
Wina

5 Stelle Sfursat Nino Negri Valtellina



260,00 zł
1x0.75l.

230,00 zł
6x0.75l.

200,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Sforzatto di Valtellina DOCG

producent Nino Negri

kolor czerwone

region Lombardia (Włochy)

szczepy 100% Nebbiolo

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 2005: 3 kiel,

Duemilavini 2005: 5 gron,

Veronelli-Guide 2005: 90 pkt,

Guide l'Espresso 2005: 5 but,

Luca Maroni 2005: 85 pkt

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie skrzynka 6 but

Sfurzat jest częścią apelacji Valtellina
położonej przy granicy Szwajcarskiej.
Uprawy tarasowe na wzgórzach doskonała
ekspozycja słoneczna , kredowo skaliste
podłoże. Niezwykle skoncentrowane wino,
z ręcznie zbieranych, starannie
selekcjonowanych gron nebiolo zwanych
tutaj Chiavanesca, podsuszanych przez
kilka miesięcy(tak jak Amarone). Wino o
wyjątkowej koncentracji i potędze, niemal
nieprzenikniona czerwień, gęste i
aromatyczne. Aromaty kandyzowanych
wiśni, tytoniu, lukrecji. Zachwycająca
koncentracja, głębia, skojarzenie
koncentracji i finezji Amarone połączone z
lekką świeżą kwasowością nebiolo. Wino z
rocznika 2001 zostało nagrodzone jako
wino roku przez Gambero Rosso 2004.
Wspomnienie degustacji tego wina na
długo pozostanie w pamięci. Wino
zdecydowanie kontemplacyjne ! Alk 15.5%

Winiarnia Nino Negri powstała w 1897 i
jest postrzegana jako jeden z liderów w
regionie Valtellina. Nino Negri to 38
hektarowe winnice o idealnych warunkach
klimatyczno-glebowych doskonale
położone stoki, podłoże łupkowo kredowe-
duża mineralność, optymalne
nasłonecznienie, talenty enologiczne
sprawiły iż firma zaczęła być szybko
zauważana w świecie winiarskim. Po
przekazaniu firmy w ręce Carlucciego
Negri, winnica została zmodernizowana
stając się synonimem producenta win
klasy Premium. Doświadczeni enolodzy
wytwarzają z nebbiolo wina dorównujące
jakością najsławniejszym piemonckim
Barolo!!!

Albarino Maior de Mendoza Carbonic Maceration



65,00 zł 54,00 zł 52,00 zł

rocznik >2010

apelacja Rias Baixas DO

producent Maior de Mendoza

kolor białe

region Rias Baixas (Hiszpania)

szczepy 100% Albarino

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Maior de Mendoza Carbonic Maceration

2010 was one of the Winners of the

semifinal celebrated in Seville of the wine

contest “The Golden Nose”, organised by

Wine and Gastronomy the spanish

specialized wine magazine that every

year selects the best wines and the best

noses in Spain. The finals will be in June.

starzenie do 1 roku

opakowanie karton 12 butelek

Kolejne Albarino, tym razem fermentacja z
zastosowaniem maceracji węglowej,
winogrona bez zgniatania poddane
fermentacji w otoczeniu dwutlenku węgla,
proces daje wrażenie perlistości w ustach ,
natomiast wino zachowuje wyjatkowo
natęzone nuty owocowe, fantastyczny
bukiet, dojrzałych cytrusów, dominacja
pomarańczy , w tle liczne nuty
kwiatowe....Nominacja do nagrody "Golden
Nose". Wino im młodsze tym lepsze,
zakupiony kartonik na pewno  zniknie do
przyszłego sezonu....

Wyjątkowo wilgotny klimat Północnej
Hiszpanii u wybrzeża Atlantyku wydaje się
być dość trudny do produkcji wina.
Wzorowo jednak radzi sobie w tych
warunkach Albarino, dając dystyngowane
wina, które stają się coraz bardziej
popularne. Wina z Rias Baixas cechują się
bogatym "nosem" z aromatami -
brzoskwini, moreli w połączeniu ze świeżą
kwasowością i lekką choć pełną strukturą,
co sprawia, ze są idealnym
akompaniamentem owoców morza tego
regionu. Lokalne zapotrzebowanie więc,
jest dość wysokie na i tak mała produkcję,
na którą targną się czasem złe warunki
pogodowe. Jako rezultat wyprodukowane
Albarino nie należy do najtańszych, ale
jest uważane za jedno z najlepszych
białych win hiszpańskich, a recenzenci
winni są zgodni iż w regionie Rias Baixas
można znaleźć wspaniałe białe wina za
bardzo rozsądne pieniądze. Maior de
Mendoza posiada obecnie 10 Ha własnych
upraw (jedne z najstarszych krzewów w
regionie) nowoczesna posiadłość.



56,00 zł
1x0.75l.

49,00 zł
6x0.75l.

48,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Rias Baixas DO

producent Maior de Mendoza

kolor białe

region Rias Baixas (Hiszpania)

szczepy 100% Albarino

charakter wytrawne

nagrody

Penin Guide 90 pkts

Hachette Wine Guide 93 pkt

Gold Medal: Bacchus International

(Spain)

Gold Medal: Premios Mezquita (Spain)

Gold Medal: Wines from Spain (Spain)

Silver Medal: Mundus-Vini (Germany)

Bronze Medal: International Wine

Challenge (U.K.)

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 12 butelek

Albarino Maior de Mendoza Sur Lie

Wspaniałe wino o jasno słomkowym
kolorze. Intensywny bukiet jabłka, gruszki
w połączeniu z białą brzoskwinią i morelą.
Na podniebieniu bogate i potężne o dobrze
zbudowanej, wyważonej kwasowości i
długim posmaku.  Fantastyczne soczyste
Albarinho wino na upalne dni, delikatnie
perliste, świetnie orzeźwiające, Winni
recenzenci uważają iż ze szczepu Albarino
robione są najlepsze hiszpańskie białe
wina .
 

Wyjątkowo wilgotny klimat Północnej
Hiszpanii u wybrzeża Atlantyku wydaje się
być dość trudny do produkcji wina.
Wzorowo jednak radzi sobie w tych
warunkach Albarino, dając dystyngowane
wina, które stają się coraz bardziej
popularne. Wina z Rias Baixas cechują się
bogatym "nosem" z aromatami -
brzoskwini, moreli w połączeniu ze świeżą
kwasowością i lekką choć pełną strukturą,
co sprawia, ze są idealnym
akompaniamentem owoców morza tego
regionu. Lokalne zapotrzebowanie więc,
jest dość wysokie na i tak mała produkcję,
na którą targną się czasem złe warunki
pogodowe. Jako rezultat wyprodukowane
Albarino nie należy do najtańszych, ale
jest uważane za jedno z najlepszych
białych win hiszpańskich, a recenzenci
winni są zgodni iż w regionie Rias Baixas
można znaleźć wspaniałe białe wina za
bardzo rozsądne pieniądze. Maior de
Mendoza posiada obecnie 10 Ha własnych
upraw (jedne z najstarszych krzewów w
regionie) nowoczesna posiadłość.  
 

Amarone Classico Della Valpolicella Riserva Sergio Zenato



345,00 zł
1x0.75l.

330,00 zł
6x0.75l.

330,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Amarone Della Valpolicella Classico DOC

producent Zenato

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
80% Corvina, 10% Rondinella, 5%

Sangiovese, 5% inne

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 2009: 3 kiel

Duemilavini 2009: 4 grona

Guide l'Espresso 2009: 4 but

Wine Spectator: 91 pkt

Veronelli-Guide 2008: 90 pkt

Falstaff: 94 pkt

pojemność 0.75

starzenie do 15 lat

opakowanie karton 6 butelek

Flagowe wino wytwórni Zenato. Głęboki,
rubinowy kolor, bardzo intensywny, ostry
bukiet, w którym przewijają się nuty
suszonych owoców, wiśni, śliwek, tytoniu i
korzennych przypraw. W zakończeniu
wyczuwalny odcień lukrecji. Wino pełne,
bogate, doskonale zbalansowane,
przeznaczone do długiego leżakowania.
alk.15.5%

 
Zenato Ripassa Valpolicella Superiore DOC
2001: Winnice Zenato usytuowane są w
San Benedetto di Lugana, w pobliżu
Jeziora Garda, w prowincji Werona.
Winorośl uprawiano na tych terenach już w
czasach rzymskich, a dziś wina z tego
regionu należą do najpopularniejszych i
najchętniej kupowanych win włoskich.
Utworzona w latach 60-tych Azienda
Vitivinicola Zenato to firma rodzinna, a dla
jej prezydenta i założyciela, Sergio Zenato,
produkcja wina jest prawdziwą pasją. Stąd
też wyjątkowa dbałość o jakość produktów
i wizerunek firmy. Nowoczesna technologia
nie zniszczyła dawnej, winiarskiej kultury,
tak pieczołowicie pielęgnowanej przez
zamieszkujących niegdyś te tereny
benedyktyńskich mnichów.

Amarone Della Valpolicella Classico Zenato



159,00 zł
1x0.75l.

155,00 zł
6x0.75l.

150,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Amarone Della Valpolicella Classico DOC

producent Zenato

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
80% Corvina Veronese, 10% Rondinella,

5% Sangiovese, 5% Molinara

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Wine Spectator: 89 pkt

Merum 02/2009: 3 gwuazdki

Concours Mondiale De Bruxelles 2009:

Gold Medal

pojemność 0.75

starzenie do 15 lat

opakowanie karton 12 butelek

Produkowane z ręcznie zbieranych i
specjalnie podsuszanych winogron,
dojrzewa przez 30 miesięcy w dębowych
beczkach, a przed wprowadzeniem na
rynek leżakuje jeszcze przez rok w
butelkach. Głęboki, rubinowy kolor, w
aromacie dominują śliwki i maliny, w
zakończeniu wyczuć można posmak figi i
odcień tytoniu. Wino wytrawne, pełne,
bogate, doskonale zbalansowane,
przeznaczone do długiego
leżakowania.Alk15.5%

 
Zenato Ripassa Valpolicella Superiore
DOC: Winnice Zenato usytuowane są w
San Benedetto di Lugana, w pobliżu
Jeziora Garda, w prowincji Werona.
Winorośl uprawiano na tych terenach już w
czasach rzymskich, a dziś wina z tego
regionu należą do najpopularniejszych i
najchętniej kupowanych win włoskich.
Utworzona w latach 60-tych Azienda
Vitivinicola Zenato to firma rodzinna, a dla
jej prezydenta i założyciela, Sergio Zenato,
produkcja wina jest prawdziwą pasją. Stąd
też wyjątkowa dbałość o jakość produktów
i wizerunek firmy. Nowoczesna technologia
nie zniszczyła dawnej, winiarskiej kultury,
tak pieczołowicie pielęgnowanej przez
zamieszkujących niegdyś te tereny
benedyktyńskich mnichów.

Amarone La Bastia Ca'de'Rocchi Tinazzi



229,00 zł
1x0.75l.

210,00 zł
6x0.75l.

205,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Amarone Della Valpolicella Classico DOC

producent Tinazzi

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
80% Corvina, 15% Rondinella, 5%

Molinara

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Luca Maroni: 86 pkt.

I Vini di Veronelli 2010: 3***

Duemilavini: 4 grona!!!

Decanter-World Wine Awards 2009

Edition: srebrny medal

Vinitaly 2009: Honorowe wyróżnienie.

pojemność 0.75

starzenie 20 lat

opakowanie karton 6 butelek

Więcej jak klasyczne amarone. Choć
„pełnoletniość” amarone osiąga w wieku
ok.10 lat, te już teraz ukazuje czym będzie
za lat kilka. Potęga owocu. Suszone śliwki,
karmelizowana wiśnia ,czarna czereśnia
aromaty wanilii, składają się na
niezapomniane wrażenia. Wino
zdecydowanie kontemplacyjne, aczkolwiek
uświetni niejedną potrawę.

 

Winny biznes założony przez Eugenio
Tinazziego w latach 60 XX w. jest
prowadzony przez trzecie już pokolenie.
Syn Eugenio: Gian Andrea Tinazzi wraz ze
swoją córką Francescą oraz synem Giorgio
kultywują wspaniałe tradycje już nie tylko
w regionie Veneto, ale i w całych
Włoszech. Winnice Tinazzich
umiejscowione są również w Toskanii,
Abruzji, Apulii oraz na Sycylii, gdzie
powstają wspaniałe wina ze szczepów
charakterystycznych dla danych regionów.

Amarone Selezione Antonio Castagnedi Tenuta Sant Antionio



165,00 zł
1x0.75l.

159,00 zł
6x0.75l.

155,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Amarone Della Valpolicella Classico DOC

producent Tenuta Sant Antonio

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
70% Corvina, 20% Molinara, 5%

Oseleta, 5% Croatina

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 2010: 2 kieliszki

Guide l'Espresso 2010: 4 butelki

Robert Parker: 91 punkty

pojemność 0.75

starzenie do 15 lat

Ceniona Tenuta Sant’Antonio wytwarza
dwa amarone: słynne Campo dei Gigli oraz
lżejsze, bardziej przystępne Antonio
Castagnedi właśnie. Jest to jednak
amarone całkiem poważne, o mocnej
strukturze, raczej wytrawne z delikatnie
słodkim niuansem, mięsiste (starzenie
tylko w dużych beczkach botti), w udany
sposób łączące surowość i zmysłowość.
Biorąc pod uwagę cenę, jedno z
najciekawszych win degustacji.

 

Antucura



125,00 zł
1x0.75l.

109,00 zł
6x0.75l.

103,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Vista Flores, Tunuyan, Mendoza

producent Antucura

kolor czerwone

region Mendoza (Argentyna)

szczepy 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 10-15 lat

opakowanie karton 6 butelek

Kolor ceglasto - czerwony z fioletowym
refleksem. Eksplozja aromatów, konfitura z
czerwonej porzeczki z dodatkiem jagody,
śliwki i kandyzowanej moreli, doprawiona
aromatycznymi fiołkami, i przykryta gęstą
płachtą gorzkiej czekolady. W ustach
koncentracja soczystej jagody w
połączeniu z delikatną ostrością przypraw i
nutą wanilii. Idealna mineralna kwasowość
i dobrze zbudowane taniny-wręcz
jedwabiste dodają kunsztu owocowej
mieszance, która utrzymuje się przez
całkiem dłuuugą chwilę. Bardzo elegancka
i skoncentrowana dzięki wydłużonej
maceracji do 45 dni i długiemu 16
miesięcznemu dojrzewaniu w beczkach z
dębu francuskiego i dalszemu leżakowaniu
w butelce przez następne 12 miesięcy.

 
 Antucura w starym języku Mapudungun,
pierwszych mieszkańców Uco Valley
oznacza kamień słońca tak też, zostały
nazwane pola winne, winiarnia i dom gości
w Vista Flores gdzie winorośl rośnie
naturalnie wśród skał i kamieni aby
następnie dać życie wspaniałym soczystym
winom. Niektórzy nazywają to
odrodzeniem, niektórzy rewolucją ale
jedno jest pewne Gerardo Cartellone wraz
ze swoja małżonką Anną Caroline
Biancheri uosabiają nową twarz i smak
argentyńskiego rzemiosła jakim jest
produkcja wina. Razem z przyjaciółmi z
winnic Vista Flores, rodzina Cartellones
wykreowała obecny wizerunek Antucury,
która istnieje już od ponad 100 lat,
stworzona niegdyś przez dziadka Gerardo,
w samym sercu Uco Valley w regionie
Mendoza. Dziś oddaje nam wybitne wina z
czystą Argentyńską duszą i sercem.

Arzuaga Crianza



108,00 zł
1x0.75l.

99,00 zł
6x0.75l.

95,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Ribera del Duero DO

producent Bodegas Arzuaga Navarro

kolor czerwone

region Ribera del Duero (Hiszpania)

szczepy 100% Tinto Fino

charakter wytrawne

nagrody Robert Parker - 90 pkt 

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 but.

Produkowane prawie w 100% ze szczepu
Tinto Fino, dojrzewa przez kilkanaście
miesięcy w dębowych beczkach. Ciemny,
czereśniowy kolor, z fioletowym
odcieniem. W smaku i zapachu wyczuwa
się nuty dojrzałych owoców, zwłaszcza
śliwki i czarnej porzeczki, połączone z
wyraźnym posmakiem drewna świeżego
dębu. Wino mięsiste, mocne, owocowe, o
sporej zawartości garbników, z lekkim
posmakiem wanilii i cynamonu.
Temperatura serwowania: 17-18

Gleba, klimat i korzystne położenie są
podstawą winiarni Arzuaga Navarro. 1400
hektarów rodzinnej posiadłości stanowi
wyjątkowe miejsce w rejonie Ribera del
Duero, zaliczanym do D.O. Pomimo, iż
posiadłość ta, umieszczona w najbardziej
wysuniętych na północ krańcach regionu
Ribera del Duero, wznosi się 100 metrów
powyżej rzeki, grona dojrzewają tam
wcześniej, ponieważ powszechnie
panujące tam mgły i cieplejsze
temperatury znad brzegów rzeki nie
naruszają cyklu rozwojowego. Do tego
mikroklimatu najlepiej zaadaptowały się
odmiany Tinto Fino oraz najlepsze
światowe odmiany Cabernet Sauvignon i
Merlot, które jako dodatki w małych
ilościach uzupełniają Tinto Fino. W 1999
roku wino Arzuaga Navarro Reserva '96
zostało uznane za najlepsze wino
hiszpańskie. Warto też dodać, iż wielkim
miłośnikiem win z tej bodegi był papież
Jan Paweł II.

Arzuaga Gran Reserva



469,00 zł
1x0.75l.

449,00 zł
6x0.75l.

449,00 zł
12x0.75l.

rocznik >1996

apelacja Ribera del Duero DO

producent Bodegas Arzuaga Navarro

kolor czerwone

region Ribera del Duero (Hiszpania)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 40 lat

opakowanie skrzynka 6 butelek

 

Arzuaga Reserva



199,00 zł
1x0.75l.

185,00 zł
6x0.75l.

179,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Ribera del Duero DO

producent Bodegas Arzuaga Navarro

kolor czerwone

region Ribera del Duero (Hiszpania)

szczepy 100% Tinto Fino

charakter wytrawne

nagrody

Wine Spectator - 91 pkt.

 limitowana roczna produkcja - 53000

butelek

pojemność 0.75

starzenie do 30 lat

opakowanie karton 6 but.

Produkowane prawie w 100% ze szczepu
Tinto Fino, dojrzewa przez 16 miesięcy w
dębowych beczkach. Czereśniowy kolor z
ceglastymi refleksami. Zapach jest bardzo
złożony, nucie słodkiego owocu
towarzyszy aromat kakao, miodu i drewna.
Na podniebieniu wyczuwa się posmak
śliwki, dojrzałych, ciemnych owoców i
drewna, a także delikatny odcień cedru,
goździków i dymu. Wino bogate, długie i
eleganckie.
 

Gleba, klimat i korzystne położenie są
podstawą winiarni Arzuaga Navarro. 1400
hektarów rodzinnej posiadłości stanowi
wyjątkowe miejsce w rejonie Ribera del
Duero, zaliczanym do D.O. Pomimo, iż
posiadłość ta, umieszczona w najbardziej
wysuniętych na północ krańcach regionu
Ribera del Duero, wznosi się 100 metrów
powyżej rzeki, grona dojrzewają tam
wcześniej, ponieważ powszechnie
panujące tam mgły i cieplejsze
temperatury znad brzegów rzeki nie
naruszają cyklu rozwojowego. Do tego
mikroklimatu najlepiej zaadaptowały się
odmiany Tinto Fino oraz najlepsze
światowe odmiany Cabernet Sauvignon i
Merlot, które jako dodatki w małych
ilościach uzupełniają Tinto Fino. W 1999
roku wino Arzuaga Navarro Reserva '96
zostało uznane za najlepsze wino
hiszpańskie. Warto też dodać, iż wielkim
miłośnikiem win z tej bodegi był papież
Jan Paweł II.



339,00 zł
1x0.75l.

311,00 zł
6x0.75l.

305,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Ribera del Duero DO

producent Bodegas Arzuaga Navarro

kolor czerwone

region Ribera del Duero (Hiszpania)

charakter wytrawne

nagrody

Guía Penín de los Vinos de Espana 2007 -

92 pkt. 

 

pojemność 0.75

starzenie 20 lat

Arzuaga Reserva Selection Especial

 

Gleba, klimat i korzystne położenie są
podstawą winiarni Arzuaga Navarro. 1400
hektarów rodzinnej posiadłości stanowi
wyjątkowe miejsce w rejonie Ribera del
Duero, zaliczanym do D.O. Pomimo, iż
posiadłość ta, umieszczona w najbardziej
wysuniętych na północ krańcach regionu
Ribera del Duero, wznosi się 100 metrów
powyżej rzeki, grona dojrzewają tam
wcześniej, ponieważ powszechnie
panujące tam mgły i cieplejsze
temperatury znad brzegów rzeki nie
naruszają cyklu rozwojowego.
   Do tego mikroklimatu najlepiej
zaadaptowały się odmiany Tinto Fino oraz
najlepsze światowe odmiany Cabernet
Sauvignon i Merlot, które jako dodatki w
małych ilościach uzupełniają Tinto Fino.
   W 1999 roku wino Arzuaga Navarro
Reserva '96 zostało uznane za najlepsze
wino hiszpańskie. Warto też dodać, iż
wielkim miłośnikiem win z tej bodegi był
papież Jan Paweł II. 

Barbaresco La Casa in Collina



89,00 zł
1x0.75l.

82,00 zł
6x0.75l.

78,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Barbaresco DOCG

producent Terredavino

kolor czerwone

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Nebbiolo

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2008: 1 Kieliszek

Duemilavini 2008: 3 Grona

Veronelli-Guide 2008: 87 Punkty

Guide l'Espresso 2008: 4 Butelki

Wine Spectator: 86 Punkty

pojemność 0.75

starzenie 10-12 lat

opakowanie karton 6 butelek

Grona z posiadłości zlokalizowanych w
Comuni of Barbaresco i Treviso, ręczny
zbiór i 20 dniowa maceracja, starzone w
beczkach dębowych 12 miesięcy i 12
miesięcy w butelkach. Znacznie
delikatniejsze od Barolo , delikatne taniny,
miękkie i eleganckie , bukiet pełen
czerwonej porzeczki, truskawek i wanilii.
Alk 13%.

Dom winiarski Terre da Vino powstał w
1980 roku, z zamiarem produkowania win
jakościowych DOC i DOCG z Piemontu. Pod
koniec lat 80-tych rozpoczęto
entuzjastyczny projekt, do którego
przyłączyło się około 50 firm, skłonnych
wystartować w wyścigu o jakość. Obecnie
obszar upraw jakościowych zajmuje około
200 hektarów, a roczna produkcja, w
zależności od zbiorów, wynosi od 800.000
do miliona butelek rocznie. Winogrona z
większych firm są zbierane osobno, a ich
marka pojawia się na etykietach
winogrona z mniejszych firm zbierane
razem i występują w linii Vecchi Vigneti. W
2000 roku firma przeniosła się do nowej
siedziby, znajdującej się w samym sercu
jednego z najbardziej znanych regionów
winiarskich na świecie, w Barolo in
Langa.Winnica dysponuje największą w
Piemoncie piwnicą do dojrzewania wina,
która może pomieścić 3000 beczek w
kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
Wszystkie wina charakteryzują się wysoką
jakością, osiąganą dzięki odpowiednim
warunkom dojrzewania oraz wyjątkowej
dbałości o każdy szczegół w procesie
produkcji. Terre da Vino produkuje
wszystkie najważniejsze rodzaje win
piemonckich: od lekkiego białego Gavi di
Gavi, poprzez wyśmienite Langhe aż po
długowieczne Barolo i Barbaresco. Dla
każdego wina wybrano fantazyjną nazwę,
będącą cytatem z dzieł słynnego
piemonckiego autora Cesare Pavese.

Barbera d'Asti Bricco della Bigotta Braida



185,00 zł
1x0.75l.

165,00 zł
6x0.75l.

