy 

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Western Cape
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc, Chenin 
Blanc, Semilion
10°- 12°C
rybami, drobiem, 
warzywami
0,75 l

Stellenbosch
wytrawne
czerwone
Shiraz
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, twardymi serami
0,75 l

Sauvignon Blanc nadał temu winu świeżości 
i odpowiedniej kwasowości, natomiast 
Chenin Blanc sprawił, że jest ono dobrze 
zbudowane z tropikalnymi owocami 
na podniebieniu. W końcówce długie 
i przyjemnie orzeźwiające. 

Intensywny ciemno-czerwony kolor. 
Bogaty, korzenny zapach czarnej porzeczki 
i karmelu. W ustach silny, owocowy 
smak z eleganckimi, uwodzicielskimi 
przyprawami. Długi finisz z dużą ilością 
owoców, karmelu i aksamitnych tanin.

mooiplass mooiplass
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S t e l l e n b o s c h•  R P A  •

PinotageBéry white Béry red
MOOIPLAASMOOIPLAAS MOOIPLAAS

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Stellenbosch / Bottlary Hills
wytrawne
czerwone
Pinotage, Cabernet Sauvignon
16°-18°C
pieczonym drobiem, dobrze 
przyprawionymi daniami, pieczenią 
wieprzową, jagnięciną, pizzą i dania 
z makaronu, grillowanymi mięsami
0,75 l

Stellenbosch / Bottlary Hills
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc, Chenin Blanc
10°-12°C
rybami, drobiem, warzywami
0,75 l

Stellenbosch / Bottlary Hills
wytrawne
czerwone
Shiraz
16°-18°C
czerwonymi mięsami, 
dziczyzną, twardymi serami
0,75 l

Nos ujawnia charakterystyczne słodkie czere-
śnie, bożonarodzeniowe ciasteczka i kwiatowe 
nuty. Na języku dobrze zaokrąglone o umiarko-
wanej budowie z aksamitnymi taninami, ładnie 
zbalansowane i zintegrowane w końcówce 
owoce.

Sauvignon Blanc nadał temu winu świeżości 
i odpowiedniej kwasowości, natomiast Chenin 
Blanc sprawił, że jest ono dobrze zbudowane 
z tropikalnymi owocami na podniebieniu. 
W końcówce długie i przyjemnie orzeźwiające.

Intensywny ciemnoczerwony kolor. Bogaty, 
korzenny zapach czarnej porzeczki i kar-
melu. W ustach silny, owocowy smak z ele-
ganckimi, uwodzicielskimi przyprawami. 
Długi finisz z dużą ilością owoców, karmelu 
i aksamitnych tanin.



Stories White Stories Red

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Western Cape 
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
8°-10°C
ostrygami, białym rybami 
0,75 l

Swartland
wytrawne
białe
Chenin Blanc 70%, 
Viognier 30%
13°-15°C
ostrygami, pastami z owocami 
morza, grillowanym drobiem, 
sałatkami
0,75 l

Swartland
wytrawne
czerwone
Shiraz 50%, Pinotage 50%
14°-16°C
pasztetami, pieczoną 
wołowiną i jagnięciną, 
twardymi i średnio 
twardymi serami
0,75 l

Jasna barwa. Aromaty tropikalnych owoców, 
limonki, grejpfruta, świeżo skoszonej 
trawy i papryki zdominowały nos w drodze 
do pikantnego i tętniącego jędrnością 
podniebienia.

Tropikalnym aromatom towarzyszą subtelne 
i atrakcyjne nuty mineralne. W ustach 
umiarkowanie zbudowane z przyjemnie 
zbalansowaną kwasowością. W finale 
wyczuwalna subtelna owocowa słodycz. 