159,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2001

apelacja Barbera d'Asti DOC

producent Braida

kolor czerwone

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Barbera

charakter wytrawne

nagrody

Robert Parker: 92 PktGambero Rosso

2005: 2+ kielDuemilavini 2005: 3

gronaVeronelli-Guide 2005: 3 gwiazdki

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie drewniana skrzynka 6 but

Kolejne
arcydzieło
spod znaku
Braida,

dwudziestodniowa maceracja, starzenie w
beczkach 16 miesięcy i 12 w butelce.
Barwa czerwono fioletowa, aromaty, które
ciężko jednoznacznie zdefiniować,
mieszanina aromatów śliwki, lukrecji,
wanilii, fiołków, skórki chleba,
zdecydowanie przeważa śliwka. Wino
dobrze zbalansowane , ekstraktywne i
długie, połączenie siły i koncentracji.
Alk.14.5%

Rodzina Bologna od trzech pokoleń
zajmuje się uprawą winorośli, nazwa
Braida była pseudonimem sportowym
Giuseppe Bologna, który co niedziela
grywał w lokalny sport (kule nie wiem
jakie?? ). Giuseppe poczatkowo uprawiał
barbere tylko na potrzeby własne i
przyjaciół, posiadłość, umiłowanie do
ziemi, wina i przezwisko , odziedziczył po
ojcu Giacomo Bologna. Winnica śmiało
została rozbudowana, zainwestowano w
nowe technologie, jednakże wierność
ideałom założyciela pozostała. Obecnie
enologami są dzieci Giuseppe i Anny:
Raffaella i Beppe. Rodzeństwo o bardzo
odmiennych charakterach których łaczy
wspólne: umiłowanie do barbery. Obecnie
La Braida jest rodzinną winnicą
prowadzoną, w duchu przywiązania do
tradycji, z entuzjazmem i pasją. Kolejne
arcydzieło spod znaku Braida,
dwudziestodniowa maceracja, starzenie w
beczkach 16 miesięcy i 12 w butelce.
Barwa czerwono fioletowa, aromaty, które
ciężko jednoznacznie zdefiniować,
mieszanina aromatów śliwki, lukrecji,
wanilii, fiołków, skórki chleba,
zdecydowanie przeważa śliwka. Wino
dobrze zbalansowane , ekstraktywne i
długie, połączenie siły i koncentracji.
Alk.14.5%

Barbera D'Asti La Luna E I Falo



59,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Barbera d'Asti Superiore DOC

producent Terredavino

kolor czerwone

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Barbera

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2009: 2 Kieliszki

Duemilavini 2009: 4 Grona

Veronelli-Guide 2009: 87 Punkty

Guide l'Espresso 2009: 3 Butelki

pojemność 0.75

starzenie 8-9 lat

opakowanie karton 6 butelek

Ściśle selekcjonowane grona z Nizza
Monferratto i Agliano Terme w prowincji
Asti. Grona z wybranych posiadłości o
unikalnych warunkach glebowo-
klimatycznych, tradycyjna winifikacja 15-20
dniowa maceracja, dojrzewanie w starych
i nowych, małych beczkach dębowych.
Wspaniała Barbera pełna gracji ,
delikatności i elegancji. Bardzo finezyjne
delikatne, świetnie zachowany balans
kwasowości, w ustach pełne wiśni, jeżyn,z
akcentem czekolady. Ciężko poprzestać na
jednej butelce !!!! Alk 13,5%

Dom winiarski Terre da Vino powstał w
1980 roku, z zamiarem produkowania win
jakościowych DOC i DOCG z Piemontu. Pod
koniec lat 80-tych rozpoczęto
entuzjastyczny projekt, do którego
przyłączyło się około 50 firm, skłonnych
wystartować w wyścigu o jakość. Obecnie
obszar upraw jakościowych zajmuje około
200 hektarów, a roczna produkcja, w
zależności od zbiorów, wynosi od 800.000
do miliona butelek rocznie. Winogrona z
większych firm są zbierane osobno, a ich
marka pojawia się na etykietach
winogrona z mniejszych firm zbierane
razem i występują w linii Vecchi Vigneti. W
2000 roku firma przeniosła się do nowej
siedziby, znajdującej się w samym sercu
jednego z najbardziej znanych regionów
winiarskich na świecie, w Barolo in
Langa.Winnica dysponuje największą w
Piemoncie piwnicą do dojrzewania wina,
która może pomieścić 3000 beczek w
kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
Wszystkie wina charakteryzują się wysoką
jakością, osiąganą dzięki odpowiednim
warunkom dojrzewania oraz wyjątkowej
dbałości o każdy szczegół w procesie
produkcji. Terre da Vino produkuje
wszystkie najważniejsze rodzaje win
piemonckich: od lekkiego białego Gavi di
Gavi, poprzez wyśmienite Langhe aż po
długowieczne Barolo i Barbaresco. Dla
każdego wina wybrano fantazyjną nazwę,
będącą cytatem z dzieł słynnego
piemonckiego autora Cesare Pavese.



115,00 zł
1x0.75l.

105,00 zł
6x0.75l.

99,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Barolo DOCG

producent Terredavino

kolor czerwone

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Nebbiolo

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2009: 1 Kieliszek

Duemilavini 2009: 3 Grona

Veronelli-Guide 2009: 90 Punkty

Vinum 09/2008: 16 Punkty

Wine Spectator: 87 Punkty

pojemność 0.75

starzenie 15 lat

opakowanie karton 6 but.

Barolo Paesi Tuoi

Paesi Tuoi Barolo - Nebiolo z kilku
posiadłości Castiglione Falletto, Seralunga,
Monforte. "Blend"(w znaczeniu winogrona
z kilku posiadłości) poddany 20-25 dniowej
maceracji w ściśle kontrolowanej
temperaturze, starzone w beczkach
dębowych ok 24 miesiące. Niezwykle
kompleksowe silne wino, kolor intensywna
czerwień z fioletowymi refleksami. Zapach
wanilii fiołków, z lekko dymną nutą. W
ustach wspaniale długie i zbalansowane,
zdecydowane taniny, idealny kompan do
ciężkich dań mięsnych. Alk 13.5%

Dom winiarski Terre da Vino powstał w
1980 roku, z zamiarem produkowania win
jakościowych DOC i DOCG z Piemontu. Pod
koniec lat 80-tych rozpoczęto
entuzjastyczny projekt, do którego
przyłączyło się około 50 firm, skłonnych
wystartować w wyścigu o jakość. Obecnie
obszar upraw jakościowych zajmuje około
200 hektarów, a roczna produkcja, w
zależności od zbiorów, wynosi od 800.000
do miliona butelek rocznie. Winogrona z
większych firm są zbierane osobno, a ich
marka pojawia się na etykietach
winogrona z mniejszych firm zbierane
razem i występują w linii Vecchi Vigneti. W
2000 roku firma przeniosła się do nowej
siedziby, znajdującej się w samym sercu
jednego z najbardziej znanych regionów
winiarskich na świecie, w Barolo in
Langa.Winnica dysponuje największą w
Piemoncie piwnicą do dojrzewania wina,
która może pomieścić 3000 beczek w
kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
Wszystkie wina charakteryzują się wysoką
jakością, osiąganą dzięki odpowiednim
warunkom dojrzewania oraz wyjątkowej
dbałości o każdy szczegół w procesie
produkcji. Terre da Vino produkuje
wszystkie najważniejsze rodzaje win
piemonckich: od lekkiego białego Gavi di
Gavi, poprzez wyśmienite Langhe aż po
długowieczne Barolo i Barbaresco. Dla
każdego wina wybrano fantazyjną nazwę,
będącą cytatem z dzieł słynnego
piemonckiego autora Cesare Pavese.



Barolo Poderi Scarrone



125,00 zł
1x0.75l.

115,00 zł
6x0.75l.

109,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Barolo DOCG

producent Terredavino

kolor czerwone

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Nebbiolo

charakter wytrawne

nagrody

London International Wine Challenge

2004 Brązowy Medal

Vini d'Italia Gambero Rosso & Slow Food

2005 – 2 kieliszki

Vinum September 2003 -15 pktVini

d'Italia Espresso 2004 16 / 20 pkt

Vini Italiani di Luca Maroni 2006 81 pktI

Vini di Veronelli 2006 87pkt

Decanter - Buying Guide Recommended

* * *

pojemność 0.75

starzenie 15 lat

opakowanie karton 6 but.

Flagowe Barolo spółdzielni Terredavino,
winogrona pochodzące z niewielkiej działki
Castiglione Falletto, usytuowanej 300m
npm. Wydajność z ha ściśle kontrolowana,
ręczny zbiór gron tradycyjna winifikacja 10
dniowa maceracja, fermentacja
malolaktyczna, dojrzewanie przez 24
miesiące w małych dębowych beczkach.
Barwa wina ciemno czerwona , wpadająca
w granat. Bukiet z nutami tytoniu ,
przypalonej skórki chleba, czereśni, wanilii.
Wino gęste i skoncentrowane , potężne ale
słodkawe taniny , bardzo kompleksowe ,
niesłychanie długie . Już teraz świetne, ale
warto przetrzymać jeszcze kilka lat w
domowej piwniczce !!!! Nie bez powodu
barolo uchodzi za Króla wśród Piemonckich
win, i pretenduje do grona najlepszych win
Włoskich. Alk.13,5%

Dom winiarski Terre da Vino powstał w
1980 roku, z zamiarem produkowania win
jakościowych DOC i DOCG z Piemontu. Pod
koniec lat 80-tych rozpoczęto
entuzjastyczny projekt, do którego
przyłączyło się około 50 firm, skłonnych
wystartować w wyścigu o jakość. Obecnie
obszar upraw jakościowych zajmuje około
200 hektarów, a roczna produkcja, w
zależności od zbiorów, wynosi od 800.000
do miliona butelek rocznie. Winogrona z
większych firm są zbierane osobno, a ich
marka pojawia się na etykietach
winogrona z mniejszych firm zbierane
razem i występują w linii Vecchi Vigneti. W
2000 roku firma przeniosła się do nowej
siedziby, znajdującej się w samym sercu
jednego z najbardziej znanych regionów
winiarskich na świecie, w Barolo in
Langa.Winnica dysponuje największą w
Piemoncie piwnicą do dojrzewania wina,
która może pomieścić 3000 beczek w
kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
Wszystkie wina charakteryzują się wysoką
jakością, osiąganą dzięki odpowiednim
warunkom dojrzewania oraz wyjątkowej
dbałości o każdy szczegół w procesie
produkcji. Terre da Vino produkuje



118,00 zł 109,00 zł 105,00 zł

rocznik >2003

Berardenga Chianti Reserva Felsina

Bock Cuvee



178,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2006

producent Jozsef Bock

kolor czerwone

region Villany (Węgry)

szczepy
65% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet

Franc, 5% Merlot

charakter wytrawne

nagrody
magazyn Wino – Wielkie Wino, Srebrny

Medal Bruxela 2004,

pojemność 0.75

starzenie do ok.. 2019

opakowanie karton 12 but

Dojrzewające przez 18 miesięcy w beczce
typu barrique. Jest to wino wyraziste i
skoncentrowane o aromatach kawy, dębu,
karmelu i orzechów. Mocne dojrzałe
taniny. W smaku dojrzała czarna
porzeczka i konfitura wiśniowa , wanilia.
Podawać w temp. ok. 18°C, alk 13%.

Jedna z osób ciesząca się najwyższym
uznaniem w węgierskim winiarstwie.
Rodzinne plantacje o łącznej powierzchni
40 hektarów położone w najlepszych
miejscach regionu Villány słynącego z
aksamitnych, pełnych win nie tylko na
Węgrzech. Na podkreślenie zasługuje
gęstość nasadzeń (ponad 6000 na ha),
wysoka kultura kultywacji, winifikacji i
dojrzewania. Wszystkie te elementy są
bezpośrednio nadzorowane a czasem
nawet wykonywane przez samego
właściciela. Oczywistym standardem są
ręczne zbiory i selekcja winogron. Dlatego
wina tego domu wśród znawców cieszą się
uznaniem, ale przede wszystkim opinią win
wyróżniających się osobowością trudną do
pomylenia z innymi. Dysponują też
wysokim potencjałem starzenia, w wielu
wypadkach liczonym w dekadach. József
Bock został uznany za Winiarza Roku w
1997. Dojrzewające przez 18 miesięcy w
beczce typu barrique. Jest to wino
wyraziste i skoncentrowane o aromatach
kawy, dębu, karmelu i orzechów. Mocne
dojrzałe taniny. W smaku dojrzała czarna
porzeczka i konfitura wisniowa , wanilia.
Podawać w temp. ok. 18°C, alk 13%

Bock Ermitage



65,00 zł
1x0.75l.

59,00 zł
6x0.75l.

57,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

producent Jozsef Bock

kolor czerwone

region Villany (Węgry)

szczepy
Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet

Franc, Kékoportó, Kekfrankos

charakter wytrawne

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 but

Jedna z osób ciesząca się najwyższym
uznaniem w węgierskim winiarstwie.
Rodzinne plantacje o łącznej powierzchni
40 hektarów położone w najlepszych
miejscach regionu Villány słynącego z
aksamitnych, pełnych win nie tylko na
Węgrzech. Na podkreślenie zasługuje
gęstość nasadzeń (ponad 6000 na ha),
wysoka kultura kultywacji, winifikacji i
dojrzewania. Wszystkie te elementy są
bezpośrednio nadzorowane a czasem
nawet wykonywane przez samego
właściciela. Oczywistym standardem są
ręczne zbiory i selekcja winogron. Dlatego
wina tego domu wśród znawców cieszą się
uznaniem, ale przede wszystkim opinią win
wyróżniających się osobowością trudną do
pomylenia z innymi. Dysponują też
wysokim potencjałem starzenia, w wielu
wypadkach liczonym w dekadach. József
Bock został uznany za Winiarza Roku w
1997. Kupaż pięciu szlachetnych
szczepów. Merlot-nadaje łagodność,
płynność, równowagę. Cabernet
Sauvignon- oddaje moc garbników, aromat
i posmak czarnej porzeczki. Bogate i
zdecydowane. Cabernet Franc- lekkiej
pikantności podnosząc wartości smakowe,
jak również kształtując charakter.
Kekoporto-świeżość, ożywia i nadaje
owocowy bukiet aromatów. Kekfrankos-
zaznacza kwasowość i oddaje piękny
purpurowo-aksamitny kolor. Mieszanka tak
ciekawych szczepów stworzyła wyjątkowe
wytrawne wino. W ustach pełne o
owocowo-kawowych akcentach.
Ostatecznie oddaje swoje tajemnice po
przelaniu do dekantera, gdzie powietrze
wraz z czasem uwalnia wyjątkowy i
niepowtarzalny -czar boskiego nektaru-,
przy którym wina klasy najwyższej stoją
tuż obok.alk.13.5%

Bock Harslevelu



47,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2008

producent Jozsef Bock

kolor białe

region Villany (Węgry)

szczepy 100% Harslevelu

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 but

To wino ma nie tylko bogatą duszę, ale
także przedstawia wszystkie aromaty
typowe dla Harslevelu. Z początku
uwolnieniają się słodkie wschodnich
korzenie, potem zaś dominują nuty gruszy,
lipy i miodu, Długie, o pełnym posmaku na
podniebieniu.alk 13%.

Jedna z osób ciesząca się najwyższym
uznaniem w węgierskim winiarstwie.
Rodzinne plantacje o łącznej powierzchni
40 hektarów położone w najlepszych
miejscach regionu Villány słynącego z
aksamitnych, pełnych win nie tylko na
Węgrzech. Na podkreślenie zasługuje
gęstość nasadzeń (ponad 6000 na ha),
wysoka kultura kultywacji, winifikacji i
dojrzewania. Wszystkie te elementy są
bezpośrednio nadzorowane a czasem
nawet wykonywane przez samego
właściciela. Oczywistym standardem są
ręczne zbiory i selekcja winogron. Dlatego
wina tego domu wśród znawców cieszą się
uznaniem, ale przede wszystkim opinią win
wyróżniających się osobowością trudną do
pomylenia z innymi. Dysponują też
wysokim potencjałem starzenia, w wielu
wypadkach liczonym w dekadach. József
Bock został uznany za Winiarza Roku w
1997.To wino ma nie tylko bogatą duszę,
ale także przedstawia wszystkie aromaty
typowe dla Harslevelu. Z początku
uwolnieniają się słodkie wschodnich
korzenie, potem zaś dominują nuty gruszy,
lipy i miodu, Długie, o pełnym posmaku na
podniebieniu.

Bock Merlot



65,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2007

producent Jozsef Bock

kolor czerwone

region Villany (Węgry)

szczepy
95% Merlot, 5% Kekfrankos, Oporto,

Kadarka

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 but

Jedna z osób ciesząca się najwyższym
uznaniem w węgierskim winiarstwie.
Rodzinne plantacje o łącznej powierzchni
40 hektarów położone w najlepszych
miejscach regionu Villány słynącego z
aksamitnych, pełnych win nie tylko na
Węgrzech. Na podkreślenie zasługuje
gęstość nasadzeń (ponad 6000 na ha),
wysoka kultura kultywacji, winifikacji i
dojrzewania. Wszystkie te elementy są
bezpośrednio nadzorowane a czasem
nawet wykonywane przez samego
właściciela. Oczywistym standardem są
ręczne zbiory i selekcja winogron. Dlatego
wina tego domu wśród znawców cieszą się
uznaniem, ale przede wszystkim opinią win
wyróżniających się osobowością trudną do
pomylenia z innymi. Dysponują też
wysokim potencjałem starzenia, w wielu
wypadkach liczonym w dekadach. József
Bock został uznany za Winiarza Roku w
1997. Węgierski Medoc Noir, w większości
(95%) merlot, produkowane jest jako wino
szczepowe w towarzystwie Kekfrankos,
Oporto, Kadarka. Wczesne kwitnienie jak
również stosunkowo wczesne dojrzewanie
gron nadaje kolor owoców czarnych z
pięknymi rubinowymi refleksami. W ustach
przyjemne, harmonijne, pełne, łagodne,
stosunkowo niska kwasowość a taniny
gładkie co świadczy o niedługim czasie
starzenia w beczce. Finisz przyjemny,
delikatny, dość długi z posmakiem
porzeczki czarnej..alk 14%

Bock Royal Cuvee Villanyi



105,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2006

producent Jozsef Bock

kolor czerwone

region Villany (Węgry)

szczepy
50% Cabernet Sauvignon, 30% Pinot

Noir, 12% Cabernet Franc, 8% Merlot

charakter wytrawne

nagrody magazyn Wino – Wielkie Wino

pojemność 0.75

starzenie 15-20 lat

opakowanie karton 12 but

Jedna z osób ciesząca się najwyższym
uznaniem w węgierskim winiarstwie.
Rodzinne plantacje o łącznej powierzchni
40 hektarów położone w najlepszych
miejscach regionu Villány słynącego z
aksamitnych, pełnych win nie tylko na
Węgrzech. Na podkreślenie zasługuje
gęstość nasadzeń (ponad 6000 na ha),
wysoka kultura kultywacji, winifikacji i
dojrzewania. Wszystkie te elementy są
bezpośrednio nadzorowane a czasem
nawet wykonywane przez samego
właściciela. Oczywistym standardem są
ręczne zbiory i selekcja winogron. Dlatego
wina tego domu wśród znawców cieszą się
uznaniem, ale przede wszystkim opinią win
wyróżniających się osobowością trudną do
pomylenia z innymi. Dysponują też
wysokim potencjałem starzenia, w wielu
wypadkach liczonym w dekadach. József
Bock został uznany za Winiarza Roku w
1997. Królewskie cuvee dojrzewające w
nowych barrique przez 18 miesięcy.
Intrygujące połączenie Bordeaux z
Burgundią. Mariaż przynoszący wielkie
wino dzięki doborowi gron i kilkuletniemu
procesowi dojrzewania w małych
dębowych beczkach. W bukiecie
wyczuwalne fiołki i bez. Posmak pieprzu,
taniny, czerwonych owoców i obfitych
kwiatów. Wielki potencjał. Podawać do
duszonych mięs oraz drobiu. Najlepsze
jednak do degustowania poza posiłkami.
alk 14%.

Bock Syrah



195,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2007

producent Jozsef Bock

kolor czerwone

region Villany (Węgry)

szczepy 100% Syrah

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 15 lat

opakowanie skrzynka 12 but

Kolejny klejnot w kolekcji Bocka,
intensywny prawie czarny kolor,
imponujaca gestość. Nos pełen niuansów
jerzyn , suszonych sliwek, tytoniu. Wino
dojrzewane w beczkach 18 miesiecy,
niesłychanie eleganckie , długie. Konieczna
dekantacja ! Wspaniały kompan do
twardych serów , kaczki, gorzkiej
czekolady ... alk 14.5 %

Jedna z osób ciesząca się najwyższym
uznaniem w węgierskim winiarstwie.
Rodzinne plantacje o łącznej powierzchni
40 hektarów położone w najlepszych
miejscach regionu Villány słynącego z
aksamitnych, pełnych win nie tylko na
Węgrzech. Na podkreślenie zasługuje
gęstość nasadzeń (ponad 6000 na ha),
wysoka kultura kultywacji, winifikacji i
dojrzewania. Wszystkie te elementy są
bezpośrednio nadzorowane a czasem
nawet wykonywane przez samego
właściciela. Oczywistym standardem są
ręczne zbiory i selekcja winogron. Dlatego
wina tego domu wśród znawców cieszą się
uznaniem, ale przede wszystkim opinią win
wyróżniających się osobowością trudną do
pomylenia z innymi. Dysponują też
wysokim potencjałem starzenia, w wielu
wypadkach liczonym w dekadach. József
Bock został uznany za Winiarza Roku w
1997. Kolejny klejnot w kolekcji Bocka,
intensywny prawie czarny kolor,
imponująca gęstość. Nos pełen niuansów
jeżyn , suszonych śliwek, tytoniu. Wino
dojrzewane w beczkach 18 miesięcy,
niesłychanie eleganckie , długie. Konieczna
dekantacja ! Wspaniały kompan do
twardych serów , kaczki, gorzkiej
czekolady ... alk 14.5 %

Bricco dell'Uccellone Barbera d'Asti Braida



189,00 zł
1x0.75l.

165,00 zł
6x0.75l.

159,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Barbera d'Asti DOC

producent Braida

kolor czerwone

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Barbera

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2007: 2+ Kiel....Guide

l'Espresso 2007: 4 but....Veronelli-Guide

2007: 91 pkt....Duemilavini 2007: 4

gwiazdki

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie drewniana skrzynka 6 but

Rodzina
Bologna
od trzech
pokoleń
zajmuje
się
uprawą
winorośli,
nazwa
Braida
była

pseudonimem sportowym Giuseppe
Bologna, który co niedziela grywał w
lokalny sport (kule nie wiem jakie?? ).
Giuseppe poczatkowo uprawiał barbere
tylko na potrzeby własne i przyjaciół,
posiadłość, umiłowanie do ziemi, wina i
przezwisko , odziedziczył po ojcu Giacomo
Bologna. Winnica śmiało została
rozbudowana, zainwestowano w nowe
technologie, jednakże wierność ideałom
założyciela pozostała. Obecnie enologami
są dzieci Giuseppe i Anny: Raffaella i
Beppe. Rodzeństwo o bardzo odmiennych
charakterach których łaczy wspólne:
umiłowanie do barbery. Obecnie La Braida
jest rodzinną winnicą prowadzoną, w
duchu przywiązania do tradycji, z
entuzjazmem i pasją. Bricco dell'Uccellone
jest jedną z najlepszych winnic w Rochetta
Tanaro, niewielkie wydajności z hektara ,
20 dniowa maceracja , starzenie w
beczkach dębowych 12 miesięcy.
Intensywna czerwień z granatowymi
refleksami. Bukiet intensywny, czerwone
owoce, wiśnie tytoń , lukrecja , z lekkim
dotykiem mięty. W ustach ekspresyjne ,
świetnie wyważony balans owoców i
beczki, połączenie miękkośći, dystynkcji i
koncentracji, WSPANIAŁE ! Alk 14.5%

Cabrida Capacanes



149,00 zł
1x0.75l.

145,00 zł
6x0.75l.

142,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Montsant DO

producent Celler de Capcanes

kolor czerwone

region Monstant-Katalonia (Hiszpania)

szczepy 100% Grenache - Garnacha

charakter wytrawne

nagrody

Robert Parker -The Wine Advocate - 92

pkt.

Guia Proensa - 97 pkt.

Guia Penin - 92 pkt.

pojemność 0.75

starzenie 6-8 lat

opakowanie karton 6 but.

100% Grenache - duma winnic Celler de
Capcanes, roczna produkcja 9000 butelek.
Grona ze starych krzewów 60-100 letnich, 
maturacja w beczkach z dębu francuskiego
14 miesięcy.
Bogactwo aromatów , nuty dominujace:
owoce leśne, malina , jagoda, w tle tytoń,
wanilia , krzemień, tosty. W  ustach wino
charakteryzuje doskonały balans,
mineralność , słodkie potężne taniny. 
Imponujące - Arcydzieło !  

Małe katalońskie miasteczko Capçanes,
położone wśród wzgórz, na tarasach
których kilometrami ciągną się winnice,
stanowi wręcz wymarzone miejsce na
siedzibę domu winiarskiego. Wina Celler de
Capçanes są wyrazem nie tylko jakości
tamtejszej gleby i wyjątkowych cech
klimatycznych, ale zawierają w sobie
atmosferę miejsca idealnego do tworzenia
i kontemplacji tego trunku. Bodega
powstała w 1933 roku, początek dało jej
pięć rodzin winiarskich, do których należały
najlepsze z okolicznych winnic. Dziś firma,
która należała do głównych dostawców
słynnej bodegi Miguel Torres, zaliczana
jest do pięciu najlepszych spółdzielni
winiarskich na świecie. Sławę przyniosło
jej przede wszystkim wybitne wino
koszerne Peraj Ha'abib, a w hiszpańskiej
wersji językowej Flor de Primavera,
zakwalifikowane przez Roberta Parkera do
światowej czołówki win koszernych oraz
Cabrida stworzona z gron bardzo starych
winorośli rosnących na wysokości 550
n.p.m. Wina Celler de Capçanes posiadają
oznaczenie, powstałej niedawno apelacji
Montsant, która została już dostrzeżona
przez międzynarodowych znawców i
zajmuje coraz mocniejszą pozycję na
winiarskiej mapie Katalonii.

Calvulcura



72,00 zł
1x0.75l.

69,00 zł
6x0.75l.

62,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Vista Flores, Tunuyan, Mendoza

producent Antucura

kolor czerwone

region Mendoza (Argentyna)

szczepy 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 8-10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Świetny kupaż typu Bordeaux. Kolor
czarnego atramentu z fioletowym
odcieniem. Nos to cudownie pachnąca
konfitura z czarnej porzeczki i owoców
leśnych a w tle fiołki, cynamon, zapach
ciemnych oliwek i drzewo cedrowe. W
ustach dominacja czerwonych owoców z
dodatkiem korzennych przypraw. dają
sekretną moc, która dominuje smak i
zapewnia dobrą strukturę i nutę słodyczy.
Calvulcura swą miękkość zawdzięcza
dojrzewaniu w beczkach z dębu
francuskiego przez okres 12 miesięcy i
leżakowaniu w butelce przez dodatkowe 6
miesięcy

 
Antucura w starym języku Mapudungun,
pierwszych mieszkańców Uco Valley
oznacza kamień słońca tak też, zostały
nazwane pola winne, winiarnia i dom gości
w Vista Flores gdzie winorośl rośnie
naturalnie wśród skał i kamieni aby
następnie dać życie wspaniałym soczystym
winom. Niektórzy nazywają to
odrodzeniem, niektórzy rewolucją ale
jedno jest pewne Gerardo Cartellone wraz
ze swoja małżonką Anną Caroline
Biancheri uosabiają nową twarz i smak
argentyńskiego rzemiosła jakim jest
produkcja wina. Razem z przyjaciółmi z
winnic Vista Flores, rodzina Cartellones
wykreowała obecny wizerunek Antucury,
która istnieje już od ponad 100 lat,
stworzona niegdyś przez dziadka Gerardo,
w samym sercu Uco Valley w regionie
Mendoza. Dziś oddaje nam wybitne wina z
czystą Argentyńską duszą i sercem.

Capannino Bianco



59,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

producent Castello del Terriccio

kolor białe

region Toskania (Włochy)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

 

Castello del Terriccio - legendarna
tysiącletnia posiadłość w sercu Toskanii.
Pierwsze wzmianki z okresu
średniowiecza, na temat zamku
usytuowanego strategicznie na wzgórzach
jako doskonały punkt obserwacyjny,
strzegący przed najazdami Saracenów. Od
XIV wieku posiadłość w rekach książęcej
rodziny Gaetani, została rozbudowana
umocniona i zasadzone pierwsze winoroślą
i gaje oliwne. Ciekawostką jest iż była do I
Wojny Światowej we władaniu rodziny
Poniatowskich. Obecnie od lat 80, Terricio
skupiła się na produkcji wysokiej jakości
win, uprawiane szczepy: cabernet, merlot,
syrah, sangiovese,chardonnay , sauvignon
blanc. Obecnie firma kontroluje 25 ha
własnych winnic, żadkie nasadzenia,
niewielkie wydajności z ha, wspaniałe
terroir , rygor technologiczny i zdolności
enologów to klucze do sukcesów iż
supertoscanów spod znaku Castello del
Terriccio, wina znane i cenine przez
winnych purystów na całym świecie....

Capannino Castello del Terriccio



58,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2007

producent Castello del Terriccio

kolor czerwone

region Toskania (Włochy)

szczepy 100% Sangiovese

charakter wytrawne

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 but.

85,00 zł

Castello del Terriccio - legendarna
tysiącletnia posiadłość w sercu Toskanii.
Pierwsze wzmianki z okresu
średniowiecza, na temat zamku
usytuowanego strategicznie na wzgórzach
jako doskonały punkt obserwacyjny,
strzegący przed najazdami Saracenów. Od
XIV wieku posiadłość w rekach książęcej
rodziny Gaetani, została rozbudowana
umocniona i zasadzone pierwsze winoroślą
i gaje oliwne. Ciekawostką jest iż była do I
Wojny Światowej we władaniu rodziny
Poniatowskich. Obecnie od lat 80, Terricio
skupiła się na produkcji wysokiej jakości
win, uprawiane szczepy: cabernet, merlot,
syrah, sangiovese,chardonnay , sauvignon
blanc. Obecnie firma kontroluje 25 ha
własnych winnic, żadkie nasadzenia,
niewielkie wydajności z ha, wspaniałe
terroir , rygor technologiczny i zdolności
enologów to klucze do sukcesów iż
supertoscanów spod znaku Castello del
Terriccio, wina znane i cenine przez
winnych purystów na całym świecie....
Capannino wino z legendarnego Castello
del Terriccio, zdecydowanie odmienne w
stylu od pozostałych win z Terriccio, młode
i silnie owocowe, przeznaczone do łatwej i
szybkiej konsumpcji, eleganckie i
stonowane sangiovese, nawet w
podstawowym winie znać rękę mistrza,
idelny kompan do grilla i niezbyt ciężkich
dań. alc.13%

Cape Mentelle Cab. Merlot

Cape Mentelle CM Cabernet Sauvignon



188,00 zł

70,00 zł

33,00 zł
1x0.75l.

31,00 zł
6x0.75l.

30,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja DOC Vinho Verde

producent Aveleda

kolor białe

region Vinho Verde (Portugalia)

szczepy Trajadura, Arinto, Azal

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

 

Cape Mentelle Semillion/Sauvignon

Casal Garcia

wino koloru
jasnosłomkowego z
odcieniem zieleni,
połyskliwe, perliste, w
aromacie wyczuwalne
są zielone jabłka,
przyjemny kwaskowy
smak. Idealne jako
aperitif, doskonale
pasuje do potraw
rybnych, owoców
morza, sałatek z
dodatkiem owoców, drobiu z owocami,
dzikiego ptactwa. Powinno być podawane
schłodzone w temperaturze 8°C.

Casas del Bosque Cabernet Sauvignon



63,00 zł
1x0.75l.

59,00 zł
6x0.75l.

57,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja DO Cachapoal Valey

producent Casas del Bosque

kolor czerwone

region Rapel (Chile)

szczepy 100% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Cabernet Sauvignon 2003 Catad'Or Hyatt

2005 Gold Medal Cabernet Sauvignon

2001 Catad'Or Hyatt Silver Medal

International Wine And Spirit Competition

2001- 2002 Bronze Medal Vinitaly : Gran

Mención

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but

Rodzinna winnica, której właściciele
postanowili zrobić sobie, a przy okazji nam
wszystkim, przyjemność. Z entuzjazmem i
pasją tworzą wina wysokiej jakości. Senior
rodu, Don Juan, zadecydował, że ma być
wybornie i niedrogo. 180 hektarów winnic
w Dolinach Casablanca i Rapel. W tej
pierwszej, znakomicie położonej, spośród
wszystkich producentów chilijskich
najbliżej Pacyfiku, którego lodowate
podmuchy wypieściły jedno z najlepszych
Sauvignon Blanc w Ameryce Południowej i
bardzo udane Chardonnay. Do tego
aksamitny Syrah, delikatny Pinot Noir,
krągły Merlot i odważny Carmenere. W tej
drugiej, ze starych 35-letnich krzewów
powstaje majestatyczny Cabernet
Sauvignon. Don Juan ma jeszcze jedną
pasję, a mianowicie... krowy. Bez związku
z winem, ale dobrze oddaje koloryt
postaci. Kocha swój kawałek ziemi. Lepiej
mu tam, niż na salonach. Krowy łypią
przyjaznymi oczami, a wino usypia
zmartwienia. Gęste, ciemnoczerwone
intensywnie owocowe, dominujące nuty:
anyż , porzeczka, kawa i wanilia. Wyrażnie
zaznaczone miękkie beczkowe taniny, wino
leżakowane w beczkach z dębu
francuskiego ok. 9 miesięcy

Casas del Bosque Estate Selection Family Reserve



199,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2004

apelacja D.O. Casablanca Valley

producent Casas del Bosque

kolor czerwone

region Casablanca (Chile)

szczepy Merlot, Syrah, Carménere

charakter wytrawne

nagrody
90 points - Guía Descorchados 2006 -

Patricio Tapia - Estate Selection 2003

pojemność 0.75

starzenie 10-15 lat

opakowanie skrzynka 6 butelek

Rodzinna
winnica,
której

właściciele postanowili zrobić sobie, a przy
okazji nam wszystkim, przyjemność. Z
entuzjazmem i pasją tworzą wina wysokiej
jakości. Senior rodu, Don Juan, syn
włoskich emigrantów, zadecydował, że ma
być wybornie i niedrogo. 180 hektarów
winnic w Dolinach Casablanca i Rapel. W
tej pierwszej, znakomicie położonej,
spośród wszystkich producentów chilijskich
najbliżej Pacyfiku, którego lodowate
podmuchy wypieściły jedno z najlepszych
Sauvignon Blanc w Ameryce Południowej i
bardzo udane Chardonnay. Do tego
aksamitny Don Juan ma jeszcze jedną
pasję, a mianowicie... krowy. Bez związku
z winem, ale dobrze oddaje koloryt
postaci. Kocha swój kawałek ziemi. Lepiej
mu tam, niż na salonach. Krowy łypią
przyjaznymi oczami, a wino usypia
zmartwienia. Syrah, delikatny Pinot Noir,
krągły Merlot i odważny Carmenere. W tej
drugiej, ze starych 35-letnich krzewów
powstaje majestatyczny Cabernet
Sauvignon. Duma wytwórni Casas del
Bosque, najlepsze grona ze posiadłosci
Mirador należącej do rodziny , grona ze
starych krzewów zbierane ręcznie i
kilkakrotnie selekcjonowane. Poszczególne
szczepy winifikowane odzielnie, nastepnie
kupażowane leżakuja w beczkach z
nowego dębu francuskiego przez 20
miesiecy. Wino o czarno-czerwone
intensywnej barwie, imponujaca gęstośc,
w ustach pełne niuansów czerwonych
owoców , jeżyny , malina , przypieczona
skórka chleba, tytoń, etc.... potężne długie
, intensywne słodkawe taniny. alk 14%

Ceneretto IGT Lazio



37,00 zł
1x0.75l.

35,00 zł
6x0.75l.

33,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

producent Trappolini

kolor czerwone

region Lazio (Włochy)

szczepy 50% Sangiovese, 50% Montepulciano

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 but Rubinowy, idealnie czysty kolor. Nos 
bogaty w aromaty słodkich konfitur z
dodatkiem truskawek, dojrzałych jagód i
śliwek, wiśni w nalewce, mokrych liści
tytoniu. W ustach delikatne taniny z
posmakiem gorzkiej czekolady i długi
mineralny finisz. Alk.13%

W obecnym świecie produkcji wina, gdzie
dominują międzynarodowe odmiany
winogron, nie łatwo jest znaleźć winnice i
winiarnie gdzie bezgranicznie wierzy się i
ufa w bogactwo i potencjał lokalnych
szczepów i gdzie rezultat jest doskonały.
Producenci tej kategorii słyną ze swej pasji
i upartości w dążeniu do celu, bez względu
na obecnie panujące trendy i korzyści
związane z zastosowania tych popularnych
szczepów. Jednym z nich jest właśnie
Trappolini, którego winnice leżą w Lazio,
tuż przy granicy z Umbrią i który zasłynął
dzięki produkcji Paterno - otrzymanego w
100% z Sangiovese. Początki Trappolinich
to lata 60 ubiegłego stulecia, gdzie
rodzinna tradycja tworzenia wina
przechodziła z pokolenia na pokolenie, a
produkcja Paterno było i jest ich
nieodzownym elementem, który przyniósł
im sławę i uznanie.

Chardonnay Casa Viva



49,00 zł
1x0.75l.

45,00 zł
6x0.75l.

42,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja D.O. Casablanca Valley

producent Casas del Bosque

kolor białe

region Casablanca (Chile)

szczepy 100% Chardonnay

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Guía Descorchados 2005 - Patricio Tapia

– zalasyfikowane do 10 najlepszych

Chilijskich win białych w kategorii smart

buy!

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but

Rodzinna winnica, której właściciele
postanowili zrobić sobie, a przy okazji nam
wszystkim, przyjemność. Z entuzjazmem i
pasją tworzą wina wysokiej jakości. Senior
rodu, Don Juan, syn włoskich emigrantów,
zadecydował, że ma być wybornie i
niedrogo. 180 hektarów winnic w Dolinach
Casablanca i Rapel. W tej pierwszej,
znakomicie położonej, spośród wszystkich
producentów chilijskich najbliżej Pacyfiku,
którego lodowate podmuchy wypieściły
jedno z najlepszych Sauvignon Blanc w
Ameryce Południowej i bardzo udane
Chardonnay. Do tego aksamitny Syrah,
delikatny Pinot Noir, krągły Merlot i
odważny Carmenere. W tej drugiej, ze
starych 35-letnich krzewów powstaje
majestatyczny Cabernet Sauvignon. Don
Juan ma jeszcze jedną pasję, a
mianowicie... krowy. Bez związku z winem,
ale dobrze oddaje koloryt postaci. Kocha
swój kawałek ziemi. Lepiej mu tam, niż na
salonach. Krowy łypią przyjaznymi oczami,
a wino usypia zmartwienia. Chardonnay z
winnicy w Dolinie Casablanca, z winogron
zbieranych ręcznie. Leżakowane w
beczkach z dębu francuskiego przez okres
6 miesięcy. Delikatne wino wytrawne o
jasnobursztynowym kolorze. Swieży
zapach brzoskwini i melona, wanilii. Smak
cytrusów, z nutą orzechową. Podawać
dobrze schłodzone (od 8 do 10°)
Znakomite do łososia z rusztu, tarty
cebulowej, sera brie. Zalecane przyprawy :
bazylia, kolendra. Alk14%

Chardonnay Casas del Bosque



58,00 zł
1x0.75l.

55,00 zł
6x0.75l.

51,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja D.O. Casablanca Valley

producent Casas del Bosque

kolor białe

region Casablanca (Chile)

charakter wytrawne łagodne

nagrody
Chardonnay 2004: Concurs Mondial de

Bruxelles, Belgium: Silver Medal

pojemność 0.75

starzenie 5-6 lat

opakowanie karton 12 butelek

Rodzinna winnica, której właściciele
postanowili zrobić sobie, a przy okazji nam
wszystkim, przyjemność. Z entuzjazmem i
pasją tworzą wina wysokiej jakości. Senior
rodu, Don Juan, syn włoskich emigrantów,
zadecydował, że ma być wybornie i
niedrogo. 180 hektarów winnic w Dolinach
Casablanca i Rapel. W tej pierwszej,
znakomicie położonej, spośród wszystkich
producentów chilijskich najbliżej Pacyfiku,
którego lodowate podmuchy wypieściły
jedno z najlepszych Sauvignon Blanc w
Ameryce Południowej i bardzo udane
Chardonnay. Do tego aksamitny Syrah,
delikatny Pinot Noir, krągły Merlot i
odważny Carmenere. W tej drugiej, ze
starych 35-letnich krzewów powstaje
majestatyczny Cabernet Sauvignon. Don
Juan ma jeszcze jedną pasję, a
mianowicie... krowy. Bez związku z winem,
ale dobrze oddaje koloryt postaci. Kocha
swój kawałek ziemi. Lepiej mu tam, niż na
salonach. Krowy łypią przyjaznymi oczami,
a wino usypia zmartwienia. Zapach
dojrzałych owoców i wanilii, z intrygującą
nutą morelową i wyraźnym posmakiem
dębowej beczki (wino częściowo
leżakowało 8 miesięcy w beczkach z
francuskiego dębu) Subtelne i trwałe.
Podawać schłodzone (do ok. 10°) Do
wypicia w ciągu dwóch lat. Polecamy do
ryb polanych sosem, do drobiu i wątróbek.
Alk14%

Chateau St Blaise Puech Thomas



72,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

64,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2002

apelacja A.O.C. Coteaux du Languedoc

producent Chateau St Blaise

kolor czerwone

region Langwedocja (Francja)

szczepy 40% Carignan, 40% Syrah

charakter wytrawne

nagrody

Mag.Wino 87 punkty , Nr. 47/2002 z

24.11.2002 Newsweek – Idealna

piwniczka … - Chateau St Blaise „Puech

Thomas” , City Magazine 10/2002 Tanie

wina są dobre - Debiut roku i nagroda

specjalna .. Oryginalnością przebiją

wszystko, co widzieliśmy do tej pory w

Polsce … , City Magazine 1/2003

„....Rodzinne wina - wina ekologiczne,

eksperymentalnie starzone w beczkach z

polskiego dębu.

pojemność 0.75

starzenie 8 lat

opakowanie karton 6 but

Wyczuwalny zapach czarnych smażonych
owoców oraz korzennych aromatów
(wanilia). Wino soczyste o gęstej i
zrównoważonej strukturze dzięki
delikatnym taninom. Doskonale nadaje się,
po zdekantowaniu do ciężkich mięs.

Winnica Chateau St. Blaise należy od 1715
do rodziny Bergasse-Milhé, która posiada
długą tradycję produkcji wina
przekazywaną , już od trzech wieków, z
ojca na syna. Obecny właściciel, dawny
inżynier IBM, reprezentuje dziesiąte
pokolenie, które kontynuuje tą rodzinną
tradycje z miłości do wina. Kilka lat temu
rozpoczął restrukturyzację winnic a
niedawno dokonał modernizacji piwnic.
Wyczuwalny zapach czarnych smażonych
owoców oraz korzennych aromatów
(wanilia). Wino soczyste o gęstej i
zrównoważonej strukturze dzięki
delikatnym taninom. Doskonale nadaje się,
po zdekantowaniu do ciężkich mięs.

Chateau Viranel



55,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja A.O.C. Saint-Chinian

producent D. & G. Bergasse-Milhé

kolor czerwone

region Langwedocja (Francja)

szczepy 50% Syrah, 15% Vieux Carignan

charakter wytrawne

nagrody

pojemność 0.75

starzenie 6-7 lat

opakowanie 6 but karton

49,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2010

apelacja A.O.C. Saint-Chinian

producent Chateay Viranell

kolor różowe

region Langwedocja (Francja)

szczepy 40% Syrah, 20% Cinsault

charakter wytrawne

nagrody Mag Wino - 84 punktów ,

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie 6 but karton

Winnice Château Viranel położone w
centralnej części regionu winniczego
A.O.C. Saint Chinian, w miejscowości
Cessenon sur Orb, na zachód od Beziers.
Kilkusetletnie rodzinne tradycje uprawy
wina gwarantują jego jakość i nie
przeciętność. Wina Château Viranel
skrywają w sobie nasycony kontrastami
pełen kolorów klimat południa Francji,
który można odkrywać wielokrotnie i na
różne sposoby. Piękny, intensywnie
czerwony kolor z fioletowym połyskiem.
Wykwintny, korzenno-waniliowy zapach.
Doskonale zharmonizowany, bardzo trwały
smak z jedwabistym posmakiem taniny.
Lekkie i eleganckie !!!

Chateau Viranel rose

Winnice Château Viranel położone w
centralnej części regionu winniczego
A.O.C. Saint Chinian, w miejscowości
Cessenon sur Orb, na zachód od Beziers.
Kilkusetletnie rodzinne tradycje uprawy
wina gwarantują jego jakość i nie
przeciętność. Wina Château Viranel
skrywają w sobie nasycony kontrastami
pełen kolorów klimat południa Francji,
który można odkrywać wielokrotnie i na
różne sposoby.Piękny, bladoróżowy kolor.
Wykwintny, owocowy zapach z odrobiną
aromatu fiołkowego. Intensywny,
orzeźwiającego świeży i bardzo trwały
smak.



295,00 zł

Cheval de Andes

Clos Monlleo Gran Reserva - Sangenis i Vaque



219,00 zł
1x0.75l.

209,00 zł
6x0.75l.

205,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2001

apelacja Priorat DOC

producent Sangenis i Vaque

kolor czerwone

region Priorat (Hiszpania)

szczepy 70% Grenache - Garnacha, 30% Mazuelo

charakter wytrawne

nagrody Guia Penin 92 pkt !

pojemność 0.75

starzenie 15 lat

opakowanie skrzynka 6 butelek Dylemat , jak  opisać tak genialne wino,
skoro  inne były opisane tak dobrze ......na
pewno pozostawi długi ślad w pamięci ,
westchnienia i wspomnienia . Bardzo
skoncentrowane i arystokratyczne ,
hedonistyczne, po prostu wspaniałe ! sic!
 
Wino dojrzewa 24 miesiące w nowych
beczkach z dębu francuskiego(85%) i
amerykańskiego i minimum 1 rok w butelce
, nie filtrowane i nie klaryfikowane.
alk 15,5%

Na początku XX wieku próbowano
butelkować wina w niektórych winnicach
w  regionie Priorat, jednak ze względu na
czasy konfliktów społecznych i
gospodarczych, nie odniosły one sukcesu,
aż do lat 80, kiedy to grupka zapaleńców,
zaczęła uprawiać winorośl z rewelacyjnym
skutkiem.
Wina czerwone z Prioratu słyną z
imponującej koncentracji i  intensywnej
atramentowej barwy. Najstarsze odmiany
krzewów Carignan mają 80 lat, pozostałe
szczepy nie przekraczają 30. Najlepsze
wina pochodzą ze szczepu Garnacha Tinta
(Negra), znanej w Hiszpanii jako lledoner
lub Tinto Aragonés. Odmiana ta jest
wrażliwa na wiosenne przymrozki, słabo
ukorzeniona, dająca wina mocne i
aromatyczne …..

Początki bodegi w obecnym kształcie
datowane  jako 1978 sadzenie winorośli na
obszarze Pere w Porrera, w regionie i
apelacji D.O.PRIORAT,  oraz  1979 Pere  i
Conxita zaczeli produkować Wino  w
Bodega w Plaza Catalunya,w starych
piwnicach Josep Simó, dziadka Conxity,
który był producenta wina, jak również
kupca aż do 1886 roku. Obecnie produkują
wspaniałe czerwone wina, łącząc tradycję
z nowoczesną technologią.
Magazyn "Wine Spectator" kilka razy



115,00 zł
1x0.75l.

109,00 zł
6x0.75l.

107,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

producent Cloudy Bay

kolor czerwone

region Marlborough (Nowa Zelandia)

szczepy 100% Pinot Noir

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 6 lat

Cloudy Bay Pinot Noir

 

Cloudy Bay Sauvignon Blanc



99,00 zł
1x0.75l.

98,00 zł
6x0.75l.

97,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Marlborough

producent Cloudy Bay

kolor białe

region Marlborough (Nowa Zelandia)

szczepy 100% Sauvignon Blanc

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

opakowanie karton 6 butelek

Wino było produkowane w Nowej Zelandii
praktycznie od przybycia tam pierwszych
osadników z Europy. Jednak ze względu na
geograficzne wyizolowanie wyspy, jeszcze
30 lat temu trunek ten był konsumowany
głownie lokalnie. Cloudy Bay – jest winem,
dzięki któremu Nowa Zelandia znalazła się
na winnych mapach świata. Intensywny
bukiet owocowy połączony z unikalnymi
minerałami sprawił, że wino to szybko
trafiło na listy brytyjskich i amerykańskich
sommelierów. Cloudy Bay produkuje także:
musujące Pelorus, Pinot Noir, Chardonnay,
Riesling z późnych zbiorów, czy
Gewürztraminer, zawsze jednak kojarzona
jest przede wszystkim z Sauvignon Blanc,
które zyskało opinie jednego z najlepszych
na świecie. Wino o delikatnym
jasnosłomkowym zabarwieniu, z
zielonkawymi refleksami. Wspaniały nos
pełen owoców tropikalnych , dojrzała
brzoskwinia, mango pasiflora, cytrusy z
akcentem kopru włoskiego. Wino w ustach
bardzo bogate złożone i długie ,
jednocześnie wspaniale rześkie z bardzo
wyraźnie zaznaczoną mineralnością.
Wspaniały dodatek zwłaszcza do potraw
orientalnych, zdecydowanie zasłużenie
znalazło się w czołówce najlepszych
białych win świata..... :)

Contado Aglianico Di Majo Norante



55,00 zł
1x0.75l.

53,00 zł
6x0.75l.

51,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Moli DOC

producent Di Majo Norante

kolor czerwone

region Molise (Włochy)

szczepy Aglianico

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2008: 2+ kieliszka........

Duemilavini 2008: 3 grona........

Veronelli-Guide 2008: 89 pkt............

Guide l'Espresso 2008: 3

butelki......Robert Parker: 90 pkt

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 but.

Di Majo Norante - główny producent w
regionie Molise, zajmujący się
winiarstwem od 1968 roku. Jego winnice
obejmują obszar ok.52 ha. Produkuje ok.
100.000 litrów wina rocznie. Inwestując w
nowoczesne technologie winifikacji nie
zapomniał jednak, aby uprawa była w jak
największym stopniu uprawą biologiczną.
Nie sądziliśmy a jednak - zrobiło na nas
duże wrażenie. Nos pełen aromatów
owoców leśnych i porzeczki - pełny, z
niuansem konfitur z dodatkiem płatków
fiołków, w ustach rześkie z idealnie
zbudowanymi taninami. Wspaniałe z
warzywami zapiekanymi na kruchym
cieście - staje się bardzo soczyste,
wzbogaca potrawę i ma się uczucie, ze
chce się wiecej...

Coranya - Sangenis I Vaque



145,00 zł
1x0.75l.

129,00 zł
6x0.75l.

125,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2001

apelacja Priorat DOC

producent Sangenis i Vaque

kolor czerwone

region Priorat (Hiszpania)

szczepy
50% Grenache - Garnacha, 50%

Carignan

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 12 lat

opakowanie skrzynka 6 butelek

Głęboko purpurowy kolor z ceglastymi
refleksami, połyskliwe, geste wino ...
poczatek obiecujący . Nos skoncentrowany
intensywny wielowarstwowy, dominujące
nuty - kandyzowana, lekko przydymiona
wiśnia , lukrecja, laska wanilii, , tytoń ,
skóra.
Arcydzieło, skoncentrowane ,
monumentalne ,  w ustach dobrze
zbalansowane , i eleganckie, duży ładunek
miekkich aksamitnych tanin, baaaardzo
długie.
Wino dojrzewane 24 miesiace w nowych
beczkach z dęby francuskiego(85%) i
amerykańskiego + 6 miesiecy w butelce .
Niefiltrowane , nieklaryfikowane .
 
alk 15%
 

Na początku XX wieku próbowano
butelkować wina w niektórych winnicach
w  regionie Priorat, jednak ze względu na
czasy konfliktów społecznych i
gospodarczych, nie odniosły one sukcesu,
aż do lat 80, kiedy to grupka zapaleńców,
zaczęło uprawiać winorośl z rewelacyjnym
skutkiem.
Wina czerwone z Prioratu słyną z
imponującej koncentracji i  intensywnej
atramentowej barwy. Najstarsze odmiany
krzewów Carignan mają 80 lat, pozostałe
szczepy nie przekraczają 30. Najlepsze
wina pochodzą ze szczepu Garnacha Tinta
(Negra), znanej w Hiszpanii jako lledoner
lub Tinto Aragonés. Odmiana ta jest
wrażliwa na wiosenne przymrozki, słabo
ukorzeniona, dająca wina mocne i
aromatyczne …..

Początki bodegi w obecnym kształcie
datowane  jako 1978 sadzenie winorośli na
obszarze Pere w Porrera, w regionie i
apelacji D.O.PRIORAT,  oraz  1979 Pere  i
Conxita zaczeli produkować Wino  w
Bodega w Plaza Catalunya,w starych
piwnicach Josep Simó, dziadka Conxity,



79,00 zł
1x0.75l.

72,00 zł
6x0.75l.

68,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

producent Zenato

region Veneto (Włochy)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 6 lat

Cormi Zenato

Blend Corviny i Merlo o intensywnym
purpurowym kolorze, bukiecie pełnym
zapachów owoców leśnych, połączonych z
suszoną morelą, przydymioną śliwką i
morwą. W ustach miękki, konfiturowy
owoc i fantastyczna mineralność, która
sprawia, że Cormi jest tak soczyste i
zachęcające:) Bardzo eleganckie z dobrze
zbudowanymi taninami i świetnie
zbalansowaną strukturą, z potencjałem do
dłuższego przechowywania. ale z
pewnością dosatrczy mnóstwo
pozytywnych wrażeń już dziś:)

  

Winnice Zenato usytuowane są w San
Benedetto di Lugana, w pobliżu Jeziora
Garda, w prowincji Werona. Winorośl
uprawiano na tych terenach już w czasach
rzymskich, a dziś wina z tego regionu
należą do najpopularniejszych i najchętniej
kupowanych win włoskich. Utworzona w
latach 60-tych Azienda Vitivinicola Zenato
to firma rodzinna, a dla jej prezydenta i
założyciela, Sergio Zenato, produkcja wina
jest prawdziwą pasją. Stąd też wyjątkowa
dbałość o jakość produktów i wizerunek
firmy. Nowoczesna technologia nie
zniszczyła dawnej, winiarskiej kultury, tak
pieczołowicie pielęgnowanej przez
zamieszkujących niegdyś te tereny
benedyktyńskich mnichów. 