Głęboki, czerwony kolor z intensywnymi 
fioletowymi niuansami. Aromaty dojrzałych 
czerwonych owoców z elegancką, 
przydymioną wanilią i czekoladą. Dobrze 
zbudowane, okrągłe. W końcówce delikatna 
słodycz z trwałymi taninami. 

pulpit RoCK

Splattered Toad
Sauvignon Blanc

pulpit RoCK pulpit RoCK

Stories White Stories Red

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Western Cape 
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
8°-10°C
ostrygami, białym rybami 
0,75 l

Swartland
wytrawne
białe
Chenin Blanc 70%, 
Viognier 30%
13°-15°C
ostrygami, pastami z owocami 
morza, grillowanym drobiem, 
sałatkami
0,75 l

Swartland
wytrawne
czerwone
Shiraz 50%, Pinotage 50%
14°-16°C
pasztetami, pieczoną 
wołowiną i jagnięciną, 
twardymi i średnio 
twardymi serami
0,75 l

Jasna barwa. Aromaty tropikalnych owoców, 
limonki, grejpfruta, świeżo skoszonej 
trawy i papryki zdominowały nos w drodze 
do pikantnego i tętniącego jędrnością 
podniebienia.

Tropikalnym aromatom towarzyszą subtelne 
i atrakcyjne nuty mineralne. W ustach 
umiarkowanie zbudowane z przyjemnie 
zbalansowaną kwasowością. W finale 
wyczuwalna subtelna owocowa słodycz. 

Głęboki, czerwony kolor z intensywnymi 
fioletowymi niuansami. Aromaty dojrzałych 
czerwonych owoców z elegancką, 
przydymioną wanilią i czekoladą. Dobrze 
zbudowane, okrągłe. W końcówce delikatna 
słodycz z trwałymi taninami. 

pulpit RoCK

Splattered Toad
Sauvignon Blanc

pulpit RoCK pulpit RoCK

•  S T R .  1 1 0  •

•   R P A   • S w a r t l a n d / W e s t e r n 
C a p e

Pulpit Rock znajduje się na zboczach Kasteelberg – jest to dobrze znany fragment tej górskiej doliny. Pierwsze zbiory miały 
miejsce w sezonie 2004 i tego samego roku w październiku winnica otworzyła swoje podwoje dla publiczności. Owoce wi-
nogron uprawiane są w dwóch gospodarstwach należących do rodziny Brink: De Dar i Panorama. Ziemie ten znajdują się 
w posiadaniu rodziny od ponad pięciu dekad. Pulpit Rock to nie tylko winnica, rozumiana jako miejsce produkcji win, ale 
również centrum unikalnych doświadczeń związanych z ich degustacją. Wspaniałe widoki i indywidulane zwiedzanie piwnic 
jest uzupełnieniem portfolio Pulpit Rock.

Pulpit Rock
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Cabernet Sauvignon 
Reserve

PULPIT ROCK

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Swartland 
wytrawne
czerwone
Cabernet Sauvignon
18°C
pikantnymi pasztetami, pieczoną 
wołowiną lub jagnięciną, dojrzałymi 
serami
0,75 l

Głęboki czerwony kolor z  bardzo intensywnymi fiole-
towymi refleksami. Aromaty dojrzałych czerwonych 
owoców, czekolady i wanilii z elegancką mineralnością. 
W ustach dobra budowa, okrągłe, 
słodkie, trwałe taniny.

•   R P A   • S w a r t l a n d / W e s t e r n 
C a p e
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S w a r t l a n d

Chenin Blanc bush wine Shiraz & Carignan Rhone Blend Pinotage
BABYLON’S PEAK BABYLON’S PEAK BABYLON’S PEAK

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Swartland
wytrawne
białe
Chenin Blanc
8°-10°C
owocami morza, delikatnymi 
rybami, sałatkami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Swartland
wytrawne
czerwone
Shiraz, Carignan
16°-18°C
pieczeniami, pikantnymi 
wędlinami, serami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Swartland
wytrawne
czerwone
Pinotage
16°-18°C
lekkimi daniami mięsnymi, 
makaronami z wyrazistymi sosami
0,75 l

Barwa bladozłota. Nos delikatny, ukazujący 
subtelne zapachy cytrusów i niedojrza-
łych owoców pestkowych. Na podniebieniu 
wytrawne, lekkie o przyjemnej kwasowości 
z nutami cytryny, limonki i białych śliwek.