Costers del Gravet



79,00 zł
1x0.75l.

69,00 zł
6x0.75l.

68,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Montsant DO

producent Celler de Capcanes

kolor czerwone

region Monstant-Katalonia (Hiszpania)

szczepy
30% Grenache - Garnacha, 50%

Cabernet Sauvignon, 20% Carignan

charakter wytrawne

nagrody

Robert Parker ,The Wine Advocate - 91

pkt.

Stephen Tanzer ,International Wine

Cellar - 89 pkt.

Decanter: Highly recommended ****

International Wine Cellar - 89 pkt

.Guia Penin - 80 pkt.

Guia Proensa - 91 pkt.

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

opakowanie karton 6 but.

Kolejne świetne wino  pochodzące od
jednej z najlepszych spółdzielni winiarskich
w Hiszpanii, grona użyte do produkcji tego
wina dojrzewają w winnicach położonych
na zboczach górskich Sierra Llaberia.
Winorośl uprawiana na takiej wysokości
jest mało wydajna, ale za to odwdzięcza
sie plantatorom niezwykłą koncentarcją i
bogactwem smaku.
 Wino o intensywnej ciemnej czerwieni ,
zapach pełen leśnych owoców, malina
jarzyna, nuty dymne i  tytoniu.  W ustach
charakterystyczna dla wszystkich win tego
producenta fantastyczna równowaga,
miękkie welwetowe taniny, odświeżająca
mineralność. Polecam ! 
 

Małe katalońskie miasteczko Capçanes,
położone wśród wzgórz, na tarasach
których kilometrami ciągną się winnice,
stanowi wręcz wymarzone miejsce na
siedzibę domu winiarskiego. Wina Celler de
Capçanes są wyrazem nie tylko jakości
tamtejszej gleby i wyjątkowych cech
klimatycznych, ale zawierają w sobie
atmosferę miejsca idealnego do tworzenia
i kontemplacji tego trunku. Bodega
powstała w 1933 roku, początek dało jej
pięć rodzin winiarskich, do których należały
najlepsze z okolicznych winnic. Dziś firma,
która należała do głównych dostawców
słynnej bodegi Miguel Torres, zaliczana
jest do pięciu najlepszych spółdzielni
winiarskich na świecie. Sławę przyniosło
jej przede wszystkim wybitne wino
koszerne Peraj Ha’abib, a w hiszpańskiej
wersji językowej Flor de Primavera,
zakwalifikowane przez Roberta Parkera do
światowej czołówki win koszernych oraz
Cabrida stworzona z gron bardzo starych
winorośli rosnących na wysokości 550
n.p.m. Wina Celler de Capçanes posiadają
oznaczenie, powstałej niedawno apelacji
Montsant, która została już dostrzeżona
przez międzynarodowych znawców i
zajmuje coraz mocniejszą pozycję na
winiarskiej mapie Katalonii.



99,00 zł
1x0.75l.

95,00 zł
6x0.75l.

95,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2001

apelacja Rioja DOC

producent Bodega El Coto

kolor czerwone

region Rioja (Hiszpania)

szczepy 100% Tempranillo

charakter wytrawne łagodne

nagrody
CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLES

GOLD METAL

pojemność 0.75

starzenie do 30 lat

opakowanie karton 6 but

Coto de Imaz Gran Reserva

Bodega mająca posiadłości w Roja Alta i
oraz Alavesa, działalność rozpoczęła na
początku lat 70, bardzo szybko
powiększając areały upraw. Obecnie jeden
z wiodących producentów w regionie,
kluczem do sukcesy była konsekwentna
polityka dbałości o jakość i umiarkowanych
cen. Gran reserva z dobrego rocznika ,
skoncentrowane i cieliste wino, z
potencjałem do długiego leżakowania. Nos
zdominowany przez aromaty suszonych
owoców, skóry, wanilii, tytoniu. Wino z
dużym ładunkiem bardzo miękkich tanin,
łagodne, kompleksowe i długie.

Coto de Imaz Reserva



68,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

65,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Rioja DOC

producent Bodega El Coto

kolor czerwone

region Rioja (Hiszpania)

szczepy 100% Tempranillo

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 20 lat

opakowanie karton 6 but

Tempranillo z Rioja Alta starzone 18
miesięcy w beczkach z amerykańskiego
dębu, i 24 miesiące w butelce. Intensywne
aromaty wiśni, goździków, wanilii, z lekkim
akcentem dymnym. Wino o
zdecydowanych garbnikach, dobry kompan
do cięższych i złożonych dań.

Bodega mająca posiadłości w Roja Alta i
oraz Alavesa, działalność rozpoczęła na
początku lat 70, bardzo szybko
powiększając areały upraw. Obecnie jeden
z wiodących producentów w regionie,
kluczem do sukcesy była konsekwentna
polityka dbałości o jakość i umiarkowanych
cen. Tempranillo z Rioja Alta starzone 18
miesięcy w beczkach z amerykańskiego
dębu, i 24 miesiące w butelce. Intensywne
aromaty czerwonych owoców, goździków,
piernika, z lekkim akcentem dymnym. Wino
o zdecydowanych garbnikach, dobry
kompan do cięższych i złożonych dań.

Cresasso Zenato



139,00 zł
1x0.75l.

135,00 zł
6x0.75l.

129,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

producent Zenato

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat  

Cusumano Cubia



65,00 zł
1x0.75l.

59,00 zł
6x0.75l.

55,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Partinico IGT

producent Cusumano

kolor białe

region Sycylia (Włochy)

szczepy 100% Insolia

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 2007: 2+ kiel

.Duemilavini 2007: 4 Grona

Veronelli-Guide 2007: 87 Pkt

.Luca Maroni 2007: 81 Pkt

Guide l'Espresso 2007: 2 but

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

opakowanie karton 6 but

Typowy dla Sycylii biały szczep Insolia w
świetnym wykonaniu, bladosłomkowy kolor
, bukiet zdominowany nutami cytrusów,
gruszki i miodu. Wspaniały balans
kwasowości imponująca długość. alk. 13
%

CUSUMANO firma narodzona w 2001 roku,
kiedy bracia, Alberto i Diego przejęli
zarządzanie po śmierci ich ojca Francesco.
Obecnie firma posiada ok. 140 hektarów
własnych winnic, w różnych częściach
Sycylii (Partinico, Monreale, Alcamo,
Contessa Entellina, Salemi, Mazara del
Vallo, Riesi and Pachino). Dewizą firmy
jest maksymalne wykorzystanie terroir i
zastosowanie nowoczesnej technologii.
Cusumano posiada świetnie zlokalizowane
winnice klasy Premium różnych częściach
Sycylii, zależnie od warunków uprawiane
są lokalne szczepy , jak i popularny syrah ,
merlot i cabernet. Głównym celem firmy
jest produkcja win świetnych jakościowo ,
łatwych w odbiorze, ale z zachowaniem
indywidualnego charakteru i w cenach
stosunkowo niskich. Taka polityka
cenowo/jakościowa jest jak widać jednym
z kluczy do sukcesu Cusumano, bardzo
dynamicznie rozwijająca się firma, nabyła
dodatkowo 160 ha bardzo obiecujących
terenów w okolicach Piana degli Albanesi.
O triumfach firmy oprócz wzrastającej
sprzedaży, świadczy także imponująca
liczba wyróżnień wina podstawowe
doceniane sa w swojej klasie cenowej w
kategoriach best buy, natomiast wina klasy
Premium są zaliczane do czołówki win
Sycylijskich. Od roku 2001 jest to
kilkadziesiąt medali i wyróżnień i
imponująca prasa branżowa.

Cuvee de L'Ecusson rose



49,00 zł
1x0.75l.

45,00 zł
6x0.75l.

42,00 zł
12x0.75l.

apelacja Moselle Luxembourgeoise Contrôlée

producent Caves Bernard-Massard

kolor różowe

region Mosselle Luxembourgeoise (Luksemburg)

szczepy Pinot Noir

charakter musujące

pojemność 0.75

starzenie 4 lata

opakowanie karton 6 but

Delikatne wino musujace, produkowane
metoda szampańską , wtórna fermentacja
w butelce , wino w 100% ze szczepu Pinot
Noir, klasycznie rzeskie, swieże. Nuty
cutrusowe z niuansami aromatów róży.

Enolog, Jean Bernard-Massard, dzięki
swojemu doświadczeniu dyrektora winnic
w Szampanii, w 1921r założył również
winnice nad brzegiem Mozeli. Winnice te
produkują obecnie wina o niezwykłej
jakości i wyrazistym charakterze. Tak
wysoko cenione trunki, zawdzięczają swe
istnienie szeregowi czynników, takich jak
starannie uprawiana, żyzna gleba oraz
zaangażowanie i profesjonalna postawa
hodowców winorośli, stale dbających o to,
by produkować wina wysokiej jakości.
Luksemburskie winnice znad Mozeli
zasługują na miano uznanych ośrodków
produkcji tego szlachetnego trunku. Rodzaj
występującego tam gruntu okalającego
rzekę, nasłonecznienie terenu,
umiarkowany klimat w znacznej mierze
przypominają warunki panujące na
wzgórzach Szampanii. Bernard-Massard to
nie tylko nazwisko producenta, ale i nazwa
najważniejszego produkowanego
prywatnie wina w Wielkim Księstwie
Luksemburg oraz - biorąc pod uwagę dużą
liczbę stowarzyszonych winnic -
prawdopodobnie marka najbardziej
znanego producenta w całym regionie
mozelskim. Wino musujące wytrawne o
naturalnym i delikatnym aromacie bogatym
w orzeźwiające akcenty cytrusowe. Urzeka
wykwintnym smakiem o przyjemnym
kwaskowatym odcieniu. Całość
zrównoważona dzięki starannie dobranemu
składowi mieszanki ECUSSON. Wykonane
metodą tradycyjną-klasyczną.

Dara - Sangenis i Vaque



65,00 zł
1x0.75l.

59,00 zł
6x0.75l.

57,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Priorat DOC

producent Sangenis i Vaque

kolor czerwone

region Priorat (Hiszpania)

szczepy
45% Grenache - Garnacha, 45%

Mazuelo, 10% Merlot

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat Warto właśnie od tego wina rozpocząć
przygodę z winami z Prioratu, Podstawowe
wino , ale jakże potężne i skoncentrowane
, doskonałe preludium do Vall Por ,
Coranyi, czy Clos Monleo.   Świetny bukiet
czerwonych dojrzałych owoców z
dominacją nut wiśniowych, Dobry balans
pomiędzy beczką i owocem , długie o
skoncentrowane , jednocześnie łatwe w
odbiorze. Polecam
Dojrzewa w beczkach z dębu
francuskiego(50%) i amerykańskiego przez
min. 12 miesięcy i 6 miesięcy w butelce. 
alk 15 %.

Na początku XX wieku próbowano
butelkować wina w niektórych winnicach
w  regionie Priorat, jednak ze względu na
czasy konfliktów społecznych i
gospodarczych, nie odniosły one sukcesu,
aż do lat 80, kiedy to grupka zapaleńców,
zaczęła uprawiać winorośl z rewelacyjnym
skutkiem.
Wina czerwone z Prioratu słyną z
imponującej koncentracji i  intensywnej
atramentowej barwy. Najstarsze odmiany
krzewów Carignan mają 80 lat, pozostałe
szczepy nie przekraczają 30. Najlepsze
wina pochodzą ze szczepu Garnacha Tinta
(Negra), znanej w Hiszpanii jako lledoner
lub Tinto Aragonés. Odmiana ta jest
wrażliwa na wiosenne przymrozki, słabo
ukorzeniona, dająca wina mocne i
aromatyczne …..

Początki bodegi w obecnym kształcie
datowane  jako 1978 sadzenie winorośli na
obszarze Pere w Porrera, w regionie i
apelacji D.O.PRIORAT,  oraz  1979 Pere  i
Conxita zaczeli produkować Wino  w
Bodega w Plaza Catalunya,w starych
piwnicach Josep Simó, dziadka Conxity,
który był producenta wina, jak również
kupca aż do 1886 roku. Obecnie produkują
wspaniałe czerwone wina, łącząc tradycję
z nowoczesną technologią.
Magazyn "Wine Spectator" kilka razy



78,00 zł
1x0.75l.

69,00 zł
6x0.75l.

67,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Montsant DO

producent Venus La Universal

kolor czerwone

region Monstant-Katalonia (Hiszpania)

szczepy
50% Grenache - Garnacha, 15%

Cabernet Sauvignon, 35% Merlot

charakter wytrawne

nagrody Penin Guide 95 pkt

pojemność 0.75

starzenie do 8 lat

Dido La Universal

 

Unikalny projekt małżeńskiej pary Sary
Perez ( córka Hose Luisa Perez - legenda
Priorato) , oraz Rene Barbiera (sic!), małe
4 hektarowe gospodarstwo na końcu
miasteczka Falset, wyjątkowe terroir ,
granitowo łupkowa gleba uboga w
składniki organiczne. Z związku z tym że
winnica jest dość młoda grona do
produkcji win skupowane są także grona
od 5 sąsiednich producentów. Carignan ze
starych 50 letnich krzewów,(różne warunki
glebowe od granitów po , gliniasto
łupkowe podłoża), oraz 10 letnie krzewy
syrah. Produkcja całkowicie ekologiczna ,
ręczny zbiór selekcja , winifikacja z 
poszanowaniem dla terroir Priorato.

Domaine St Blase



49,00 zł
1x0.75l.

45,00 zł
6x0.75l.

44,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Vin de Pays de Cessenon

producent Chateau St Blaise

kolor czerwone

region Langwedocja (Francja)

szczepy 40% Merlot, 30% Syrah, 30% Carignan

charakter wytrawne łagodne

nagrody
Mag.Wino - 86 punkty , Nr. 47/2002 z

24.11.2002 Newsweek

pojemność 0.75

starzenie 5 lat

opakowanie 6 but karton

Intensywny zapach czerwonych, bardzo
dojrzałych owoców (malina, truskawka).
W smaku pełne, soczyste -
doskonałe,którego domeną jest świeżość i
owocowość, doskonała alternatywa dla
miłośników win z nowego świata.

St. Blaise należy do rodziny Bergasse-Milhé
od 1715, która posiada długą tradycję
produkcji wina przekazywaną , już od
trzech wieków, z ojca na syna. Obecny
właściciel, dawny inżynier IBM,
reprezentuje dziesiąte pokolenie, które
kontynuuje tę rodzinną tradycję z miłości
do wina. Kilka lat temu rozpoczął
restrukturyzację winnic a niedawno
dokonał modernizacji piwnic. Intensywny
zapach czerwonych, bardzo dojrzałych
owoców (malina, truskawka). W smaku
pełne, soczyste - doskonałe,którego
domeną jest świeżość i owocowość,
doskonała alternatywa dla miłośników win
z nowego świata

Domus Alba de Domus



79,00 zł
1x0.75l.

71,00 zł
6x0.75l.

68,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Maipo

producent Domus Aurea - Vina Quabrada de Macul

kolor czerwone

region Maipo (Chile)

szczepy 100% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

opakowanie karton 6 butelek

Kolejne wino twórcy znanego na całym
świecie Domus Aurea ,  pod okiem Jeana
Pascala Lacaze, powstało typowo
bordoskie cuvee.  Staranna ręczna selekcja
najlepszych gron, oddzielna winifikacja
poszczególnych odmian, dojrzewanie w
beczkach 12 miesięcy kluczem do sukcesu
win Domus Aurea.  
Alba de Domus dostarcza nam świetnych
wrażeń wibrującego aromatu porzeczki,
rozmarynu , jeżyn ,  z wanilią w tle. Wino
skoncentrowane, wręcz gęste…..  czy
słusznie pozostaje w cieniu starszego
brata (Domus Aurea) ?.    Na podniebieniu
dobrze zbalansowane , duży ładunek
miękkich słodkawych tanin, wręcz
monumentalne , na pewno na długo
pozostanie w pamięci.

Winiarnia Penalolen należąca do Isabel i
Ricardo Pena, nastawiona na produkcje
unikalnej jakości win po przystepnych
cenach. Wina produkowane pod okiem
Jean-Pascal Lacaze’a, enologa i
producenta
jednego z najsłynniejszych chiijskich win
Domus Aurea. Penalolen jest prawdziewie
butikową rodzinną winniarnią produkujaca
dystyngowane wina.

 

Domus Aurea



149,00 zł
1x0.75l.

130,00 zł
6x0.75l.

119,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Maipo

producent Domus Aurea - Vina Quabrada de Macul

kolor czerwone

region Maipo (Chile)

szczepy
94% Cabernet Sauvignon, 6% Cabernet

Franc

charakter wytrawne

nagrody

DOMUS AUREA 2005 Wine Spectator - 

94 points

Domus Aurea 2003 Descorchados 2006:

de Patricio Tapia - 92/100 points

Domus Aurea 2001G Descorchados: de

Patricio Tapia 2004 - 90/100 points

Domus Aurea 1999Guía de Vinos de Chile

- Top 10 of the best Premium wines,

92 points -

Wine Spectator Magazine - 92/100 points

Wine&Spirits Magazine - 91/100 points

Wine Enthusiast - 85/100 points

Domus Aurea 1998

Wine Spectator Magazine - 90/100 points

Wine Enthusiast  94/100 points

Guía de Vinos de Chile - 3 place in

Premium wines

G Descorchados: de Patricio Tapia 2002 -

3 placeDomus Aurea 1997

Wine Spectator Magazine - 91/100 points

Wine&Spirits Magazine - 93/100 points

Guía de Vinos de Chile - gold medal

Descorchados: de Patricio Tapia - 3

placeDomus Aurea

1996Wine Spectator Magazine - 90/100

points

Wine&Spirits Magazine - 92/100 points

Guía de Vinos de Chile - 4 place

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 butelek

Ręczne zbiory winifikacja w Clos. Po
fermentacji wino dwukrotnie zlewane znad
osadu przed przelaniem do beczek z dębu
francuskiego, wino dojrzewa w beczkach
15-18 miesięcy, okresowo kontrolowane
przez enologów, którzy decydują o
właściwym momencie butelkowania,
klaryfikacja białkiem jaja kurzego.
Jean-Pascal Lacaze pytany dlaczego
Domus Aurea jest taki wyjątkowy
odpowiada : unikalne terroir, stare krzewy,
niska, bardzo niska wydajność, scieśle
kontrolowana winifikacja aby uzyskac
najlepsza jakość..... ale może teraz trochę
o samym winie.... alk.14,5 Domus Aurea
jest prawdziwie wyjątkowe, niektóre wina
można nazwać wielkimi, bogatymi ,
skoncentrowanymi.... to za mało , włos sie
jeży na głowie i czujesz że możesz
latać...:) Wspaniała mieszanina aromatów
porzeczki, mięty, rozmarynu, soczystych
jeżyn, lukrecja, wanilia, tytoń. Wino
niesłychanie skoncentrowane niemal gęste
, w ustach miekkie krągłe taniny i
monumentalnie długie..... Niezapomniane
przeżycie dla każdego winomana.....

Domus Aurea (Rzymski - Złoty Dom
Nerona - z szokującym współczesnych
przepychem wystrojem, przedsięwzięcie
nigdy nie zostało ukończone....) -
wyjątkowa nazwa dla wyjątkowego
wina.... Grona Domus Aurea pochodzą z
pojedynczej winnicy wschodniej części
Santiago Hills, Clos Quebrada de Macul.
Ricardo Pena nie dysponując wybitnym
enologiem, przez lata wolał sprzedawać
grona z tej działki, były to najdroższe i
najbardziej cenione winogrona w Chile.
Dopiero współpraca z wybitnymi
enologami Dawidem Williamsem i Patrick
Valette and Jean-Pascal Lacaze od 1995
zaowocowała projektem Domus Aurea.

Don Luigi Di Majo Norante Riserva



119,00 zł
1x0.75l.

109,00 zł
6x0.75l.

104,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja DOC Molise Montepulciano

producent Di Majo Norante

kolor czerwone

region Molise (Włochy)

szczepy 80% Montepulciano, 20% Tintilia

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2008: 3 kieliszki.........

Duemilavini 2008: 4 grona.....

Veronelli-Guide 2008: 93 Pkt / 3

gwiazdki............ Guide l'Espresso 2008:

3 butelki.......... Robert Parker: 93 Pkt

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie karton 6 but.

Kolejne wino Di Majo Norante, świetne
noty degustacyjne. Gęste wino o
rubinowo-foletowej barwie,
charakterystyczne nuty owoców , jeżyny,
maliny, tytoń , balsamico, świetna
równowaga pomiędzy beczką, a owocem.
Alk 13.5%

Di Majo Norante - główny producent w
regionie Molise, zajmujący się
winiarstwem od 1968 roku. Jego winnice
obejmują obszar ok.52 ha. Produkuje ok.
100.000 litrów wina rocznie. Inwestując w
nowoczesne technologie winifikacji nie
zapomniał jednak, aby uprawa była w jak
największym stopniu uprawą biologiczną.
Kolejne wino Di Majo Norante, świetne
noty degustacyjne. Gęste wino o
rubinowo-foletowej barwie,
charakterystyczne nuty owoców , jeżyny,
maliny, tytoń , balsamico, świetna
równowaga pomiędzy beczką, a owocem.
Alk 13.%

El Coto Blanco



33,00 zł
1x0.75l.

32,00 zł
6x0.75l.

31,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Rioja DOC

producent Bodega El Coto

kolor białe

region Rioja (Hiszpania)

szczepy 100% Viura

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

opakowanie karton 6 but
Bodega mająca posiadłości w Roja Alta i
oraz Alavesa, działalność rozpoczęła na
początku lat 70, bardzo szybko
powiększając areały upraw. Obecnie jeden
z wiodących producentów w regionie,
kluczem do sukcesy była konsekwentna
polityka dbałości o jakość i umiarkowanych
cen. Przyjemnie zbudowane wino o blado-
żółtej barwie mieniące się zielonymi
refleksami. Intensywny bukiet cytrusów i
jabłek i mango. W ustach zrównoważone z
bardzo przyjemną, rześką końcówką.

El Coto Crianza



49,00 zł
1x0.75l.

47,00 zł
6x0.75l.

46,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Rioja DOC

producent Bodega El Coto

kolor czerwone

region Rioja (Hiszpania)

szczepy 100% Tempranillo

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 8 lat

opakowanie karton 6 but

Bodega mająca posiadłości w Roja Alta i
oraz Alavesa, działalność rozpoczęła na
początku lat 70, bardzo szybko
powiększając areały upraw. Obecnie jeden
z wiodących producentów w regionie,
kluczem do sukcesu była konsekwentna
polityka dbałości o jakość i umiarkowanych
cen. Tempranillo z Rioja Alta i Alavesa,
starzone 12-14 mc w beczkach dębowych,
oraz 6-8 mc w butelkach, zdecydowane i
aromatyczne wino o rubinowej barwie,
aromaty świeże owocowe truskawka z
lekkim odcieniem wanilii. Polecamy

Equus Vina Santa Marina



34,00 zł
1x0.75l.

32,00 zł
6x0.75l.

30,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Ribera del Guadiana DO

producent Vina Santa Marina

kolor czerwone

region Ribera del Guadiana (Hiszpania)

szczepy Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 butelek

Equus, oznacza rumaka i wiele z rumakiem
ma to wino. Dojrzewane w beczkach z
francuskiego i amerykańskiego dębu przez
6 miesięcy. Pełne polotu a jednocześnie
impetu. Burza doznań zapach czerwonych
owoców, już w aromacie, a później w
smaku powoduje, że można się z tym
winem nieźle zagalopować. Wyśmienite do
codziennej konsumpcji. Świetnie
komponuje się z wędlinami, makaronami,
jak również będzie to idealny kompan do
grilla. Nasza rekomendacja w kategorii
cena/jakość ! alk.13%

Bodega ta położona jest 8 km od miasta
Merida w regionie Extramadura, niedaleko
od granicy z Portugalią. Winiarnia oraz jej
piwnice usytuowane są w cieniu
granitowego masywu górskiego Lamoneda,
na którego zboczach rosną dzikie drzewa
oliwne, skalne róże, oraz korkowce.
Otacza ją obecnie 58 ha. winnic, ale już w
ciągu następnych lat jest planowana
prawie dwukrotna ekspansja. W winnicach
zasadzono przede wszystkim szczepy
Tempranillo, Graciano, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Merlot, oraz regionalne
odmiany winorośli. Winnica zarządzana
przez kobiety, kobiecą ręke widac w
każdym szczególe, wspaniałe prowadzenie
upraw, sterylna czystość, rygor
technologiczny , dbałość o detale , design
butelek. Podczas zwiedzania winnicy
byliśmy oczarowani , posiadłością .....i
urodą właścicielek. :)

Escudo Rojo



72,00 zł
1x0.75l.

69,00 zł
6x0.75l.

68,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

producent Baron Philippe de Rotschild

kolor czerwone

region Maipo (Chile)

szczepy
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc,

Carménere

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 8 lat

opakowanie karton 6 but

Ambicją firmy Baron Philippe de Rothschild
jest tworzenie wybitnych win we
wszystkich kategoriach jakościowych.
Escudo Rojo pochodzi z winnic Maipo
Valley położonej pomiędzy szczytami
Andów a Oceanem Spokojnym. Warunki
tam panujące sprzyjają szczególnie
hodowli winnej latorośli. Wino spod znaku
Baron Philippe de Rotschild, kupaż
Cabernet Sauvignon, Carménere, Cabernet
Franc Dojrzewane przez 12 miesięcy w
nowych beczkach z francuskiego dębu. W
nosie czarna porzeczka, maliny, suszona
gruszka z balsamiczną nutą . Długi,
przyjemny finisz. Temp podawania 18C
zaw.alk.14%

Falangina Di Majo Norante



45,00 zł
1x0.75l.

42,00 zł
6x0.75l.