Połączenie dojrzałych aromatów jagód i ciem-
nych owoców w nosie, odrobina pikantnych nut. 
Na podniebieniu delikatne, o dobrej długości, 
dobrze zbalansowane. Czekolada, mokka, a na-
stępnie lukrecja i dojrzała śliwka.

Aromat świeży i czysty. Na podniebieniu 
pikantne, zbalansowane o smakach śliwek, 
truskawek i tytoniu. Przyjemnie soczyste
w końcówce. 

Winnice Babylon’s Peak znajdują się na zboczach Paardeberg, pomiędzy Malmesbury i Paarl. Przetwórnia została zbudowana 
na farmie Nooitgedacht, która od czterech pokoleń należy do rodziny Basson. Nazwa „Szczyt Babilonu” pochodzi od bardzo 
wysokiego granitowego szczytu na farmie, znanego jako „Babylonstoren”.
Wina wytwarzano w starej piwnicy do 1948 roku, kiedy to rolnicy zjednoczyli się, tworząc spółdzielnię. Jednak na początku 
2000 roku Stephan Basson postanowił rewitalizować przetwórnię i otworzyć przed winiarnią zupełnie nowe perspektywy, 
wprowadzając Babylon’s Peak na międzynarodowe rynki. Obecnie w posiadłości uprawiane są typowe odmiany, jak Chenin 
Blanc, Viognier, Sarah, Mourvédre i Grenache. 

Babylon’s Peak 

•   R P A   •
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E l i m

First Sighting Sauvignon Blanc First Sighting Shiraz Pofadderbos Sauvignon Blanc 
STRANDVELD STRANDVELD STRANDVELD

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Elim
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc, Semillon
8°-10°C
owocami morza, morskimi rybami, 
lekkimi daniami, sałatkami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy

Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Elim
wytrawne
czerwone
Shiraz, Grenache, Mourvedre, 
Viognier
16°-18°C
stekami, daniami z wołowiny
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Elim
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
8°-10°C
owocami morza, delikatnymi 
rybami, sałatkami
0,75 l

Cudownie orzeźwiające wino o tropikalnym 
i cytrusowym nosie. W ustach delikatne 
i przyjemnie mineralne, przy tym atrakcyjne, 
ekspresyjne nuty ziół, przywodzące na myśl 
afrykańskie rośliny buchu. 

Aromat białego pieprzu, jeżyny i kawy ustępuje 
miejsca pełnemu i jedwabistemu podniebie-
niu. Długi korzenny finisz równoważą pikantne 
i trwałe taniny. 

Barwa jasne, z zielonymi refleksami. Złożony 
aromat marakuji, zielonych winogron, a także 
czarnej porzeczki. Kremowe i obfite na pod-
niebieniu, z cytrusowym, mineralnym tłem. 
W końcówce przyjemnie rześkie i trwałe. 

•   R P A   •

Winnice Strandveld to wyjątkowe połączenie ekstremalnych warunków klimatycznych i surowych krajobrazów. Wiejące od stro-
ny Atlantyki wiatry sprawiają, że winogrona pozostają w trakcie wegetacji w dobrej kondycji, nie ulegając chorobom i pleśniom. 
Skutkiem tego są niewielkie, ale bogate w aromaty grona z dużym potencjałem do produkcji wina.
Warstwy łupków w pobliżu miejscowości Elim zawierają dużo krzemienia, a bogaty w żelazo „Koffieklip” (w języku afrikaans 
znaczy kawowy kamień), znajdujący się bliżej oceanu, daje początek bogatej złożoności. Czerwone i żółte skały osadowe domi-
nują na chłodniejszych stokach skierowanych na południe dla wrażliwych na ciepło odmian, takich jak Sauvignon blanc, pod-
czas gdy pojedyncze parcele białego kwarcytowego żwiru są wykorzystywany do uprawy winogron Syrah. Winnice Strandveld 
obejmują 69 hektarów przylądka Igielnego, z przybliżoną roczną sumą opadów 450 mm. Strandveld jest jednocześnie najbar-
dziej wysuniętą na południe winnicą w Afryce. Inne czerwone odmiany uprawiane tutaj to Pinot Noir, Grenache i Mourvèdre.