39,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja DOC Molise

producent Di Majo Norante

kolor białe

region Molise (Włochy)

szczepy Falangina

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 4 lata

opakowanie karton 12 but.

35,00 zł
1x0.75l.

32,00 zł
6x0.75l.

29,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Falerio DOC

producent Saladini Pilastri

kolor białe

region Marche (Włochy)

szczepy Trebbiano, Passerina, Chardonnay

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 butelek

Di Majo Norante - główny producent w
regionie Molise, zajmujący się
winiarstwem od 1968 roku. Jego winnice
obejmują obszar ok.52 ha. Produkuje ok.
100.000 litrów wina rocznie. Inwestując w
nowoczesne technologie winifikacji nie
zapomniał jednak, aby uprawa była w jak
największym stopniu uprawą biologiczną.
Złoty słomkowy kolor z zielonymi
refleksami, bukiet to mieszanina owoców
tropikalnych skropionych odrobiną limonki.
w ustach - rześkie o mineralnej
kwasowości. Idealne na letnie popołudnie -
podczas pikniku i koszenia trawy

Falerio Palazzi Saladini Pilastri

Kolejne białe wino lekkie jednakże bardziej
dystyngowane niż podstawowe falerio,
świeżość , lekka owocowość idąca w
kierunku cytrusów, delikatna mineralność.

Korzenie książęcego rodu Pilastrich sięgają
roku 1000, pierwsze informacje na temat
produkcji win w posiadłości Pilastrich
pochodza z XVII wieku. Winnice Saladini
Pilastri położone są w Marche, w okolicach
Monteprandone i Spinetoli, areał upraw ok.
120 hektarów położony na wzgórzach w
bezpośredniej bliskości morza. Wszystkie
wina mają certyfikat win z upraw
biologicznych. Każdy przewodnik winiarski
opisujący wina z regionu Marche wymienia
Pilastriego jako jednego z najlepszych
producentów w regionie. Jego flagowe
wino Monteprandone było pierwszym
winem z regionu, które zostało wyróżnione
3 kieliszkami Gambero Rosso. Dbałość o
zachowanie świetnej jakości win przy
zachowaniu bardzo rozsądnych cen,
doskonałe opinie miłośników wina, oraz
świetne recenzje prasy winiarskiej
przyczyniły się do sukcesów win z domu
Pilastri na całym świecie.



Falesco Marciliano



139,00 zł
1x0.75l.

125,00 zł
6x0.75l.

118,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Umbria IGT

producent Falesco

kolor czerwone

region Umbria (Włochy)

szczepy
70% Cabernet Sauvignon, 30% Cabernet

Franc

charakter wytrawne

nagrody
Wine Spectator - November 30, 2007 - 90

points - Buying Guide

pojemność 0.75

starzenie 10lat+

opakowanie karton 6 but.

Klasyczny kupaż złożony z 70% Cabernet
Sauvignon oraz 30% Cabernet Franc, które
rosną w dwóch różnych Umbryjskich
posiadłościach należących do Falesco.
Grona zbierane w październiku. Długa
maceracja przez 28 dni, która zapewnia
ogromną koncentracje i ekstrakcję koloru.
Malolaktyczna fermentacja i dojrzewanie w
beczułkach z dębu francuskiego (Nevers
and Tronçais) i krok finalny - to
dojrzewanie wina w butelce przez
dodatkowy okres do 12 miesięcy. A
wszystko to, po to, by otrzymać
niesamowity, nieprzeciętny kompleks i
finezję. Marciliano jest jednym z
największych ekspresji jaką może dać
Cabernet z centralnych Włoch. Głęboki,
purpurowy wręcz kolor i niesamowity
kompleks, akcenty: kremu cassis, ziół i
tytoniu, prażonego kokosu i przypieczonej
skórki placka z jabłkami. W ustach
przeplatają się warstwy soczystej
czerwonej porzeczki, jagody i lukrecji
podczas gdy mięsiste taniny tworzą ich
ramę i rozpływają się w ustach niczym
gorzka gorąca czekolada, przełamana
delikatną ostrością korzennych przypraw …
i tworzą długi, długi finisz. Idealne z
aromatycznym mięsiwem i dziczyzną.

Winiarnia Falesco, należąca do dwóch
słynnych w środowisku winiarskim braci
Riccardo i Renzo Cotarella, enologów
posiadających ogromne doświadczenie i
znajomość terroir Umbrii i Lazio, została
założona w 1979 w Montefiascone w
regionie od wieków słynącym z
wyjątkowych win. Efekt wieloletnich prac
nad analizą gleby i eksperymenty z
różnymi klonami winogron, żmudna praca
poparta doświadczeniem enologów i badań
naukowych , tak aby jak najlepiej
wykorzystać potencjał regionu można
docenić obecnie degustując wina z
wytwórni Falesco. Obecnie winiarnia
prowadzi eksperymentalne uprawy 32
szczepów od nero d’avola poprzez
primitivo , tannaty , carmenere, teroldiego
do montepulciano , malbeca. Wina z
wytwórni to efekt doskonałego terror i
żmudnej pracy badaczy enologów.
Klasyczny kupaż złożony z 70% Cabernet
Sauvignon oraz 30% Cabernet Franc, które



62,00 zł
1x0.75l.

58,00 zł
6x0.75l.

53,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Umbria IGT

producent Falesco

kolor czerwone

region Umbria (Włochy)

szczepy 100% Merlot

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-5 lat

opakowanie karton 6 but.

Falesco Merlot Pesano

Winiarnia Falesco, należąca do dwóch
słynnych w środowisku winiarskim braci
Riccardo i Renzo Cotarella, enologów
posiadających ogromne doświadczenie i
znajomość terroir Umbrii i Lazio, została
założona w 1979 w Montefiascone w
regionie od wieków słynącym z
wyjątkowych win. Efekt wieloletnich prac
nad analizą gleby i eksperymenty z
różnymi klonami winogron, żmudna praca
poparta doświadczeniem enologów i badań
naukowych , tak aby jak najlepiej
wykorzystać potencjał regionu można
docenić obecnie degustując wina z
wytwórni Falesco. Obecnie winiarnia
prowadzi eksperymentalne uprawy 32
szczepów od nero d’avola poprzez
primitivo , tannaty , carmenere, teroldiego
do montepulciano , malbeca. Wina z
wytwórni to efekt doskonałego terror i
żmudnej pracy badaczy enologów.
Wyjątkowo intensywny, nie filtrowany
Merlot zachowuje swą złożoność aromatu.
Kolor głęboko- rubinowy z purpurowym
refleksem. A w ustach „tańczące” niuanse:
jeżyny, wanilii, świeżo prażonej kawy i
ziół, które trwają , zostawiając swój
delikatny ale uparty ślad :) Polacane do
ostrych dań i dobrze przyprawionych
sosów, doskonałe z jagnięciną. Pesano
dojrzewało przez 6 miesięcy w beczułkach
z dębu francuskiego.

Falesco Montiano



139,00 zł
1x0.75l.

125,00 zł
6x0.75l.

109,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Lazio IGT

producent Falesco

kolor czerwone

region Lazio (Włochy)

szczepy 100% Merlot

charakter wytrawne

nagrody Gambero Rosso 2008: 3 kiel

pojemność 0.75

starzenie 10+ lat

opakowanie skrzynka 6 but

Winiarnia Falesco, należąca do dwóch
słynnych w środowisku winiarskim braci
Riccardo i Renzo Cotarella, enologów
posiadających ogromne doświadczenie i
znajomość terroir Umbrii i Lazio, została
założona w 1979 w Montefiascone w
regionie od wieków słynącym z
wyjątkowych win. Efekt wieloletnich prac
nad analizą gleby i eksperymenty z
różnymi klonami winogron, żmudna praca
poparta doświadczeniem enologów i badań
naukowych , tak aby jak najlepiej
wykorzystać potencjał regionu można
docenić obecnie degustując wina z
wytwórni Falesco. Obecnie winiarnia
prowadzi eksperymentalne uprawy 32
szczepów od nero d’avola poprzez
primitivo , tannaty , carmenere, teroldiego
do montepulciano , malbeca. Wina z
wytwórni to efekt doskonałego terror i
żmudnej pracy badaczy enologów.
Narodzone w 1993 Montiano już w
pierwszym roku zostało okrzyknięte jako
jedno z najlepszych i najbardziej
innowacyjnych win włoskich. Jest drugą
obok Marciliano perłą w koronie win
Falesco wino pochodzące ze starych
krzewów w 100% ze szczepu merlot,
poddane rygorystycznej ręcznej selekcji,
starzone w beczkach z dębu francuskiego
przez okres 12 miesięcy. Wino o kolorze
intensywnej krwistej czerwieni, z
delikatnymi fioletowymi refleksami.
Złożona paleta aromatów z dominacją
wanilii, maliny, jagody, konfitury i, z
orientalną słodko przyprawową nutą w tle.
Wina o bardzo arystokratyczne i dobrze
zbalansowane o świetnej strukturze ,
imponująco długie, z dużą zawartością
miękkich dojrzałych tanin. Konieczna
dekantacja , zdecydowanie polecam
skorzystanie z dużych balonowatych
kieliszków typu burgundzkiego. Z
pewnością dostarczy wielu
niezapomnianych wrażeń ….

Falesco Tellus



43,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2008

producent Falesco

kolor czerwone

region Lazio (Włochy)

szczepy 50% Merlot, 50% Syrah

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 5 lat

opakowanie karton 6 but.

Winiarnia Falesco, należąca do dwóch
słynnych w środowisku winiarskim braci
Riccardo i Renzo Cotarella, enologów
posiadających ogromne doświadczenie i
znajomość terroir Umbrii i Lazio, została
założona w 1979 w Montefiascone w
regionie od wieków słynącym z
wyjątkowych win. Efekt wieloletnich prac
nad analizą gleby i eksperymenty z
różnymi klonami winogron, żmudna praca
poparta doświadczeniem enologów i badań
naukowych , tak aby jak najlepiej
wykorzystać potencjał regionu można
docenić obecnie degustując wina z
wytwórni Falesco. Obecnie winiarnia
prowadzi eksperymentalne uprawy 32
szczepów od nero d'avola poprzez
primitivo , tannaty , carmenere, teroldiego
do montepulciano , malbeca. Wina z
wytwórni to efekt doskonałego terror i
żmudnej pracy badaczy enologów. Tellus
jest relatywnie nowym winem powstałym
ze słynnych rąk braci Ricardo i Renzo
Cotarella, o przepięknym głębokim kolorze
z fioletowym refleksem i głębi smaku, jest
prawdziwie modernistycznym winem,
zachowującym swój klasyczny włoski styl.
Tellus to intensywnie aromatyczna
mieszanka wiśni, czereśni z dodatkiem
aronii i borówki w delikatnym otoczeniu
mięty i fiołków . W ustach ogromny
ładunek owocowości z delikatnym
niuansem suszonych ziół i goździków, w
połączeniu z mięsistymi, gładkimi taninami
dają wspaniały, lekko słodkawy finisz, a w
tle nutka tytoniu i mokki ….hm… długie i
soczyste.

Fra Fort - Bodegas B.G.



84,00 zł
1x0.75l.

75,00 zł
6x0.75l.

69,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Priorat DOC

producent Rafael Bordelas Garcia

kolor czerwone

region Priorat (Hiszpania)

szczepy

55% Grenache - Garnacha, 35%

Carignan, 5% Cabernet Sauvignon, 5%

Merlot

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Wino z małej rodzinnej firmy w sercu
Prioratu , bardzo dobry stosunek jakości do
ceny.
Kupaż Garnacha i Carinena, starzony w
dwuletnich beczkach z dębu francuskiego
przez okres 6 miesiecy , oferuje 
skoncentrowane wino w bukiecie
wiśniowo, waniliowym z nutą pieczonego
chleba, , ( w tle  niuanse kwiatowe ..fiołki
?). W ustach skoncentrowane , krągłe,
dobrze zbalansowane , klasyczne ,
niekrzykliwe, uwodzicielskie ,
arystokratyczne. Nie wiesz kiedy znika
butelka , a następna już do ciebie
uwodzicielsko szepce.......
I jak tu się oprzeć.....  
alk 14%

Winnice B.G. sa ustuowane w
miejscowości Gratallops , w sercu Prioratu.
bodega jest rodzinną firmą założoną w
1998. Winifikacja odbywa sie w starych
gdzie wg.odnalezionych przez rodzine
zapisów juz w średniowieczu kartuzi
produkowali wino.  Winiarnia dysponuje 25
hektarami winnic, obsadzonymi starymi 
75-85 letnimi krzewami.

Fulget Albarino Maior de Mendoza



52,00 zł
1x0.75l.

46,00 zł
6x0.75l.

44,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Rias Baixas DO

producent Maior de Mendoza

kolor białe

region Rias Baixas (Hiszpania)

szczepy 100% Albarino

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Penin Guide 89 pkt

Gold Medal: Berliner Wein Trophy

(Germany)

Commended: Decanter World Wine

Awards (U.K.)

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 butelek

Fulget Albarino Maior de Mendoza Rias
Baixas Kolor zielonkawo - żółty. O
intensywnym bukiecie cytrusów, brzoskwiń
, moreli. Podniebienie niezwykle
orzeźwiające - jednocześnie przy dobrze
zbudowanej , kremowej strukturze. Tłuste
i bogate o dobrej trwałości. Wspaniałe
wino na upalne dni, delikatnie perliste,
świetnie orzeźwiające, nasze letnie
tegoroczne odkrycie. polecamy

Wyjątkowo wilgotny klimat Północnej
Hiszpanii u wybrzeża Atlantyku wydaje się
być dość trudny do produkcji wina.
Wzorowo jednak radzi sobie w tych
warunkach Albarino, dając dystyngowane
wina, które stają się coraz bardziej
popularne. Wina z Rias Baixas cechują się
bogatym "nosem" z aromatami -
brzoskwini, moreli w połączeniu ze świeżą
kwasowością i lekką choć pełną strukturą,
co sprawia, ze są idealnym
akompaniamentem owoców morza tego
regionu. Lokalne zapotrzebowanie więc,
jest dość wysokie na i tak mała produkcję,
na którą targną się czasem złe warunki
pogodowe. Jako rezultat wyprodukowane
Albarino nie należy do najtańszych, ale
jest uważane za jedno z najlepszych
białych win hiszpańskich, a recenzenci
winni są zgodni iż w regionie Rias Baixas
można znaleźć wspaniałe białe wina za
bardzo rozsądne pieniądze. Maior de
Mendoza posiada obecnie 10 Ha własnych
upraw (jedne z najstarszych krzewów w
regionie) nowoczesna posiadłość.

Gavi di Gavi ca da bosio



55,00 zł
1x0.75l.

50,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Gavi di Gavi DOCG

producent Terredavino

kolor białe

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Cortese

charakter wytrawne

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 but.
Produkowane z ręcznie zbieranych
winogron szczepu Cortese (100%).
Słomiano-żółty kolor z zielonymi
refleksami, świeży aromat, w którym
dominuje nuta zielonych jabłek z
subtelnym odcieniem wanilii. Wino
doskonale zbalansowane, łagodne i
owocowe, o rześkim zakończeniu. Alk
12%.

Dom winiarski Terre da Vino powstał w
1980 roku, z zamiarem produkowania win
jakościowych DOC i DOCG z Piemontu. Pod
koniec lat 80-tych rozpoczęto
entuzjastyczny projekt, do którego
przyłączyło się około 50 firm, skłonnych
wystartować w wyścigu o jakość. Obecnie
obszar upraw jakościowych zajmuje około
200 hektarów, a roczna produkcja, w
zależności od zbiorów, wynosi od 800.000
do miliona butelek rocznie. Winogrona z
większych firm są zbierane osobno, a ich
marka pojawia się na etykietach
winogrona z mniejszych firm zbierane
razem i występują w linii Vecchi Vigneti. W
2000 roku firma przeniosła się do nowej
siedziby, znajdującej się w samym sercu
jednego z najbardziej znanych regionów
winiarskich na świecie, w Barolo in
Langa.Winnica dysponuje największą w
Piemoncie piwnicą do dojrzewania wina,
która może pomieścić 3000 beczek w
kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
Wszystkie wina charakteryzują się wysoką
jakością, osiąganą dzięki odpowiednim
warunkom dojrzewania oraz wyjątkowej
dbałości o każdy szczegół w procesie
produkcji. Terre da Vino produkuje
wszystkie najważniejsze rodzaje win
piemonckich: od lekkiego białego Gavi di
Gavi, poprzez wyśmienite Langhe aż po
długowieczne Barolo i Barbaresco. Dla
każdego wina wybrano fantazyjną nazwę,
będącą cytatem z dzieł słynnego
piemonckiego autora Cesare Pavese.



55,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Gavi di Gavi DOCG

producent Terredavino

kolor białe

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Cortese

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2009: 1 Kieliszek

Duemilavini 2009: 3 Grona

Veronelli-Guide 2009: 87 Punktów

pojemność 0.75

opakowanie 4-5 lat

Gavi di Gavi Masseria dei Carmelitani

Ręcznie zbierane winogrona pochodzące z
25 hektarowej działki zlokalizowanej w
sercu Gavi, należącej od XIV wieku do
zakonu karmelitanów, którzy założyli
pierwsze winnice dookoła swego klasztoru.
Jasnosłomkowa barwa, wino lekkie
wytrawne, mineralne, zapach owoców,
brzoskwiń. Bardzo długie świetnie
wyważone, wzorcowe gavi !!!

Dom winiarski Terre da Vino powstał w
1980 roku, z zamiarem produkowania win
jakościowych DOC i DOCG z Piemontu. Pod
koniec lat 80-tych rozpoczęto
entuzjastyczny projekt, do którego
przyłączyło się około 50 firm, skłonnych
wystartować w wyścigu o jakość. Obecnie
obszar upraw jakościowych zajmuje około
200 hektarów, a roczna produkcja, w
zależności od zbiorów, wynosi od 800.000
do miliona butelek rocznie. Winogrona z
większych firm są zbierane osobno, a ich
marka pojawia się na etykietach
winogrona z mniejszych firm zbierane
razem i występują w linii Vecchi Vigneti. W
2000 roku firma przeniosła się do nowej
siedziby, znajdującej się w samym sercu
jednego z najbardziej znanych regionów
winiarskich na świecie, w Barolo in
Langa.Winnica dysponuje największą w
Piemoncie piwnicą do dojrzewania wina,
która może pomieścić 3000 beczek w
kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
Wszystkie wina charakteryzują się wysoką
jakością, osiąganą dzięki odpowiednim
warunkom dojrzewania oraz wyjątkowej
dbałości o każdy szczegół w procesie
produkcji. Terre da Vino produkuje
wszystkie najważniejsze rodzaje win
piemonckich: od lekkiego białego Gavi di
Gavi, poprzez wyśmienite Langhe aż po
długowieczne Barolo i Barbaresco. Dla
każdego wina wybrano fantazyjną nazwę,
będącą cytatem z dzieł słynnego
piemonckiego autora Cesare Pavese.



72,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

59,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Kamptal DAC

producent Rabl

kolor białe

region Kamptal (Austria)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 3 lat

Gelber Muskateller Vinum Optimum

Gelber Muskateller to jeden najstarszych
szczepów na świecie, pochodzi z regionów
całego morza śródziemnego, a początki
upraw datuje się już od czasów
starożytnych. To prawdziwy
międzykontynentalny globtroter, wspaniały
reprezentant rodziny Muscat. Obecnie jest
rzadkością, wręcz zaszczyca nas swoją
obecnością, jest bardzo kapryśny, gdy jest
mróz, późno dojrzewa i daje małe plony.
A nasz okaz...hm, jest bardzo silny w nuty
kwiatu bzu, moreli i owoców cytrusowych.
Żywy, muśnięty korzenną przyrawą,
bardzo harmonijne, po kropli oddaje to, co
oferuje nos, ciekawy i wyrafinowany ! Alk.
12%. Limitowana produkcja, bardzo
państwa zachęcamy:)  

Wina Rabl, są symbolem najwyższej
jakości terroir i sztuki winifikacji,  kolekcja 
win, corocznie nagradzanych, przez
międzynarodowe gremia. Największe
uznanie przynosi linia Vinum Optimum do
produkcji  używane są najlepsze
winogrona z winnic położonych na
wzgórzach Langenlois.  Langenlois, słynie
z produkcji win które trafiają na czołowe
pozycje na liście najlepszych win
Austryjackich, a region Kamptal posiada
unikalny mikroklimat i bogate gleby z dużą
ilością minerałów. W połączeniu z
technikami produkcji wina, które są w
doskonałej harmonii z naturą.
 
Początki winnej historii rodziny Rabl
sięgają 1750 roku, część zabytkowych
piwnic przetrwała do dziś. Początkowo
produkcja na własne potrzeby i na
zapotrzebowanie lokalnych karczmarzy.
Firma jest prowadzona przez rodzinę Rabl
od 1900 roku.  Pierwszym wielkim
sukcesem winnycy był Grüner Veltliner
Käferberg - rocznik 1950 - stał się
mistrzem w dolinie Wachau i regionie
Kamptal.
 



69,00 zł
1x0.75l.

63,00 zł
6x0.75l.

60,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Sicilia IGT

producent Abbazia Santa Anastasia

kolor białe

region Sycylia (Włochy)

szczepy 100% Chardonnay

charakter wytrawne łagodne

nagrody

I VINI DI VERONELLI  2 gwiazdki

DUEMILAVINI  3 grona

GAMBERO ROSSO 2 kieliszki

LE GUIDE DE L’ESPRESSO 3 butelki

I VINI DI VERONELLI GUIDA ORO  2

gwiazdki   86 punktów

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

Gemelli

Wino, zgodnie z najnowszymi trendami
poddane zostaje krótkiej zimnej maceracji,
następnie starzone przez okres 3 do 5
miesięcy w stalowych kadziach.
Intensywny żółto-słomkowy kolor. Wino
pełne osobowości, wręcz energiczne.
Wspaniałe kwiatowe aromaty, pełne
śródziemnomorskich smaków i owoców
cytrusowych. W smaku prezentuje lekką
pikantność o długim zakończeniu
podpartym wspaniale zbalansowaną
kwasowością.

Abbazia Santa Anastasia sycylijska rajska
kraina,  położona pomiędzy morzem i w
wzgórzami Madonie,  w roku  ok. 1110
powstało tu  opactwo zajmujące się
uprawą winorośli, oliwek i owoców.
Działalność mnichów została zakończona
w 1316, świadectwa dawnej działalności
pozostały do dziś. Po kilkuset latach
powtórny powrót do życia ten przepiękny
kawałek Sycylii zawdzięcza Francesco
Lena. Lena odbudował średniowieczne
opactwo, oraz reaktywował winnice ,
inwestycja w technologię, i ludzi -
współpraca z Ricardo Cotarellim i Giacomo
Tachis (Sassicaia, Sammarco,  Tignanello)
, zaowocowała doskonałymi winami i
światowym uznaniem miłośników wina.
Obecnie Abbazia Santa Anastasia to
nowoczesna firma, posiadająca doskonale
położone pod względem
mikroklimatycznym, i glebowym
(subalkaliczne i wapienne) winnice.  

Gemtree Bloodstone Tempranillo



119,00 zł
104,00 zł
1x0.75l.

108,00 zł
104,00 zł
6x0.75l.

105,00 zł
104,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

producent Gemtree Vineyards

kolor czerwone

region McLaren Valley (Australia)

szczepy 100% Tempranillo

charakter wytrawne

nagrody

2005. Silver, Royal Adelaide Wine Show

2006 2004. 2 Trophies & Gold, The

Advertiser/Hyatt SA Wine Awards 2005

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie karton 12 butelek

Bloodstone odznacza się potężną
strukturą, z pewnością wynagrodzeni będą
Ci, którzy wykażą się odrobiną cierpliwości
i odłożą go na następne 2 lata bądź dłużej.
Piękny ceglasto - czerwony kolor z
atramentowym odcieniem. Nos to
mieszanka czereśni, wiśni i jagód, z
niuansem świeżo garbowanej skóry,
papryki, mięty i karmelu. W ustach
soczyste z dominującą nutą dojrzałej
jagody i porzeczki z lekko słodkawym
posmakiem, delikatna mineralna
kwasowość z orzeźwiającym muśnięciem
mięty, dobrze zbudowane a jednak miękkie
taniny i długi, długi finisz . Potencjał
starzenia do 2011 roku.

Gemtree Vineyards to rodzinne
przedsięwzięcie rodziny Buttery, która od
trzech już pokoleń zajmuje się uprawą
winorośli. To rodzina z pasją nie tylko do
tworzenia wysoko jakościowych win
pochodzących z McLaren Vale, ale też
mająca wzgląd na ochronę środowiska
naturalnego i skoncentrowana na
zapewnieniu przyjaznych praktyk
włączonych w produkcję wina. Wraz ze
stowarzyszeniem Greening Australia
Gemtree kreuje obszary gdzie chroni się
endemiczną florę i faunę pięknej Australii.
Bloodstone odznacza się potężną
strukturą, z pewnością wynagrodzeni będą
Ci, którzy wykażą się odrobiną cierpliwości
i odłożą go na następne 2 lata bądź dłużej.
Piękny ceglasto - czerwony kolor z
atramentowym odcieniem. Nos to
mieszanka czereśni, wiśni i jagód, z
niuansem świeżo garbowanej skóry,
papryki, mięty i karmelu. W ustach
soczyste z dominującą nutą dojrzałej
jagody i porzeczki z lekko słodkawym
posmakiem, delikatna mineralna
kwasowość z orzeźwiającym muśnięciem
mięty, dobrze zbudowane a jednak miękkie
taniny i długi, długi finisz . Potencjał
starzenia do 2016 roku.

Gemtree Cadenzia



119,00 zł
109,00 zł
1x0.75l.

108,00 zł
6x0.75l.

105,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

producent Gemtree Vineyards

kolor czerwone

region McLaren Valley (Australia)

szczepy 20% Tempranillo, 20% Shiraz

charakter wytrawne

nagrody

2005. Blue Gold, 2007 Sydney

International Wine Competition 2004.

93 Points, Phillip White - Adelaide

Advertiser 2005

pojemność 0.75

starzenie do 2015

opakowanie karton 12 butelek

Grenache zapewnia aromatyczność i lekko
słodkawą nutę, tempranillo dodaje siły i
tanin, shiraz natomiast jest sprawcą głębi i
klasy jakie ma to wino. Kolor intensywnie
purpurowy. Aromaty czereśni, malin i
korzennych przypraw. W ustach mnóstwo
soczystej wiśni delikatnie mieszających się
z soczystą śliwką, czereśnia i ostrością
przypraw, bogate i miękkie z odrobiną
słodyczy i pełności ciemniej czekolady.

Gemtree Vineyards to rodzinne
przedsięwzięcie rodziny Buttery, która od
trzech już pokoleń zajmuje się uprawą
winorośli. To rodzina z pasją nie tylko do
tworzenia wysoko jakościowych win
pochodzących z McLaren Vale, ale też
mająca wzgląd na ochronę środowiska
naturalnego i skoncentrowana na
zapewnieniu przyjaznych praktyk
włączonych w produkcję wina. Wraz ze
stowarzyszeniem Greening Australia
Gemtree kreuje obszary gdzie chroni się
endemiczną florę i faunę pięknej Australii.

Gemtree Tatty Road



88,00 zł
1x0.75l.

85,00 zł
6x0.75l.

78,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

producent Gemtree Vineyards

kolor czerwone

region McLaren Valley (Australia)

szczepy
40% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet

Franc, 20% Merlot, 30% Petit Verdot

charakter wytrawne łagodne

nagrody

2006. 94 points, James Halliday's

Top 100, The Weekend Australian, Nov

2007 2004.

92 points, Australia's Top 100 Wines -

The Advertiser November 2006

pojemność 0.75

starzenie do 2016

opakowanie karton 12 butelek

Świetny Bordeaux kupaż. Kolor czarnego
atramentu z fioletowym odcieniem. Nos to
cudownie pachnąca konfitura z czarnej
porzeczki i owoców leśnych a w tle fiołki,
cynamon, zapach ciemnych oliwek i
drzewo cedrowe. W ustach dominacja
czerwonych owoców z dodatkiem
korzennych przypraw. Cabernet Franc w
połączeniu z Petit Verdot dają sekretną
moc, która dominuje smak i zapewnia
dobrą strukturę i nutę słodyczy. Potencjał
starzenia 10 lat +

Gemtree Vineyards to rodzinne
przedsięwzięcie rodziny Buttery, która od
trzech już pokoleń zajmuje się uprawą
winorośli. To rodzina z pasją nie tylko do
tworzenia wysoko jakościowych win
pochodzących z McLaren Vale, ale też
mająca wzgląd na ochronę środowiska
naturalnego i skoncentrowana na
zapewnieniu przyjaznych praktyk
włączonych w produkcję wina. Wraz ze
stowarzyszeniem Greening Australia
Gemtree kreuje obszary gdzie chroni się
endemiczną florę i faunę pięknej Australii.

Geol



79,00 zł
72,00 zł
1x0.75l.

70,00 zł
6x0.75l.

70,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

producent Tomas Cusine

kolor czerwone

region Costers del Segre (Hiszpania)

szczepy

45% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon,

5% Carignan, 5% Cabernet Franc, 5%

Marselan

charakter wytrawne

nagrody

Vivir el Vino 93  pkt

Parker 89 pkt

Stephen Tanzer 92 pkt

Peñín 92 pkt

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

GEOL
Potężny romans merlota i caberneta,
ręcznie zbierane i selekcjonowane grona ,
wino 12 miesięcy maturowane w nowych
beczkach z dęby francuskiego, delikatnie
filtrowane i klaryfikowane białkiem jaj.
Krwistoczerwony połyskliwy kolor , nos
pełen akcentów wiśniowo-porzeczkowych
,  podkreślone przyprawami , w tle nuty
smoliste  i pieczonego chleba. Wino gęste i
skoncentrowane, pięknie „płacze” w
kieliszku…
Starszy brat Vilosella , dominacja merlota i
caberneta , nadaje mu bordoskiej  tonacji, 
ale w wykonaniu charakterystycznym dla
ciepłego i suchego klimatu.  Niewielkie
wydajności z hektara i niedostatki wody
powodują , wspaniałą koncentracje gron .
Zdecydowanie jedno z najlepszych win
hiszpańskich degustowanych ostatnio
śmiało może stanąć w szranki z winami z
Prioratu…

TOMAS CUSINE
Po 18 latach pracy nad winifikacja wina w
D.O.Costers del Segre, Tomas Cusine
rozpoczyna w 2003 nowy własny projekt
winiarski. W malowniczej miejscowości El
Vilosell zakłada 30 ha własnych winnic.
Winnice położone na wzgórzach Sierra de
la Llena , średnia wysokość 700-740
mnpm, roczne opady na poziomie 400-600
mm, świetne warunki glebowe. Zdobyta
wiedza i doświadczenie spowodowała
natychmiastowy sukces , już pierwsze
roczniki wyprodukowane w 2006 roku były
olbrzymim sukcesem, obecnie winnica
może poszczycić się imponującą skalą
ocen i recenzji , wina pow.90 pkt, Parker ,
Wine Spectator, Penin Guide. Wina
nagradzane za wyjątkowa osobowość i
elegancję

Greco Di Majo Norante



45,00 zł
1x0.75l.

42,00 zł
6x0.75l.

39,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Moli DOC

producent Di Majo Norante

kolor białe

region Molise (Włochy)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

Intensywny słomko-żółty kolor. W bukiecie
dominują nuty gruszki, dojrzałego jabłka i
prażonych migdałów, oraz zapach świeżo
skoszonej trawy. Na podniebieniu jest
żywe i świeże. Wspaniałe na upalne dni,
świetny kompan do ryby i owoców morza.

Di Majo Norante - główny producent w
regionie Molise, początki produkcji
datowane od 1968. Jego winnice obejmują
obszar ok.52 ha. Produkuje ok. 100.000
litrów wina rocznie. Inwestując w
nowoczesne technologie winifikacji nie
zapomniał jednak, aby uprawa była w jak
największym stopniu uprawą biologiczną.

Gueta-Lupia Bodegas B.G.



159,00 zł
1x0.75l.

149,00 zł
6x0.75l.

135,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Priorat DOC

producent Rafael Bordelas Garcia

kolor czerwone

region Priorat (Hiszpania)

szczepy

55% Grenache - Garnacha, 35%

Carignan, 5% Cabernet Sauvignon, 5%

Merlot

charakter wytrawne

nagrody

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

opakowanie skrzynka 6 butelek

Gueta-Lupia (starorzymska nazwa miasta
Gratallops)
Świetny intensywnie krwisty kupaż ,
flagowe wino uznanego w Prioracie
enologa Rafaela Garcia, grona ręcznie
zbierane i selekcjonowane ( wydajność
ograniczona do 500-700 gram winogron z
krzaka). Po fermentacji dojrzewa 16
miesięcy w beczkach z debu francuskiego.
Wino zapewnia fantastyczne doznania nos
pełen  śliwek, wiśni i czarnej porzeczki,
nuty smoliste i przypawowe, tytoń, skóra.
W ustach dłuugie , skoncentrowane,
wibrujacy owoc z wyraźną beczką w tle,
dobrze wyważone, z przyjemnym
mineralnym akcentem, absolutnie
wyjątkowe .....
 
alk 14,5% 

Winnice B.G. są usytuowane w
miejscowości Gratallops , w sercu Prioratu.
bodega jest rodzinną firmą założoną w
1998. Rafael Garcia jest ceniony
enologiem   zaangażowanym w projekt
słynnej  L'Ermita.
Winifikacja obbywa sie w starych gdzie
wg.odnalezionych przez rodzine zapisów
juz w średniowieczu kartuzi produkowali
wino.  Winiarnia dysponuje 25 hektarami
winnic, obsadzonymi starymi  75-85 letnimi
krzewami.



55,00 zł
1x0.5l.

rocznik >2006

apelacja Hambacher Römerbrunnen

producent Weingut Gunther Sommer

kolor białe

region Pallatynat Nadreński (Niemcy)

szczepy Huxelrebe

charakter słodkie

nagrody
Silberne Kammerpreismunze Magazyn

Wino:87 pkt.

pojemność 0.5

starzenie 8-9 lat

opakowanie karton 6 but.

Huxelrebe Beerenauslese Sommer

W księgach kościelnych w roku 1736
odnotowano zawarcie związku
małżeńskiego przez winiarza Heinricha
Sommera i Annę Marię Sommer, oboje
oczywiście z Hambach. Jest to pierwszy
pisemny dowód obecności gospodarstwa
winiarskiego K. + G. Sommer na terenie
Hambach, lecz jego tradycja sięga wieki
wstecz. W dniu dzisiejszym winnice braci
Sommer rozciągają się na powierzchni
równej około 8 hektarów i położone są w
różnych zakątkach Hambach, co zapewnia
wielką różnorodność warunków glebowych,
a co za tym idzie, szerokie spektrum
uprawianych winogron. Wystarczy
nadmienić, że winnice obfitują w Rieslinga,
Scheurebe, Müller-Thurgau, Kernera,
Silvanera a także Portugiesera,
Spätburgundera, Dornfeldera i St.
Laurenta. Pieczę nad uprawą winorośli
sprawuje Günther Sommer, natomiast
procesem winifikacji zajmuje się, od
niedawna, za to z dużymi sukcesami, jego
syn Christoph. Również córka Günthera,
Michaela, skończyła z wyróżnieniem
średnią szkołę winiarską, uzyskując tytuł
mistrza winifikacji i w chwili obecnej jest
studentką drugiego roku enologii. Jak
przystało dobrej rodzinie winiarskiej,
również żona i matka pana Sommera
pomagają w codziennej pracy. Efektem
codziennych wysiłków połączonych z
ogromnym talentem jest cała paleta win
zarówno białych, jak i czerwonych we
wszelkich wydaniach - poczynając od
bardzo wytrawnych trunków, na bardzo
słodkim Trockenbeereauslese kończąc.
"Poemat" autorstwa młodego mistrza
winiarskiego Christopha Sommera z
Hambach. Szlachetnie słodkie wino klasy
Beerenauslese. Muszkatowy aromat o
nutach miodowego melona i brzoskwiń.

JP Garrafeira



55,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2004

apelacja VQPRD Palmela

producent JP Vinhos (Bacalhoa)

kolor czerwone

region Palmela (Portugalia)

szczepy Castelao

charakter wytrawne

nagrody 86 pkt. Magazyn Wino

pojemność 0.75

starzenie 6-8 lat

opakowanie karton 6 but.

Wino o

ciemnoczerwonym kolorze z odcieniem
rubinu, o intensywnym, zharmonizowanym
bukiecie z nutami wanilii, wiśni, czarnej
porzeczki, tofu i tytoniu. W smaku
przebijaja się aromaty drewna i
czerwonych owoców. Dojrzewa 12
miesięcy w dębowych beczkach i przez
około 2 lat w butelkach. Garrafeira jest
terminem pywatnej rezerwy wytworni
handlowej. Doskonałe do wędlin, baraniny,
dziczyzny przyprawionej tymiankiem,
szaszłyków z grila, ostrych serów
pleśniowych. Przed podaniem wino należy
poddać dekantacji.

Firma Bacalhoa(założona w 1922 r.)
położona jest w regionie Azeitao, gdzie z
winogron typowych dla regionu produkuje
się wina wysokiej jakości: słynne Quinta
da Bacalhoa i Má Partilha. W ofercie firmy
JP Vinhos znajduje się m. in. słynne
Moscatel de Setúbal, uznawane przez
wielu koneserów za najlepsze moscatel na
świecie. Produkcja firmy (12 milionów
litrów wina), 6000 beczek dębowych i
obszar upraw winorośli o powierzchni 510
hektarów decydują o wysokiej pozycji w
branży w Portugalii. Wino o
ciemnoczerwonym kolorze z odcieniem
rubinu, o intensywnym, zharmonizowanym
bukiecie z nutami wanilii, wiśni, czarnej
porzeczki, tofu i tytoniu. W smaku
przebijaja się aromaty drewna i
czerwonych owoców. Dojrzewa 12
miesięcy w dębowych beczkach i przez
około 2 lat w butelkach. Garrafeira jest
terminem pywatnej rezerwy wytworni
handlowej. Doskonałe do wędlin, baraniny,
dziczyzny przyprawionej tymiankiem,
szaszłyków z grila, ostrych serów
pleśniowych. Przed podaniem wino należy
poddać dekantacji.

Kaiken Cabernet Sauvignon Reserva



47,00 zł
1x0.75l.

45,00 zł
6x0.75l.

44,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja DO Mendoza

producent Kaiken Montes

kolor czerwone

region Mendoza (Argentyna)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 5-6 lat

opakowanie karton 12 but

Nowy projekt znanej i renomowanej
wytwórni Montes(Chile). Reserva starzona
w beczkach z amerykańskiego dębu ok. 8
miesięcy, delikatnie filtrowana. Wino o
intensywnej rubinowej czerwieni,
przyjemne połączenie wyrazistości owocu i
beczki, zapach czarnej porzeczki, z
akcentem przypraw, wanilii, czekolady. W
ustach pełne i krągłe, wrażenie delikatnej
półwytrawności. . Polecamy

Nowy projekt znanej i renomowanej
wytwórni Montes(Chile). Reserva starzona
w beczkach z amerykańskiego dębu ok. 8
miesięcy, delikatnie filtrowana. Wino o
intensywnej rubinowej czerwieni,
przyjemne połączenie wyrazistości owocu i
beczki, zapach czarnej porzeczki, z
akcentem przypraw, wanilii, czekolady. W
ustach pełne i krągłe, wrażenie delikatnej
półwytrawności. Polecamy Kaiken , nowa
etykieta, jest pierwszego Argentyńskiego
przedsięwzięcia Aurelio Montesa,
szanowanego producenta win Chilijskich.
Kaiken jest to słowo oznaczające w
Patagonii gatunek gęsi popularnej po
obydwu stronach Andów, stąd też i motto
„The best from both sides of Andes”
Aurelio Montes dzierżawi winnice ułożone
w Topungato, ale również planuje
inwestycje we własne winnice.

Kaiken Malbec Reserva



47,00 zł
1x0.75l.

45,00 zł
6x0.75l.

44,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja DO Mendoza

producent Kaiken Montes

kolor czerwone

region Mendoza (Argentyna)

szczepy 90% Malbec, 10% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 5-6 lat

opakowanie karton 12 but

Kaiken , nowa etykieta, jest pierwszego
Argentyńskiego przedsięwzięcia Aurelio
Montesa, szanowanego producenta win
Chilijskich. Kaiken jest to słowo
oznaczające w Patagonii gatunek gęsi
popularnej po obydwu stronach Andów,
stąd też i motto „The best from both sides
of Andes” Aurelio Montes dzierżawi
winnice ułożone w Topungato, ale również
planuje inwestycje we własne winnice.
Nowy projekt znanej i renomowanej
wytwórni Montes(Chile). Reserva starzona
w beczkach z amerykańskiego dębu ok. 8
miesięcy, delikatnie filtrowana. Klasyczny
Argentyński Malbec w dobrym wydaniu,
pełen jagód, słodkiej czekolady, wanilii z
lekka miętową nutą. Długie i treściwe
podobnie jak cabernet sauvignon
balansujące na krawędzi półwytrawności.
Polecamy

Kaiken Ultra Cabernet Sauvignon



89,00 zł
1x0.75l.

82,00 zł
6x0.75l.

79,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja DO Mendoza

producent Kaiken Montes

kolor czerwone

region Mendoza (Argentyna)

szczepy 90% Cabernet Sauvignon, 10% Malbec

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 10-12 lat

opakowanie skrzynia 12 but

Kaiken , nowa
etykieta, jest
pierwszego
Argentyńskiego
przedsięwzięcia
Aurelio Montesa,
szanowanego
producenta win
Chilijskich. Kaiken
jest to słowo
oznaczające w
Patagonii gatunek
gęsi popularnej po obydwu stronach
Andów, stąd też i motto „The best from
both sides of Andes” Aurelio Montes
dzierżawi winnice ułożone w Topungato,
ale również planuje inwestycje we własne
winnice. Swietne recenzje branżowe: Wine
Spectator, Ford&Wine, Wine Enthusiast
Blend Malbeca i Cabernet Sauvignon z
posiadłości o kontrolowanej wydajności z
ha (7 ton), 80% wina dojrzewa przez
okres 12 miesięcy w beczkach z dębu
francuskiego. Kolor intensywnej czerwieni
z fioletowymi refleksami, Bukiet wina
pełen czarnej porzeczki , jagód, suszone
zioła, tytoń i kawa. Swietna struktura tanin
długi finisz, gęste i skoncentrowane. Wino
będzie świetnym kompanem do cięższych
dań z wołowiny , grilowanych i mięs w
zawiesistych intensywnych sosach. Kolejne
wino klasy Premium autorstwa Aurelio
Montesa.

Kaiken Ultra Malbec



89,00 zł
1x0.75l.

82,00 zł
6x0.75l.

79,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja DO Mendoza

producent Kaiken Montes

kolor czerwone

region Mendoza (Argentyna)

szczepy 92% Malbec, 8% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 10-12 lat

opakowanie skrzynia 12 but

Kaiken , nowa
etykieta, jest
pierwszego
Argentyńskiego
przedsięwzięcia
Aurelio Montesa,
szanowanego
producenta win
Chilijskich. Kaiken
jest to słowo
oznaczające w
Patagonii gatunek
gęsi popularnej po obydwu stronach
Andów, stąd też i motto „The best from
both sides of Andes” Aurelio Montes
dzierżawi winnice ułożone w Topungato,
ale również planuje inwestycje we własne
winnice. Swietne recenzje branżowe: Wine
Spectator, Ford&Wine, Wine Enthusiast.
Blend Malbeca i Cabernet Sauvignon z
posiadłości o kontrolowanej wydajności z
ha (7 ton), 80% wina dojrzewa przez
okres 12 miesięcy w beczkach z dębu
francuskiego. Kolor intensywnej czerwieni
z fioletowymi refleksami, nos pełen
aromatów czekoladowo wiśniowych, i
przypraw, bardzo delikatne i miękkie
taniny, aksamitne i długie. Z pewnością
można je zaliczyć do win klasy premium.

Kerner Kabinett K.G.Sammer półwytr



37,00 zł
1x1l.

35,00 zł
6x1l.

33,00 zł
12x1l.

rocznik >2009

apelacja KernerQualitatswein

producent Weingut Gunther Sommer

kolor białe

region Pallatynat Nadreński (Niemcy)

szczepy Kerner

charakter półwytrawne

pojemność 1

starzenie 3-4 lata

opakowanie skrzynka lub karton 12 but

W

księgach kościelnych w roku 1736
odnotowano zawarcie związku
małżeńskiego przez winiarza Heinricha
Sommera i Annę Marię Sommer, oboje
oczywiście z Hambach. Jest to pierwszy
pisemny dowód obecności gospodarstwa
winiarskiego K. + G. Sommer na terenie
Hambach, lecz jego tradycja sięga wieki
wstecz. W dniu dzisiejszym winnice braci
Sommer rozciągają się na powierzchni
równej około 8 hektarów i położone są w
różnych zakątkach Hambach, co zapewnia
wielką różnorodność warunków glebowych,
a co za tym idzie, szerokie spektrum
uprawianych winogron. Wystarczy
nadmienić, że winnice obfitują w Rieslinga,
Scheurebe, Müller-Thurgau, Kernera,
Silvanera a także Portugiesera,
Spätburgundera, Dornfeldera i St.
Laurenta. Pieczę nad uprawą winorośli
sprawuje Günther Sommer, natomiast
procesem winifikacji zajmuje się, od
niedawna, za to z dużymi sukcesami, jego
syn Christoph. Również córka Günthera,
Michaela, skończyła z wyróżnieniem
średnią szkołę winiarską, uzyskując tytuł
mistrza winifikacji i w chwili obecnej jest
studentką drugiego roku enologii. Jak
przystało dobrej rodzinie winiarskiej,
również żona i matka pana Sommera
pomagają w codziennej pracy. Efektem
codziennych wysiłków połączonych z
ogromnym talentem jest cała paleta win
zarówno białych, jak i czerwonych we
wszelkich wydaniach - poczynając od
bardzo wytrawnych trunków, na bardzo
słodkim Trockenbeereauslese kończąc.
Odmiana ta jest krzyżówką Trollingera i
Rieslinga. Zawdzięczamy ją Augustowi
Heroldowi. Dokonał jej w 1929 roku, ale
poza Palatynatem szczep rozpowszechnił
się dopiero po 1970 roku. W nazwie
uhonorowano pochodzącego z Weinsbergu
poetę Justiniusa Kernera. Kerner ma
mniejsze od Rieslinga wymagania pod
względem glebowym. Daje wina rasowe,
nieco delikatniejsze niż Riesling, o lekkich
tonach muszkatowych. Lekkie, delikatnie
słodkie wino o jasnożółtej barwie,
grejpfrutowym aromacie i smaku



52,00 zł
1x0.75l.

47,00 zł
6x0.75l.

45,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Ribera del Duero DO

producent Bodegas Arzuaga Navarro

kolor czerwone

region Ribera del Duero (Hiszpania)

charakter wytrawne

nagrody

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

opakowanie karton 12 butelek

La Planta Arzuaga

Wspaniałe tempranillo!! Świetlisty
wiśniowy kolor z granatowym refleksem.
Nos bardzo intensywny, swingujące wręcz
połączenie jeżyny i słodkich malin z
ziarnem świeżo prażonej kawy i ciemnej
czekolady z lekko dymną nutą.
Fantastycznie wypełnia usta mnóstwem
owocu i mięsistymi taninami, eleganckie i
uwodzące. Starzone w beczkach z dębu
amerykańskiego przez okres 6 miesięcy.

 Gleba, klimat i korzystne położenie są
podstawą winiarni Arzuaga Navarro. 1400
hektarów rodzinnej posiadłości stanowi
wyjątkowe miejsce w rejonie Ribera del
Duero, zaliczanym do D.O. Pomimo, iż
posiadłość ta, umieszczona w najbardziej
wysuniętych na północ krańcach regionu
Ribera del Duero, wznosi się 100 metrów
powyżej rzeki, grona dojrzewają tam
wcześniej, ponieważ powszechnie
panujące tam mgły i cieplejsze
temperatury znad brzegów rzeki nie
naruszają cyklu rozwojowego.
   Do tego mikroklimatu najlepiej
zaadaptowały się odmiany Tinto Fino oraz
najlepsze światowe odmiany Cabernet
Sauvignon i Merlot, które jako dodatki w
małych ilościach uzupełniają Tinto Fino.
   W 1999 roku wino Arzuaga Navarro
Reserva '96 zostało uznane za najlepsze
wino hiszpańskie. Warto też dodać, iż
wielkim miłośnikiem win z tej bodegi był
papież Jan Paweł II.
    

Los Vascos Cabernet Sauvignon



59,00 zł
1x0.75l.

57,00 zł
6x0.75l.

55,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

producent
Les Domaines Barons De Rothschild

(Lafite)

kolor czerwone

region Colchagua (Chile)

szczepy 100% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

opakowanie karton 12 but

Rodzina Echenique, wywodząca się z
Basków- potomkowie Hiszpańskich
osadników (czytaj konkwistadorów ) w ok.
1750 obsadzia pierwsze winnice w dolinie
Colchagua. W 19 wieku, wieku
dynamicznego wzrostu winiarstwa w tym
kraju, nastąpił gigantyczny wzrost
powierzchni upraw, w okresie kiedy
filoksera pustoszyła europejskie uprawy. W
1947 roku Fernando Echenique Zegers
zapoczątkował zmiany w produkcji i
rozpoczął wiele inwestycji zmierzających
do poprawy jakości i ugruntowania swojej
mocnej pozycji na rynku, niestety
ekspansje na rynku i rozwój zastopował
rok 1970 , wywłaszczenie i wojna
domowa, od 1975 rodzina rozpoczęła
odzyskiwanie swoich posiadłości,
odbudowę i poszerzanie areałów, w 1988
dołączyła do grupy DBR (Domaines Barons
De Rothschild) Posiadłośc Los Vascos
położona w odległości 40 km od oceanu,
idealne nasłonecznienie, doskonałe
warunki klimatyczne, talenty enologiczne
Gilbert Rokvam (Chateau Lafite) i
marketing przyczyniły się do sukcesów
marki Los Vascos. Obecnie Los Vascos to
560 Ha winnic w sercu 3600 hektarowej
posiadłości . Opis: Los Vascos stanowi
dobry przykład międzynarodowej
współpracy chilijski klimat i francuska
tradycja winiarska Cabernet Sauvignon
klasyka winiarni Los Vascos, szczep który
uczynił Los Vascos sławnym. Doskonała
struktura i owocowość

Los Vascos Chardonnay



59,00 zł
1x0.75l.

57,00 zł
6x0.75l.

55,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

producent
Les Domaines Barons De Rothschild

(Lafite)

kolor białe

region Colchagua (Chile)

szczepy 100% Chardonnay

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 4 lat

opakowanie karton 12 but

Los Vascos
stanowi dobry
przykład

międzynarodowej współpracy chilijski
klimat i francuska tradycja winiarska
Limitowana produkcja. Wino o jasno-
złocistej barwie, gęste, zrównoważone w
smaku, okrągłe, długie, zachwycające
aromatem świeżego pieczywa, masła oraz
wanilii. Idealne do wyrazistych dań
rybnych.

Rodzina Echenique, wywodząca się z
Basków- potomkowie Hiszpańskich
osadników (czytaj konkwistadorów ) w ok.
1750 obsadzia pierwsze winnice w dolinie
Colchagua. W 19 wieku, wieku
dynamicznego wzrostu winiarstwa w tym
kraju, nastąpił gigantyczny wzrost
powierzchni upraw, w okresie kiedy
filoksera pustoszyła europejskie uprawy. W
1947 roku Fernando Echenique Zegers
zapoczątkował zmiany w produkcji i
rozpoczął wiele inwestycji zmierzających
do poprawy jakości i ugruntowania swojej
mocnej pozycji na rynku, niestety
ekspansje na rynku i rozwój zastopował
rok 1970 , wywłaszczenie i wojna
domowa, od 1975 rodzina rozpoczęła
odzyskiwanie swoich posiadłości,
odbudowę i poszerzanie areałów, w 1988
dołączyła do grupy DBR (Domaines Barons
De Rothschild) Posiadłośc Los Vascos
położona w odległości 40 km od oceanu,
idealne nasłonecznienie, doskonałe
warunki klimatyczne, talenty enologiczne
Gilbert Rokvam (Chateau Lafite) i
marketing przyczyniły się do sukcesów
marki Los Vascos. Obecnie Los Vascos to
560 Ha winnic w sercu 3600 hektarowej
posiadłości .