Strandveld
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Adamastor The Navigator
STRANDVELD STRANDVELD

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Elim 
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc 56%, Semillon 44%
8°-10°C
grillowanymi rybami, delikatnymi 
białymi mięsami, zapiekanymi 
warzywami
0,75 l

Elim
wytrawne
czerwone
Shiraz, Grenache, Mourvedre, Viognier
16°-18°C
czerwonymi mięsami, szczególnie 
jagnięciną, dojrzałymi serami
0,75 l

Nos mineralny, z  intensywnymi nutami krzemie-
nia przenikającymi się z  kwiatowymi aromatami. 
W  ustach dobrze zbudowane, kremowe, łączące 
tostowe smaki dębu i  wytrawnej mineralności 
w posmaku.

Aromaty chłodnego klimatu przyprawione białym 
pieprzem i  goździkami oraz kwiatowymi nutami. 
Pikantność z  nosa przenosi się na podniebienie 
i  jest uzupełniona smakami czarnych jagód. Po 
chwili pojawiają się czerwone owoce jagodowe, 
suszone brzoskwinie oraz trwałe taniny.

E l i m•   R P A   •
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Murray Banks 
Chardonnay

Murray Banks
Shiraz

KINGSTON ESTATE KINGSTON ESTATE

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

South Eastern Australia 
wytrawne
białe
Chardonnay
8°-10°C
rybami, białymi mięsami, zapiekankami, 
grillowanymi warzywami 
0,75 l

South Eastern Australia
wytrawne
czerwone
Shiraz
16°-18°C
czerwonymi mięsami, dojrzałymi serami
0,75 l

Klasyczny dla chardonnay aromat białych owoców. 
W  ustach dojrzałe brzoskwinie, nuty świeżych jabłek 
i owoców pestkowych z odrobiną toffi na wykończeniu.

Aromat pikantnych nut owocowych i  jagód. W  ustach 
hojne, wyraźne leśne, dojrzałe owoce z gładkim wykoń-
czeniem. 

•   A U S T R A L I A   • S o u t h  E a s t e r n
A u s t r a l i a
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M a r l b o r o u g h•   N O W A  Z E L A N D I A   •

Black Cottage
Pinot Noir

Black Cottage
Sauvignon Blanc

TWO RIVERSTWO RIVERS

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Marlborough
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
8°-10°C
owocami morza, morskim rybami, 
delikatnymi sałatkami
0,75 l

Barwa niemal granatowa. Aromaty wiśni, fioł-
ków, anyżu i różowego pieprzu. Na podniebieniu 
czekolada, liście tytoniu, lukrecja, przyprawy. 
Drobnoziarniste taniny i soczyste wykończenie.

Jasny słomkowy kolor. Wyrazisty nos, pełen 
cytrusowych owoców, nut kiwi, mokrych ka-
mieni, agrestu, łodygi pomidora. Podniebienie 
żywe, obfitujące w czarną porzeczkę, agrest 
i zielony melon. W końcówce słone i orzeź-
wiające.

Założona w 2004 roku winnica Two Rivers bierze swoją nazwę od dwóch rzek, które zasilają w wodę doliny Wairau i Awatere w re-
gionie Marlborough.
Ambitny winiarz David Clouston spędził dzieciństwo w dolinie Awatere i postanowił wykorzystać tamtejsze, doskonałe warunki 
do założenia winnicy. Obecnie mieszka w dolinie Wairau i w ten sposób połączył oba regiony. 
Misją Two Rivers z Marlborough jest wybieranie najlepszych siedlisk i wykorzystanie ich potencjału do interpretacji między-
narodowych szczepów winnych w typowym nowozelandzkim stylu. Dzięki temu w dwóch dolinach powstają wina o doskonałej 
strukturze i koncentracji. 

Two Rivers

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Marlborough
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
jagnięciną, aromatycznymi czerwonymi 
mięsami, dziczyzną 
0,75 l
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•

Sauvignon Blanc Pinot Noir
WHITEHAVEN WHITEHAVEN

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Marlborough
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
dziczyzną, dzikim ptactwem, kaczką 
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Marlborough
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
10°-12°C
letnimi sałatkami, drobiem, 
skorupiakami, homarem i białymi 
rybami
0,75 l

Jasnożółta barwa z zielonymi refleksami. 
Aromat obfity, czarna porzeczka, pokrzywy i pa-
pryczka jalapeno. Są też nuty grejpfruta, guawy 
i marakui. Na podniebieniu dojrzała struktura 
z dobrze zbalansowaną kwasowością, inten-
sywne owoce utrzymują się na długim, czystym 
i wyrazistym wykończeniu.