Los Vascos Grande Reserve



95,00 zł
1x0.75l.

90,00 zł
6x0.75l.

85,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

producent
Les Domaines Barons De Rothschild

(Lafite)

kolor czerwone

region Colchagua (Chile)

szczepy 100% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 6-7 lat

opakowanie drewniana skrzynka 12 but

Rodzina
Echenique,
wywodząca się z
Basków-
potomkowie
Hiszpańskich
osadników
(czytaj
konkwistadorów
) w ok. 1750
obsadzia
pierwsze winnice
w dolinie Colchagua. W 19 wieku, wieku
dynamicznego wzrostu winiarstwa w tym
kraju, nastąpił gigantyczny wzrost
powierzchni upraw, w okresie kiedy
filoksera pustoszyła europejskie uprawy. W
1947 roku Fernando Echenique Zegers
zapoczątkował zmiany w produkcji i
rozpoczął wiele inwestycji zmierzających
do poprawy jakości i ugruntowania swojej
mocnej pozycji na rynku, niestety
ekspansje na rynku i rozwój zastopował
rok 1970 , wywłaszczenie i wojna
domowa, od 1975 rodzina rozpoczęła
odzyskiwanie swoich posiadłości,
odbudowę i poszerzanie areałów, w 1988
dołączyła do grupy DBR (Domaines Barons
De Rothschild) Posiadłośc Los Vascos
położona w odległości 40 km od oceanu,
idealne nasłonecznienie, doskonałe
warunki klimatyczne, talenty enologiczne
Gilbert Rokvam (Chateau Lafite) i
doskonały marketing przyczyniły się do
sukcesów marki Los Vascos. Obecnie Los
Vascos to 560 Ha winnic w sercu 3600
hektarowej posiadłości . Opis: Los Vascos
Grande Reseve stanowi dobry przykład
międzynarodowej współpracy chilijski
klimat i francuska tradycja winiarska.
Wyraźne posmaki czarnej porzeczki i
owoców leśnych. Intensywny owocowy
nos i dość wyraźna taniny. Winogrona
pochodzą z najlepszych części posiadłości,
starzone 12-14 miesięcy w beczkach
dębowych(z tego 50% wina w nowych
beczkach). Idealne do cięższych potraw.

Lugana Riserva Sergio Zenato



92,00 zł
1x0.75l.

88,00 zł
6x0.75l.

87,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Lugana DOC

producent Zenato

kolor białe

region Veneto (Włochy)

charakter wytrawne

pojemność 0.75
 

Lugana Santa Christina



56,00 zł
1x0.75l.

54,00 zł
6x0.75l.

52,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Lugana DOC

producent Zenato

kolor białe

region Veneto (Włochy)

szczepy 100% Trebbiano

charakter wytrawne

nagrody

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 butelek

Produkowane z winogron szczepu
Trebbiano, pochodzącego z winnic Lugana
posiadłość Vigneto Masoni, połozonych na
południowym brzegu jeziora Garda. Wino o
lekkim, słomkowym kolorze, przetykanym
zielonymi refleksami. Wino eleganckie, na
podniebieniu okrągłe i owocowe. alk.13%

 
Winnice Zenato usytuowane są w San
Benedetto di Lugana, w pobliżu Jeziora
Garda, w prowincji Werona. Winorośl
uprawiano na tych terenach już w czasach
rzymskich, a dziś wina z tego regionu
należą do najpopularniejszych i najchętniej
kupowanych win włoskich. Utworzona w
latach 60-tych Azienda Vitivinicola Zenato
to firma rodzinna, a dla jej prezydenta i
założyciela, Sergio Zenato, produkcja wina
jest prawdziwą pasją. Stąd też wyjątkowa
dbałość o jakość produktów i wizerunek
firmy. Nowoczesna technologia nie
zniszczyła dawnej, winiarskiej kultury, tak
pieczołowicie pielęgnowanej przez
zamieszkujących niegdyś te tereny
benedyktyńskich mnichów.

Luis Pato Maria Gomes



35,00 zł
1x0.75l.

34,00 zł
6x0.75l.

33,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Beiras

producent Luis Pato

kolor białe

region Beiras (Portugalia)

szczepy Maria Gomes

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

LUIS
PATO

Rodzina Pato wytwarza wina w Quinta de
Riberinho co najmniej od osiemnastego
wieku. Jo?o Pato rozpoczął butelkowanie
własnego wina w roku 1970, jako pierwszy
indywidualny producent w regionie
Bairrada. Dziś jego syn Luis jest
bezdyskusyjnym liderem regionu, choć nie
produkuje już win w ramach apelacji
Bairrada - kilka lat temu w proteście
przeciw szkodliwej jego zdaniem polityce
władz zaczął umieszczać swe słynne wina
w teoretycznie niższej klasie win
regionalnych, Vinho Regional Beiras. Jest
uważany za mistrza tradycyjnej czerwonej
odmiany baga, zrewolucjonizował jej
winifikację, jako pierwszy wprowadzając
na szeroką skalę odszypułkowywanie gron
i staranną kontrolę temperatury
fermentacji. Luis Pato jest jednym z
najbardziej znanych w świecie
producentów portugalskich. Łączna
powierzchnia jego winnic przekracza 70
ha, poza czerwonymi winami z odmiany
baga wytwarza tu również bardzo ciekawe
wina białe, różowe i musujące. Uzyskane z
winogron winorośli rosnącej na gliniastej,
piaszczystej glebie, z których moszcz
uzyskano w delikatnym procesie w prasie
próżniowej. Dekantowane na zimno,
fermentowało następnie w nierdzewnych
kadziach, w temperaturze 18 - 20 o C
przez 20 dni. Jest to wino o bardzo
świeżym aromacie, pozostawiającym
owocowe wrażenie, eleganckie,
nieznacznie treściwe. Podawać schłodzone
jako aperitif lub do dań z ryby i owoców
morza, w temperaturze 10-12°C.

Lumen Illuminati Riserva



199,00 zł
175,00 zł
1x0.75l.

185,00 zł
175,00 zł
6x0.75l.

185,00 zł
175,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Controguerra Riserva DOC

producent Illuminati

kolor czerwone

region Abruzja (Włochy)

szczepy
70% Montepulciano D'Abruzzo, 30%

Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 2004: 2 kiel ze

wskazanie na 3 po lezakowaniu,

Duemilavini 2004: 5 gron, Guide

l'Espresso: 4 but, Veronelli-Guide 2004:

89 Pkt, Luca Maroni 2004: 85pkt,

Magazyn Wino: 90 pkt

pojemność 0.75

starzenie 12 lat

opakowanie skrzynka 6 but

Wspólne
dzieło

Illuminatiego i włoskich enologów Claudio
Cappelacciego i Giorgio Marone(Sassiccaia,
Tignanello i Solaia), udana próba
stworzenia "super abruzziana", wino o
solidnej strukturze, niezwykle
skoncentrowane, nuty suszonych owoców,
moreli tytoniu z lekkiem powiewem
orientu. W ustach niezwykle długie
wielowarstwowe, taniny mocne, ale
bardzo eleganckie. 14 %

Winiarnia Illuminati założona w 1891 przez
Nicola Illuminati miesci się w miasteczku
Controguerra, w północnej części regionu
Abruzzo, pomiędzy Apeninami i
Adriatykiem. Winiarnia posiada 100
hektarów własnych winnic. Wina Illuminati
zwiększja z roku na rok swoją popularność
na swiecie o czym świadczy corocznie
wydłużająca się lista nagród. Wybitni
enolodzy Claudio Cappelacci i Giorgio
Marone są współtwórcami sukcesu winnicy
Dino Illuminatiego, jego wina znajdziemy
w najlepszych enotekach i restauracjach
na całym świecie. Wspólne dzieło
Illuminatiego i włoskich enologów Claudio
Cappelacciego i Giorgio Marone(Sassiccaia,
Tignanello i Solaia), udana próba
stworzenia "super abruzziana", wino o
solidnej strukturze, niezwykle
skoncentrowane, nuty suszonych owoców,
moreli tytoniu z lekkiem powiewem
orientu. W ustach niezwykle długie
wielowarstwowe, taniny mocne, ale
bardzo eleganckie. 14 %.

Lupicaia Castello del Terriccio



399,00 zł
1x0.75l.

399,00 zł
6x0.75l.

399,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

producent Castello del Terriccio

kolor czerwone

region Toskania (Włochy)

szczepy 90% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 3 kiel.Wine Spectator 91

pkt,Robert Parker 90 pkt,Veronelli 94

pkt,Duamilavini 5 gron

pojemność 0.75

starzenie 15 lat

opakowanie skrzynka 6 but.

Castello del Terriccio - legendarna
tysiącletnia posiadłość w sercu Toskanii.
Pierwsze wzmianki z okresu
średniowiecza, na temat zamku
usytuowanego strategicznie na wzgórzach
jako doskonały punkt obserwacyjny,
strzegący przed najazdami Saracenów. Od
XIV wieku posiadłość w rekach książęcej
rodziny Gaetani, została rozbudowana
umocniona i zasadzone pierwsze winoroślą
i gaje oliwne. Ciekawostką jest iż była do I
Wojny Światowej we władaniu rodziny
Poniatowskich. Obecnie od lat 80, Terricio
skupiła się na produkcji wysokiej jakości
win, uprawiane szczepy: cabernet, merlot,
syrah, sangiovese,chardonnay , sauvignon
blanc. Obecnie firma kontroluje 25 ha
własnych winnic, żadkie nasadzenia,
niewielkie wydajności z ha, wspaniałe
terroir , rygor technologiczny i zdolności
enologów to klucze do sukcesów iż
supertoscanów spod znaku Castello del
Terriccio, wina znane i cenine przez
winnych purystów na całym świecie....
Lupicaia - Wielkie wino, które podziwia
każdy, kto ma szczęście zdobyć butelkę.
Grana caberneta i merlota , ręcznie
zbierane i selekcjonowane , winifikowane
osobno, po czym kupażowane i starzone w
nowych beczkach alier przez okres 18
miesiecy. Przed Lupicaią można się tylko z
szacunkiem pokłonić. Szczyt siły, harmonii,
i osobowości, długiej trwałości oraz
nieziemskich tanin. -Gambero Rosso. 95
pkt Lupicaia to super toskańczyk z
cabernet sauvignon i merlot. Jest zwarte,
głębokie i bogate w ekstrakty, a przy tym
zrównoważone i z długą nutą na finiszu,
który rozpieszcza bukietem z aromatami
czarnej porzeczki, jeżyny i gorzkiej
czekolady.alk 14.5%

Maria Gomes Luis Pato Espumante



58,00 zł
1x0.75l.

55,00 zł
6x0.75l.

52,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2002

apelacja Beiras

producent Luis Pato

kolor białe

region Bairrada (Portugalia)

szczepy 100% Maria Gomes

charakter musujące

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

opakowanie karton 6 but.

LUIS PATO Rodzina Pato wytwarza wina w
Quinta de Riberinho co najmniej od
osiemnastego wieku. Joao Pato rozpoczął
butelkowanie własnego wina w roku 1970,
jako pierwszy indywidualny producent w
regionie Bairrada. Dziś jego syn Luis jest
bezdyskusyjnym liderem regionu, choć nie
produkuje już win w ramach apelacji
Bairrada - kilka lat temu w proteście
przeciw szkodliwej jego zdaniem polityce
władz zaczął umieszczać swe słynne wina
w teoretycznie niższej klasie win
regionalnych, Vinho Regional Beiras. Jest
uważany za mistrza tradycyjnej czerwonej
odmiany baga, zrewolucjonizował jej
winifikację, jako pierwszy wprowadzając
na szeroką skalę odszypułkowywanie gron
i staranną kontrolę temperatury
fermentacji. Luis Pato jest jednym z
najbardziej znanych w świecie
producentów portugalskich. Łączna
powierzchnia jego winnic przekracza 70
ha, poza czerwonymi winami z odmiany
baga wytwarza tu również bardzo ciekawe
wina białe, różowe i musujące. Uzyskane z
winogron winorośli rosnącej na gliniastej,
piaszczystej glebie, z których moszcz
uzyskano w delikatnym procesie
wyciskania w prasie próżniowej.
Fermentacja w nierdzewnych kadziach,
dojrzewanie w butelkach jeszcze przez
przynajmniej 12 miesięcy. Wino musujące
o bardzo świeżym aromacie, rześkie i
aromatyczne, dominują nuty cytrusów. Alk
13%.

Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon



69,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

62,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja D.O. Puente Alto

producent Concha Y Toro

kolor czerwone

region Maipo (Chile)

szczepy Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 4-5 lat

opakowanie karton 6 but

Marques de Casa Concha pochodzi z
winnic Maipo Valley położonej pomiędzy
szczytami Andów a Oceanem Spokojnym.
Warunki tam panujące sprzyjają
szczególnie hodowli winnej latorośli.
Przejrzysta głęboka czerwień. Posmaki
wiśni, czekolady i dymu. Smak dębu
dominuje nad nimi, ale z upływem czasu
jego owocowe aromaty wyłonią się
nadając winu kompleksowości. Gładka
prawie jedwabista konsystencja, ukrywa
delikatne taniny, które wyłaniają się na
początku długiego finiszu. Podawać do dań
z czerwonego mięsa, past w sosach
pomidorowych, pikantnych dań kuchni
latynoskiej. Serwować w temp. 16-18
stopni C.

Marques de Casa Concha Chardonnay



63,00 zł
1x0.75l.

59,00 zł
6x0.75l.

59,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja D.O. Pirque

producent Concha Y Toro

kolor białe

region Maipo (Chile)

szczepy Chardonnay

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

opakowanie karton 6 but

Marques de Casa Concha pochodzi z
winnic Maipo Valley położonej pomiędzy
szczytami Andów a Oceanem Spokojnym.
Warunki tam panujące sprzyjają
szczególnie hodowli winnej latorośli.
Maślane, oleiste i pełne dojrzałych
owoców tropikalnych to najkrótsza
charakterystyka tego doskonałego wina.
Starzone przez 6 miesięcy w beczkach z
amerykańskiego dębu nabiera charakteru
najlepszych win burgundzkich, zachowując
jednocześnie świeżość win z Nowego
świata. Jest bez wątpienia perełką w
kolekcji win Concha & Toro, Doskonale
pasuje do skorupiaków, białych ryb i
łososia, pozostając nadal eleganckim
aperitifem. Serwować w temperaturze
10-12 °C

Marques de Irun Veredejo



35,00 zł
1x0.75l.

32,00 zł
6x0.75l.

29,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Rueda DO

producent Marques de Irun

kolor białe

region Rueda (Hiszpania)

szczepy 100% Verdejo

charakter wytrawne łagodne

nagrody
88 pkt - Stephen Tanzer´s International

Wine Cellar

pojemność 0.75

starzenie do 3 lat

Verdejo w bardzo dobrym wydaniu kolor
bladosłomkowy z zielonkawymi refleksami,
nos intensywnie owocowy dominujące nuty
tropikalnych owoców,  w ustach delikatne,
rześkie świetnie mineralne. Miłe 
pozytywne zaskoczenie w tej klasie
cenowej !!!

Marques de Irun - firma usytuowana w
obrębie DO Rueda, (apelacja słynąca z
doskonałej jakości win białych, oraz DO
Ribera del Duero. Zdecydowanie nasza
uwaga skupiła się DO Rueda,  białe wina
wina spod znaku Marques de Irun ,
pokazują potencjał regionu  i  charakter
szczepu Verdejo, a przy tym zachowują
bardzo dobrą relacje ceny do jakości.
 

Mas Donis Barrica (Old Vines )



52,00 zł
1x0.75l.

48,00 zł
6x0.75l.

45,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Montsant DO

producent Celler de Capcanes

kolor czerwone

region Monstant-Katalonia (Hiszpania)

szczepy
15% Syrah (shiraz), 85% Grenache -

Garnacha

charakter wytrawne

nagrody Rober Parker 90 punktów !

pojemność 0.75

starzenie do 6 lat

opakowanie karton 6 but.

Wspaniałe wino  o kolorze intensywnej
purpury , cuvee grenache i syrah ze
starych 80 letnich winorośli, starzone 9
miesięcy w beczkach z dębu francuskiego i
amerykańskiego, butelkowane bez
uprzedniego filtrowania. Bukiet pełen
aromatów, czarnej porzeczki, cynamonu, z
niansem ziołowej limonki, lekka nuta
dymna w tle, frapujące i zachęcające do
jak najszybszego testowania. W ustach
bardzo dobrze zrównoważone,  delikatna
słodycz owocu , zrównoważona
fantastyczna świeżą limonkową
kwasowością, całość podkreslona
waniliową beczką. Na pewno jeszcze się
rozwinie za 1-2 lata, ale żal czekać.....
 

Małe katalońskie miasteczko Capçanes,
położone wśród wzgórz, na tarasach
których kilometrami ciągną się winnice,
stanowi wręcz wymarzone miejsce na
siedzibę domu winiarskiego. Wina Celler de
Capçanes są wyrazem nie tylko jakości
tamtejszej gleby i wyjątkowych cech
klimatycznych, ale zawierają w sobie
atmosferę miejsca idealnego do tworzenia
i kontemplacji tego trunku. Bodega
powstała w 1933 roku, początek dało jej
pięć rodzin winiarskich, do których należały
najlepsze z okolicznych winnic. Dziś firma,
która należała do głównych dostawców
słynnej bodegi Miguel Torres, zaliczana
jest do pięciu najlepszych spółdzielni
winiarskich na świecie. Sławę przyniosło
jej przede wszystkim wybitne wino
koszerne Peraj Ha’abib, a w hiszpańskiej
wersji językowej Flor de Primavera,
zakwalifikowane przez Roberta Parkera do
światowej czołówki win koszernych oraz
Cabrida stworzona z gron bardzo starych
winorośli rosnących na wysokości 550
n.p.m. Wina Celler de Capçanes posiadają
oznaczenie, powstałej niedawno apelacji
Montsant, która została już dostrzeżona
przez międzynarodowych znawców i
zajmuje coraz mocną pozycję na
winiarskiej mapie Katalonii.



39,00 zł 36,00 zł 34,00 zł

rocznik >2009

apelacja Montsant DO

producent Celler de Capcanes

kolor białe

region Monstant-Katalonia (Hiszpania)

charakter wytrawne łagodne

Mas Donis Blanc

 

Małe katalońskie miasteczko Capçanes,
położone wśród wzgórz, na tarasach
których kilometrami ciągną się winnice,
stanowi wręcz wymarzone miejsce na
siedzibę domu winiarskiego. Wina Celler de
Capçanes są wyrazem nie tylko jakości
tamtejszej gleby i wyjątkowych cech
klimatycznych, ale zawierają w sobie
atmosferę miejsca idealnego do tworzenia
i kontemplacji tego trunku. Bodega
powstała w 1933 roku, początek dało jej
pięć rodzin winiarskich, do których należały
najlepsze z okolicznych winnic. Dziś firma,
która należała do głównych dostawców
słynnej bodegi Miguel Torres, zaliczana
jest do pięciu najlepszych spółdzielni
winiarskich na świecie. Sławę przyniosło
jej przede wszystkim wybitne wino
koszerne Peraj Ha’abib, a w hiszpańskiej
wersji językowej Flor de Primavera,
zakwalifikowane przez Roberta Parkera do
światowej czołówki win koszernych oraz
Cabrida stworzona z gron bardzo starych
winorośli rosnących na wysokości 550
n.p.m. Wina Celler de Capçanes posiadają
oznaczenie, powstałej niedawno apelacji
Montsant, która została już dostrzeżona
przez międzynarodowych znawców i
zajmuje coraz mocną pozycję na
winiarskiej mapie Katalonii. 

Mas Donis Rosat



39,00 zł
1x0.75l.

35,00 zł
6x0.75l.

33,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Montsant DO

producent Celler de Capcanes

kolor różowe

region Monstant-Katalonia (Hiszpania)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 3 lat To różowe wino zostało uzyskane rzadko
już dziś stosowaną metodą „puszczania
krwi” zwanej „saignée”, czyli krótkiej
maceracji w miazdze winogron, a nie jak
większość różowych win polegającym na
kupażu win białych z czerwonymi.
 Zarówno w aromacie jak i w smaku
dominują owoce truskawek. Lekko
wytrawne, dojrzałe i świeże z bardzo dużą
owocowością, która na długo pozostaje w
ustach.

Małe katalońskie miasteczko Capçanes,
położone wśród wzgórz, na tarasach
których kilometrami ciągną się winnice,
stanowi wręcz wymarzone miejsce na
siedzibę domu winiarskiego. Wina Celler de
Capçanes są wyrazem nie tylko jakości
tamtejszej gleby i wyjątkowych cech
klimatycznych, ale zawierają w sobie
atmosferę miejsca idealnego do tworzenia
i kontemplacji tego trunku. Bodega
powstała w 1933 roku, początek dało jej
pięć rodzin winiarskich, do których należały
najlepsze z okolicznych winnic. Dziś firma,
która należała do głównych dostawców
słynnej bodegi Miguel Torres, zaliczana
jest do pięciu najlepszych spółdzielni
winiarskich na świecie. Sławę przyniosło
jej przede wszystkim wybitne wino
koszerne Peraj Ha'abib, a w hiszpańskiej
wersji językowej Flor de Primavera,
zakwalifikowane przez Roberta Parkera do
światowej czołówki win koszernych oraz
Cabrida stworzona z gron bardzo starych
winorośli rosnących na wysokości 550
n.p.m. Wina Celler de Capçanes posiadają
oznaczenie, powstałej niedawno apelacji
Montsant, która została już dostrzeżona
przez międzynarodowych znawców i
zajmuje coraz mocniejszą pozycję na
winiarskiej mapie Katalonii.

Matahiwi Hawkes Bay Merlot



63,00 zł
1x0.75l.

59,00 zł
6x0.75l.

55,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Hawkes Bay

producent Matahiwi Estate

kolor czerwone

region Hawkes Bay (Nowa Zelandia)

szczepy 100% Merlot

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 but

Porzeczkowo - jeżynowy koktajl,
przeplatający się z ciemna czekoladą,
ostrością przypraw i dębową nutą. W
pierwszym kontakcie - pełne i miękkie, o
głębokim posmaku ciemnych, dojrzałych
owoców, po chwili zdecydowanie
przechodzi w długi mineralny finisz z
akcentem korzennych przypraw. Bardzo
soczyste. Alk. 13%. Częściowo starzone w
beczkach z dębu francuskiego przez okres
9-ciu miesięcy, następnie mieszane i
butelkowane.

MATAHIWI ESTATE
Początek  był bardzo banalny. pierwsze
było marzenie - które zazwyczaj jest
podstawą i tych małych rzeczy i tych
wielkich. Ale tylko nieliczni mają dar aby
tworzyć rzeczy niebanalne. Po wieloletnich
podróżach po winnicach i winiarniach
porozrzucanych po zakątkach całego
świata, po degustacjach niezliczonej ilości
wina. Alastair Scott powrócił do Nowej
Zelandii aby rozpocząć realizację marzenia
swego życia - produkcję własnego wina.
Doświadczenia z podróży i sztuczki
podpatrzone u wytrawnych winiarzy,
sprawiają, iż sen Pana Scotta się spełnia -
powstają niekonwencjonalne wina w pełni
oddające jego zamierzenia. Esencję
owocu, które dojrzewając - smagane jest
chłodnym wiatrem, różnorodności
aromatów - zrodzonych z ziemi i
wyśmienitego finiszu i kompleksowości
dzięki użyciu specjalnych technik
produkcyjnych. Dziś Matahiwi Estate choć
młodą, jest jedną z największych,
rodzinnych winiarni w Wairarapa.

Matahiwi Wairarapa Pinot Noir



65,00 zł
1x0.75l.

58,00 zł
6x0.75l.

55,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Wairarapa

producent Matahiwi Estate

kolor czerwone

region Wairarapa (Nowa Zelandia)

szczepy 100% Pinot Noir

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 2010

opakowanie karton 12 but

Bardzo atrakcyjny Pinot Noir. Bogaty w
dojrzały owoc śliwki i maliny z niuansem
dębu i korzennych przypraw. Soczysty i
miękki o mineralnym finiszu. Częściowo
starzony w beczkach z dębu francuskiego
przez okres 10 miesięcy, następnie
mieszany i butelkowany. Alk. 13%

MATAHIWI ESTATE
Początek  był bardzo banalny. pierwsze
było marzenie - które zazwyczaj jest
podstawą i tych małych rzeczy i tych
wielkich. Ale tylko nieliczni mają dar aby
tworzyć rzeczy niebanalne. Po wieloletnich
podróżach po winnicach i winiarniach
porozrzucanych po zakątkach całego
świata, po degustacjach niezliczonej ilości
wina. Alastair Scott powrócił do Nowej
Zelandii aby rozpocząć realizację marzenia
swego życia - produkcję własnego wina.
Doświadczenia z podróży i sztuczki
podpatrzone u wytrawnych winiarzy,
sprawiają, iż sen Pana Scotta się spełnia -
powstają niekonwencjonalne wina w pełni
oddające jego zamierzenia. Esencję
owocu, które dojrzewając - smagane jest
chłodnym wiatrem, różnorodności
aromatów - zrodzonych z ziemi i
wyśmienitego finiszu i kompleksowości
dzięki użyciu specjalnych technik
produkcyjnych. Dziś Matahiwi Estate choć
młodą, jest jedną z największych,
rodzinnych winiarni w Wairarapa.

Meia Pipa



49,00 zł
1x0.75l.

47,00 zł
6x0.75l.