Intensywna, rubinowa barwa z odcieniami grana-
tu. Nos wiśniowy, dojrzałe śliwki, pikantne, ostre 
nuty dębu. W ustach pełne, z soczystymi czerwo-
nymi owocami i dobrze zintegrowanym dębem. 
Delikatne taniny nadają jedwabistą, pluszową 
konsystencję i długie wykończenie.

Założona w 1994 roku, w sercu znanego na całym świecie regionu Marlborough, Whitehaven jest realizacją wizji rodziny White do 
stworzenia szanowanej i cenionej wytwórni win. 
Etykiety Whitehaven, prezentującą eleganckie, jednoszczepowe wina Marlborough. 
Filozofia winnicy koncentruje się na dążeniu do „jakości bez kompromisu”, która jest podstawą całego cyklu winiarskiego - od 
zarządzania winnicą, do finalnie pojedynczej butelki wina z Marlborough. 
W stosunkowo krótkiej historii, Whitehaven stało się jednym z wiodących ambasadorów Marlborough na całym świecie.

Whitehaven

M a r l b o r o u g h•   N O W A  Z E L A N D I A   •
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Pinot Noir Greg Sauvignon Blanc Greg
WHITEHAVEN WHITEHAVEN

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z: 

Pojemność

Marlborough
wytrawne
czerwone
Pinot Noir
16°-18°C
dziczyzną, dzikim ptactwem, kaczką, 
czerwonymi mięsami
0,75 l

Głęboka czerwona barwa z  odcieniami granatu. Bu-
kiet czerwonych owoców, takich jak śliwka i czereśnia, 
z aromatycznymi nutami kwiatowymi, anyżem oraz gał-
ką muszkatołową. Pod nimi kryją się trufle i  suszone 
liście herbaty. Na podniebieniu dojrzałe, o delikatnej 
fakturze z aksamitnymi taninami i warstwą wielu pier-
wotnych owoców, którym wtórują przypraw oraz pi-
kantne nut. Bardzo długie wykończenie.

Jasna, cytrynowa barwa. Aromat białej śliwki, pokrzy-
wy, porzeczki, czerwonej papryki i świeżo zmiażdżo-
nych ziół. Mineralne. Na podniebieniu obfite, żywa 
kwasowość, która podkreśla świeże owoce. Długie, 
czyste wykończenie. 

M a r l b o r o u g h•   N O W A  Z E L A N D I A   •

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Marlborough
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
10°-12°C
letnimi sałatkami, drobiem, 
skorupiakami, szczególnie 
z ostrygami i małżami, homarem,  
białą rybą, jako aperitif
0,75 l
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W a i p a r a

Chardonnay Sauvignon Semillon Merlot Cabernet
PEGASUS BAY PEGASUS BAY PEGASUS BAY

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Waipara
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc 70%, Semillon 30 %
8°-10°C
morskimi rybami, grillowanymi 
owocami morza, bogatymi sałatkami
0,75 l

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Waipara
wytrawne
białe
Merlot, Cabernet Sauvignon
16°-18°C
wołowiną, duszoną jagnięciną, 
dziczyzną 
0,75 l

Bladozłotej barwie towarzyszy aromat cytruso-
wych owoców, warzyw, agrestu i marakui. Jest 
też nuta zapalanej zapałki i świeżo zmiażdżo-
nego tymianku. Semillon pomaga wypełnić 
podniebienie, dodając bogactwo owocowej 
treści i powstrzymując intensywną aromatycz-
ność Sauvignon Blanc. Dojrzewanie na osadzie 
drożdżowym wzmocniło strukturę i kremowość, 
jednak na wykończeniu wciąż pozostaje ostra, 
odświeżająca mineralność.

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:

Pojemność

Waipara
wytrawne
białe
Chardonnay
10°-12°C
pieczonymi i grillowanymi 
morskimi rybami, białymi mięsami
0,75 l

Barwa słomkowa z cytrynowymi refleksami. 
W zapachu owoce cytrusowe, morele, brzoskwi-
nie z żółtym miąższem i mango z komplekso-
wymi pikantnymi nutami płatków owsianych, 
tostów, pieczonych grzybów i wanilii. Obfite 
i kremowe na podniebieniu, ale leżąca u pod-
staw struktury naturalna mineralność i kwaso-
wości rozwija subtelny posmak. 

Głęboki rubinowy kolor. Obfite aromaty jeży-
ny, ciemnych śliwek, czarnej porzeczki, mokki, 
z podstawowymi nutami wanilii, przyprawy i cygar. 
Podniebienie bogate, muskularne, z dojrzałymi 
taninami, które zapewniają pikantny posmak 
czarnej oliwkowej tapenady. 
Finał gładki i soczysty, z dużą ilością owoców.

Rodzina Donaldson poważnie zaangażowała się w produkcję wina od wczesnych lat siedemdziesiątych XX wieku i była pionierem 
w regionie North Canterbury. Ivan Donaldson, jako profesor nadzwyczajny i konsultant ds. neurologii, ale również jako pisarz 
poruszający problematykę winiarską i  jednoczenie krytyki winiarski, postanowił ukoronować swoją karierę i zajął się uprawą 
winorośli oraz produkcją wina. Jego żona Christine założyła, zapierające dech w piersiach, ogrody w Zatoce Pegasus i kieruje 
większość swojej energii na utrzymanie rozległych terenów winnicy. Jest także miłośniczką opery i od wielu lat jest mocno zaan-
gażowana w scenę operową. Ich najstarszy syn, Matthew, jest winiarzem, który ukończył Roseworthy College z tytułem enologa 
i podyplomowe studia w dziedzinie uprawy winorośli. Żona Matthew Di zajmuje się logistyką win. Kolejny syn, Edward odpowiada 
za marketing, natomiast jego żona Belinda kieruje w winnicy wielokrotnie nagradzaną restauracją. Najmłodszy syn Paul, jest dy-
rektorem generalnym winnicy, a inny syn Michael odpowiada za sprzedaż. Pegasus Bay to prawdziwie rodzinna firma. 

Pegasus Bay

•   N O W A  Z E L A N D I A   •
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O h a u  G r a v e l s

Woven Stone Sauvignon Blanc 
OHAU

Apelacja
Rodzaj
Kolor
Szczepy
Temp. serw.
Podawać z:
Pojemność

Ohau
wytrawne
białe
Sauvignon Blanc
8°-10°C
owoców morza, sałatek, delikatnych dań
0,75 l

Aromat świeży i pachnący, nuty nektarynek, 
zielonego melona, skórki limonki. Na podnie-
bieniu żywe i soczyste, dostarcza nieskazitel-
nego owocowego smaku wspartego delikatną 
konsystencją i subtelną kwasowością. Długie. 

•   N O W A  Z E L A N D I A   •

Ōhau jest jednym z najmłodszych regionów uprawy winorośli w Nowej Zealandi. W dystrykcie Horowhenua w dolnej części Wyspy 
Północnej.
Szczyty parku narodowego Tararua stanowią tło dla winnic Ohau, które zajmują obszar czterdziestu hektarów, z potencjałem do 
dalszego rozwoju.
Region ten jest dobrze znany z produkcji ogrodniczej, dzięki urodzajności gleb. Przez stulecia obszar ten został ukształtowany 
przez rzekę Ōhau, która naniosła pokładu żwiru, w wyniku czego powstała kamienista, lecz żyzna gleba.
Potencjał winiarski tego obszaru odkryła Kate Gibbs, która uznała, że gleby na tarasie rzeki są podobne do niektórych miejsc 
w Marlborough. Ciepłe promienie słońca odbijają się od kamieni na winoroślach, co pozwala uzyskiwać wysokiej jakości wino-
grona, a w konsekwencji najwyższej jakości wina.

Ōhau Wines
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