46,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Terras do Sado VR

producent JP Vinhos

kolor czerwone

region Terras do Sado (Portugalia)

szczepy 50% Cabernet Sauvignon, 50% Castelao

charakter wytrawne

nagrody

Brązowy medal na “International Wine

Challenge 2002”, w Londynie. Ocena: 86

pkt. Magazyn Wino

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

Firma

Bacalhoa(założona w 1922 r.) położona
jest w regionie Azeitao, gdzie z winogron
typowych dla regionu produkuje się wina
wysokiej jakości: słynne Quinta da
Bacalhoa i Ma Partilha. W ofercie firmy JP
Vinhos znajduje się m. in. słynne Moscatel
de Setubal, uznawane przez wielu
koneserów za najlepsze moscatel na
świecie. Produkcja firmy (12 milionów
litrów wina), 6000 beczek dębowych i
obszar upraw winorośli o powierzchni 510
hektarów decydują o wysokiej pozycji w
branży w Portugalii. Spotykają się tu dwie
silne osobowości win produkowanych z
wymienionych szczepów, dając intensywny
rubinowy kolor, aromat i smak czerwonych
owoców z nutami mięty i pieprzu, taninę
dyskretną lecz trwałą i gustowną. Po
winifikacji dojrzewa 12 miesięcy w
beczkach wcześniej używanych przez 3
lata do produkcji wina Quinta da Bacalhoa.
Można przechować jeszcze 4 lata. Idealne
do dań z dziczyzny, wieprzowiny i każdego
rodzaju czerwonych mięs. Podawać w
temperaturze 16-18°C..

Merlot Casas del Bosque



52,00 zł
1x0.75l.

49,00 zł
6x0.75l.

47,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja D.O. Casablanca Valley

producent Casas del Bosque

kolor czerwone

region Casablanca (Chile)

szczepy 100% Merlot

charakter wytrawne łagodne

nagrody
Merlot 2002 Catad'Or Hyatt 2003: Silver

Medal

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

opakowanie karton 6 but

Rodzinna winnica, której właściciele
postanowili zrobić sobie, a przy okazji nam
wszystkim, przyjemność. Z entuzjazmem i
pasją tworzą wina wysokiej jakości. Senior
rodu, Don Juan, syn włoskich emigrantów,
zadecydował, że ma być wybornie i
niedrogo. 180 hektarów winnic w Dolinach
Casablanca i Rapel. W tej pierwszej,
znakomicie położonej, spośród wszystkich
producentów chilijskich najbliżej Pacyfiku,
którego lodowate podmuchy wypieściły
jedno z najlepszych Sauvignon Blanc w
Ameryce Południowej i bardzo udane
Chardonnay. Do tego aksamitny Syrah,
delikatny Pinot Noir, krągły Merlot i
odważny Carmenere. W tej drugiej, ze
starych 35-letnich krzewów powstaje
majestatyczny Cabernet Sauvignon. Don
Juan ma jeszcze jedną pasję, a
mianowicie... krowy. Bez związku z winem,
ale dobrze oddaje koloryt postaci. Kocha
swój kawałek ziemi. Lepiej mu tam, niż na
salonach. Krowy łypią przyjaznymi oczami,
a wino usypia zmartwienia. Ręcznie
zbierane grona dojrzewane w beczkach
przez okres 9 miesięcy. Intensywny kolor
rubinowy, nos pełen aromatów sliwek,
jagód z notami korzennymi, wino pełne i
kompleksowe. Przyjemna nuta wanilii i
przydymionej beczki. Podawać w
temperaturze ok. 16-17. Do wypicia w
ciągu trzech lat. Polecamy do młodych i
delikatnych mięs. Alk. 13,5%

Miraculus Vina Santa Marina



96,00 zł
1x0.75l.

90,00 zł
6x0.75l.

80,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Ribera del Guadiana DO

producent Vina Santa Marina

kolor czerwone

region Ribera del Guadiana (Hiszpania)

szczepy
40% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon,

10% Syrah, 10% Cabernet Franc

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 10-12 lat

opakowanie karton 6 butelek

226,00 zł 219,00 zł 215,00 zł

Duma winiarni Vina Santa Marina,
starannie selekcjonowane grona, długa
fermentacja w kontrolowanej
temperaturze, dojrzewane w beczkach z
dębu francuskiego przez okres 16
miesięcy, a następnie 14 miesięcy w
butelkach. Wino o głębokiej intensywnej
czerwieni, niezwykle finezyjny ,
kontemplacyjny bukiet finezja aromatów,
śliwki, jeżyny, lukrecja, przypieczona
skórka chleba. W ustach dobrze
zbalansowane , niesłychanie długie, duży
ładunek szlachetnych tanin, wino o
świetnym potencjale do przechowywania,
za kilka lat odsłini w pełni, drzemiący w
nim potencjał. Idealny kompan wyrazistych
dań.alk.13,5%

Bodega ta położona jest 8 km od miasta
Merida w regionie Extramadura, niedaleko
od granicy z Portugalią. Winiarnia oraz jej
piwnice usytuowane są w cieniu
granitowego masywu górskiego Lamoneda,
na którego zboczach rosną dzikie drzewa
oliwne, skalne róże, oraz korkowce.
Otacza ją obecnie 58 ha. winnic, ale już w
ciągu następnych lat jest planowana
prawie dwukrotna ekspansja. W winnicach
zasadzono przede wszystkim szczepy
Tempranillo, Graciano, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Merlot, oraz regionalne
odmiany winorośli. Winnica zarządzana
przez kobiety, kobiecą ręke widac w
każdym szczególe, wspaniałe prowadzenie
upraw, sterylna czystość, rygor
technologiczny , dbałość o detale , design
butelek. Podczas zwiedznia winnicy
byliśmy oczarowani , posiadłością......i
urodą właścicielek. :)

Moet&Chandon Brut Imperial



35,00 zł
1x0.75l.

32,00 zł
6x0.75l.

29,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Moli Rosso IGT

producent Di Majo Norante

kolor czerwone

region Molise (Włochy)

szczepy 75% Montepulciano, 25% Aglianico

charakter wytrawne

nagrody

bieżący rocznik B/D uzupełnimy

informacje wkrótce ....

 

Duemilavini 2008: 3 grona

Veronelli-Guide 2008: 86 pkt/ 2 gwiazdki

Guide l'Espresso 2008: 2 but.

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 but.

Moli Rosso

Przebój w tej klasie cenowej ! Bardzo
przyjemny, owocowy zapach, w ustach
dobrze zbalansowana kwasowość, dzięki
obecności szczepu Aglianico. Polecane do
makaronów i serów.

Di Majo Norante - główny producent w
regionie Molise, poczatki produkcji
datowane w 1968. Jego winnice obejmują
obszar ok.52 ha. Produkuje ok. 100.000
litrów wina rocznie. Inwestując w
nowoczesne technologie winifikacji nie
zapomniał jednak, aby uprawa była w jak
największym stopniu uprawą biologiczną.
Bardzo przyjemny, owocowy zapach, w
ustach dobrze zbalansowana kwasowość,
dzięki obecności szczepu Aglianico.
Polecane do makaronów i serów.

Moli Bianco



35,00 zł
1x0.75l.

32,00 zł
6x0.75l.

29,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja Moli DOC

producent Di Majo Norante

kolor białe

region Molise (Włochy)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 4 lat
Moli Bianco to połączenie szczepu
Falanghina ( 70 %) z  Trebbianello i
Bombino. Żywy, jasno-słomkowy kolor.
Bukiet - świeży i czysty,  przywodzi na
myśl mus z soczystych jabłek z odrobiną
kwiatu lipy muśnięty lionką. W ustach,
odważne, wibrujące, leciuteńko pikantne, o
aksamitnej teksturze  z delikatnym
dotykiem mineralności, która trwa! 
Serwować w temperaturze 8°-10°C.
Moli Bianco podobnie jak czerwony brat
"Moli  Rosso" jest  przyjemnym,
"posłusznym"  i znakomitym winem - w 
relacji jakość/cena :) 
 

Di Majo Norante - główny producent w
regionie Molise, początki produkcji
datowane od 1968. Jego winnice obejmują
obszar ok.52 ha. Produkuje ok. 100.000
litrów wina rocznie. Inwestując w
nowoczesne technologie winifikacji nie
zapomniał jednak, aby uprawa była w jak
największym stopniu uprawą biologiczną.

Montenero



75,00 zł
1x0.75l.

69,00 zł
6x0.75l.

65,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Sicilia IGT

producent Abbazia Santa Anastasia

kolor czerwone

region Sycylia (Włochy)

szczepy
60% Nero D'Avola, 20% Merlot, 20%

Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne łagodne

nagrody

 I VINI DI VERONELLI 2009.  3 gwiazdki.

GAMBERO ROSSO 2 kieliszkiItalia.

DUEMILAVINI  4  grona.

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Montenero,  mieszanka nero , caberneta i
merlota ze stoków wzgórza Montenero. 
Wino o kolorze  głębokiej rubinowej
czerwieni. Pięknie zachowuje się w
kieliszku, delikatnie połyskliwe dość gęste, 
nos bardzo dystyngowany, 
wielowarstwowy pierwsze wrażenie
jerzyna, wisnia, przyprawy, dym ,
stopniowo później wyłaniają się detale: 
lekko dzikie, skóra piżmo,  nuty
balsamiczne  i słodkawe, w ustach bardzo
krągłe , o pełnym ciele, imponująco długie,
miękkie dojrzałe taniny.  Konkluzja:
LEKTURA OBOWIĄZKOWA.

Abbazia Santa Anastasia sycylijska rajska
kraina,  położona pomiędzy morzem i w
wzgórzami Madonie,  w roku  ok. 1110
powstało tu  opactwo zajmujące się
uprawą winorośli, oliwek i owoców.
Działalność mnichów została zakończona
w 1316, świadectwa dawnej działalności
pozostały do dziś. Po kilkuset latach
powtórny powrót do życia ten przepiękny
kawałek Sycylii zawdzięcza Francesco
Lena. Lena odbudował średniowieczne
opactwo, oraz reaktywował winnice ,
inwestycja w technologię, i ludzi -
współpraca z Ricardo Cotarellim i Giacomo
Tachis (Sassicaia, Sammarco,  Tignanello),
zaowocowała doskonałymi winami i
światowym uznaniem miłośników wina.
Obecnie Abbazia Santa Anastasia to
nowoczesna firma, posiadająca doskonale
położone pod względem
mikroklimatycznym, i glebowym
(subalkaliczne i wapienne) winnice. 

Montere Ripasso Ca'de'Rocchi Tinazzi



69,00 zł 67,00 zł 65,00 zł

rocznik >2007

apelacja Valpolicella Superiore DOC

producent Tinazzi

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
80% Corvina, 5% Molinara, 15%

Rondinella

charakter wytrawne

nagrody

Luca Maroni: 87 pkt.

I Vini di Veronelli 2010: 2**

Duemilavini: 3 grona

Decanter-World Wine Awards 2009

Edition: rekomendacja

Verona Wine Top 2009: Specjalna

Nagroda Izby Handlowej

Vinitaly 2009: Honorowe wyróżnienie.

starzenie 10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Jedno z lepszych win produkowanych
metodą Ripasso w naszej ofercie. Potęga
owocu zarówno w bukiecie jak i w ustach.
Przewaga aromatów wiśniowych z lekko
konfiturową nutą. Przyprawy i beczka w tle
wspaniale uzupełniają paletę doznań.
Świetna relacja: jakość-cena!

Winny biznes założony przez Eugenio
Tinazziego w latach 60 XX w. jest
prowadzony przez trzecie już pokolenie.
Syn Eugenio: Gian Andrea Tinazzi wraz ze
swoją córką Francescą oraz synem Giorgio
kultywują wspaniałe tradycje już nie tylko
w regionie Veneto, ale i w całych
Włoszech. Winnice Tinazzich
umiejscowione są również w Toskanii,
Abruzji, Apulii oraz na Sycylii, gdzie
powstają wspaniałe wina ze szczepów
charakterystycznych dla danych regionów.

Montes Alpha Cabernet Sauvignon



84,00 zł
1x0.75l.

79,00 zł
6x0.75l.

76,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2002

apelacja
D.O. Colchagua Valley. La Finca Estate

posiadłość w dolinie Apalta.

producent Discover Wines

kolor czerwone

region Dolina Maule (Chile)

szczepy 85% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot

charakter wytrawne

nagrody

Wine Spectator corocznie to wino ocenia

w okolicach 90 pkt , Wine & Spiryts Poll –

nagroda w kategorii najlepsze Chilijskie

wino typowane przez restauratorów

pojemność 0.75

starzenie 10-15 lat

Winnica Discover Wines leży w sercu
Curico Valley - jednym z najbardziej
znanych regionów wina w Chile. Ojczyzna
wszystkiego co dobre w winiarstwie
Chilijskim od połowy lat 80-tych. Wina
Montes wzięły swą nazwę od Aurelio
Montesa,- enologa i współwłaściciela,
ostatnie lata to nieprzerwane pasmo
sukcesów, prestiżowe nagrody i
wyróżnienia. Konsekwentna polityka
jakościowa przyczyniła się do sukcesów
marki na całym świecie, zdobywając
uznanie koneserów wina. Opis: Posiadłość
La Finca w dolinie Apalta region uważany
za jeden z najlepszych w Chile pod
względem warunków glebowo
klimatycznych, do uprawy winorośli,
niezwykła koncentracja wydajność
ograniczona do 7 ton z hektara. Bukiet
wina odkrywa przed nami nuty
porzeczkowe , czekolade i tyton, z silnym
tanicznym akcentem, silne wino z
charakterem !!! Wino dojrzewa ok. 12
miesięcy, w beczkach z dęby francuskiego
(3 miesiące w nowych, 3 w jednokrotnie
używanych, 3 miesiące w starszych) Wino
doskonałe do długiego leżakowania(
wielokrotnie nagradzane w kategori win
ocenianych po 10 latach leżakowania !!!),
wskazana dekantacja! Temp.podawania 19
stopni

Montes Alpha Chardonnay



88,00 zł
1x0.75l.

82,00 zł
6x0.75l.

79,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja D.O. Casablanca Valley

producent Discover Wines

kolor białe

region Maipo (Chile)

szczepy 100% Chardonnay

charakter wytrawne łagodne

nagrody WORLD CHAMPION CHARDONNAY

pojemność 0.75

starzenie 5-6 lat

280,00 zł
1x0.75l.

265,00 zł
6x0.75l.

259,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja D.O. Colchagua Valley, Apalta

producent Discover Wines

kolor czerwone

region Rapel (Chile)

szczepy
80% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet

Franc, 5% Merlot, 5% Petit Verdot

charakter wytrawne

nagrody
Wine Spectator 93 pkt , Wino zaliczane

do najlepszych win Chilijskich

pojemność 0.75

starzenie 10+ lat

opakowanie 12 but skrzynka drewniana

O producencie: Winnica Discover Wines
leży w sercu Curico Valley - jednym z
najbardziej znanych regionów wina w
Chile. Ojczyzna wszystkiego co dobre w
winiarstwie Chilijskim od połowy lat
80-tych. Wina Montes wzięły swą nazwę
od Aurelio Montesa - enologa i
współwłaściciela, ostatnie lata to
nieprzerwane pasmo sukcesów,
prestiżowe nagrody i wyróżnienia.
Konsekwentna polityka jakościowa
przyczyniła się do sukcesów marki na
całym świecie, zdobywając uznanie
koneserów wina. Opis: Silne i owocowe
charakterystyczne chardonnay, bukiet wina
- nuty banana, ananasa, miód, masło,
doskonały balans kwasowości, wino długie
miękkie i kremowe Skomplikowany proces
produkcji dał znakomite rezultaty. Trzy
odmiany chardonnay fermentowane i
starzone w beczkach z dębu francuskiego,
40% wina przechodzi fermentacje
malolaktyczną, dojrzewanie 12 miesiecy w
beczkach (25% w nowych, 75% w 1/2/3
letnich) Jednokrotna delikatna filtracja
przed zabutelkowaniem.. Temperatura
podawania 12 stopni

Montes Alpha M

Winnica Discover Wines leży w sercu
Curico Valley - jednym z najbardziej
znanych regionów wina w Chile. Ojczyzna
wszystkiego co dobre w winiarstwie
Chilijskim od połowy lat 80-tych. Wina
Montes wzięły swą nazwę od Aurelio
Montesa - enologa i współwłaściciela,
ostatnie lata to nieprzerwane pasmo
sukcesów, prestiżowe nagrody i
wyróżnienia. Konsekwentna polityka
jakościowa przyczyniła się do sukcesów
marki na całym świecie, zdobywając
uznanie koneserów wina. Opis: Najlepszą
część posiadłości w dolinie Apalta (region
uważany za jeden z najlepszych w Chile
pod względem warunków glebowo
klimatycznych, do uprawy winorośli),
niezwykła koncentracja wydajność
ograniczona do 3,5 tony z hektara. Wino
utrzymane w stylu francuskiego Medoc,
odkrywa przed nami nuty tytoniu , piżma ,
z akcentem porzeczki, totalna harmonia
smaku , niesłychana miękkość i elegancja ,
perfekcyjne. Dojrzewa ok. 18 miesięcy, w
beczkach z nowego dębu francuskiego
Temp.podawania 19 stopni , zalecana
dekantacja !!!!



88,00 zł
1x0.75l.

82,00 zł
6x0.75l.

80,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2001

apelacja
D.O. Colchagua Valley. La Finca Estate

posiadłość w dolinie Apalta.

producent Discover Wines

kolor czerwone

szczepy 85% Merlot, 15% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne

nagrody

Wine Spectator corocznie to wino ocenia

w okolicach 88-91 pkt , oraz umieszcza

je w czołówce w kategoriach:The Best

Values in Merlot. TOP-SCORING Merlots

around the world

pojemność 0.75

starzenie 6-10 lat

Montes Alpha Merlot

Opis krótki: Posiadłość La Finca w dolinie
Apalta region uważany za jeden z
najlepszych w Chile pod względem
warunków glebowo klimatycznych, do
uprawy winorośli, niezwykła koncentracja
wydajność ograniczona do 7 ton z hektara.
Bukiet wina odkrywa przed nami niuanse
czerwonych owoców, wisni, pieprzu,
tytoniu i tostów. Bardzo eleganckie i
długie. Wino dojrzewa ok. 12 miesięcy, w
beczkach z dęby francuskiego (3 miesiące
w nowych, 3 w w jednokrotnie używanych,
3 miesiące w starszych) dzięki temu
zabiegowi wino ma silny aczkolwiek nie
dominujący posmak dębowych tanin, które
jednocześnie nie niszczą owocowej
struktury wina. Po prostu wspaniałe !!!

Winnica Discover Wines leży w sercu
Curico Valley, jednym z najbardziej
znanych regionów wina w Chile. Ojczyzna
wszystkiego co dobre w winiarstwie
Chilijskim od połowy lat 80-tych. Wina
Montes wzięły swą nazwę od Aurelio
Montesa enologa i współwłaściciela,
ostatnie lata to nieprzerwane pasmo
sukcesów, prestiżowe nagrody i
wyróżnienia. Konsekwentna polityka
jakościowa przyczyniła się do sukcesów
marki na całym świecie, zdobywając
uznanie koneserów wina. Opis: Posiadłość
La Finca w dolinie Apalta region uważany
za jeden z najlepszych w Chile pod
względem warunków glebowo
klimatycznych, do uprawy winorośli,
niezwykła koncentracja wydajność
ograniczona do 7 ton z hektara. Bukiet
wina odkrywa przed nami niuanse
czerwonych owoców, wisni, pieprzu,
tytoniu i tostów. Bardzo eleganckie i
długie. Wino dojrzewa ok. 12 miesięcy, w
beczkach z dęby francuskiego (3 miesiące
w nowych, 3 w w jednokrotnie używanych,
3 miesiące w starszych) dzięki temu
zabiegowi wino ma silny aczkolwiek nie
dominujący posmak dębowych tanin, które
jednocześnie nie niszczą owocowej
struktury wina. Po prostu wspaniałe !!!

Montes Alpha Syrah



88,00 zł
1x0.75l.

82,00 zł
6x0.75l.

80,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja D.O. Colchagua Valley, Apalta

producent Discover Wines

kolor czerwone

szczepy 10% Cabernet Sauvignon, 90% Syrah

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 5 lat

Winnica Discover Wines leży w sercu
Curico Valley - jednym z najbardziej
znanych regionów wina w Chile. Ojczyzna
wszystkiego co dobre w winiarstwie
Chilijskim od połowy lat 80-tych. Wina
Montes wzięły swą nazwę od Aurelio
Montesa - enologa i współwłaściciela,
ostatnie lata to nieprzerwane pasmo
sukcesów, prestiżowe nagrody i
wyróżnienia. Konsekwentna polityka
jakościowa przyczyniła się do sukcesów
marki na całym świecie, zdobywając
uznanie koneserów wina. Opis: Najlepszą
część posiadłości w dolinie Apalta (region
uważany za jeden z najlepszych w Chile
pod względem warunków glebowo
klimatycznych, do uprawy winorośli),
niezwykła koncentracja wydajność
ograniczona do 4 ton z hektara. Bukiet
wina : malina, konfitura śliwkowa, tytoń
delikatne aromaty dymne, wspaniałe
aksamitne klasyka Shiraz. Dojrzewa 12
miesięcy, w beczkach z nowego dębu
francuskiego, delikatna jednokrotna
filtracja. Temp.podawania 19 stopni .

Montes Cabernet Sauvignon Reserve



46,00 zł
1x0.75l.

44,00 zł
6x0.75l.

43,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja D.O. Colchagua Valley

producent Discover Wines

kolor czerwone

region Rapel (Chile)

szczepy 85% Cabernet Sauvignon, 15% Merlot

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 6 lat

opakowanie 12 but karton

Winnica Discover Wines leży w sercu
Curico Valley - jednym z najbardziej
znanych regionów wina w Chile. Ojczyzna
wszystkiego co dobre w winiarstwie
Chilijskim od połowy lat 80-tych. Wina
Montes wzięły swą nazwę od Aurelio
Montesa - enologa i współwłaściciela,
ostatnie lata to nieprzerwane pasmo
sukcesów, prestiżowe nagrody i
wyróżnienia. Konsekwentna polityka
jakościowa przyczyniła się do sukcesów
marki na całym świecie, zdobywając
uznanie koneserów wina. Ten sam stary
dobry Montes Reserva z nową etykietą i
nową znazwą..... Intensywna rubinowa
czerwień, nos karmelu, czarnej porzeczki,
cynamonu i mięty, delikatny niuans debu z
przewagą owocu, doskonała koncentracja i
harmonia. 6 miesięcy starzone w beczkach
z dębu amerykanskiego

Montes Cabernet-Carmenere Limited



51,00 zł
1x0.75l.

49,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja D.O. Colchagua Valley

producent Discover Wines

kolor czerwone

region Rapel (Chile)

szczepy
70% Cabernet Sauvignon, 30%

Carménere

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie 12 but karton
Winnica Discover Wines leży w sercu
Curico Valley - jednym z najbardziej
znanych regionów wina w Chile. Ojczyzna
wszystkiego co dobre w winiarstwie
Chilijskim od połowy lat 80-tych. Wina
Montes wzięły swą nazwę od Aurelio
Montesa - enologa i współwłaściciela,
ostatnie lata to nieprzerwane pasmo
sukcesów, prestiżowe nagrody i
wyróżnienia. Konsekwentna polityka
jakościowa przyczyniła się do sukcesów
marki na całym świecie, zdobywając
uznanie koneserów wina. Opis: Aurelio
Montes po wielu próbach stworzył idealna
kombinacje caberneta i carmenere
uprawianego w posiadłości La Finca ,
blend starzony 6 miesięcy w beczkach z
amerykańskiego dębu, jednokrotnie
delikatnie filtrowany. Intensywna
czerwień, nos czekolady, tytoniu, cedru,
kawy z akcentem wanilii, niesłychanie
miękkie taniny i długi finisz. Temp.
podawania 17-19.

Montes Chardonnay Reserva



46,00 zł
1x0.75l.

44,00 zł
6x0.75l.

43,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja D.O. Colchagua Valley

producent Discover Wines

kolor białe

szczepy 100% Chardonnay

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 3 lata

opakowanie 12 but karton

65,00 zł
1x0.38l.

62,00 zł
6x0.38l.

60,00 zł
12x0.38l.

rocznik >2006

apelacja Curico Valley DO

producent Discover Wines

kolor białe

region Maipo (Chile)

szczepy 50% Gewürztraminer, 50% Riesling

charakter słodkie

nagrody

CIVART Trophy, Vinexpo 97Top Wine,

Chilean Wine Guide 1997/98.Gold of

Golds, CATAD'OR-HYATT 2000, Chile

pojemność 0.38

starzenie 6-10 lat

opakowanie 12 but karton

Winnica
Discover
Wines leży
w sercu
Curico
Valley -
jednym z
najbardziej
znanych
regionów
wina w
Chile.
Ojczyzna wszystkiego co dobre w
winiarstwie Chilijskim od połowy lat
80-tych. Wina Montes wzięły swą nazwę
od Aurelio Montesa - enologa i
współwłaściciela, ostatnie lata to
nieprzerwane pasmo sukcesów,
prestiżowe nagrody i wyróżnienia.
Konsekwentna polityka jakościowa
przyczyniła się do sukcesów marki na
całym świecie, zdobywając uznanie
koneserów wina. Opis: Złocisty
chardonnay z zielonymi refleksami,
aromaty wanilii, owoców tropikalnych i
masła, zaletą jest świeżość i silna
owocowość. 60 % wina fermentuje w
debowych kadziach , 40% w zbiornikach
ze stali inox. Starzenie 6 miesięcy w
beczkach debowych

Montes Late Harvest

Winnica Discover Wines leży w sercu
Curico Valley - jednym z najbardziej
znanych regionów wina w Chile. Ojczyzna
wszystkiego co dobre w winiarstwie
Chilijskim od połowy lat 80-tych. Wina
Montes wzięły swą nazwę od Aurelio
Montesa - enologa i współwłaściciela,
ostatnie lata to nieprzerwane pasmo
sukcesów, prestiżowe nagrody i
wyróżnienia. Konsekwentna polityka
jakościowa przyczyniła się do sukcesów
marki na całym świecie, zdobywając
uznanie koneserów wina. Opis:
Ciemnozłocista intensywna barwa,
aromaty apricot ,kwiatów, miodu i owoców
tropikalnych, delikatna mineralność i
kwaskowość tak bardzo pożądana w
słodkich winach. Winogrona z późnych
zbiorów w 70% dotkniętych pleśnią
szlachetną botrytis.



46,00 zł
1x0.75l.

44,00 zł
6x0.75l.

43,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja D.O. Colchagua Valley

producent Discover Wines

kolor czerwone

region Rapel (Chile)

szczepy 90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 6-10 lat

opakowanie 12 but karton

55,00 zł
1x0.75l.

49,00 zł
6x0.75l.

47,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

producent Discover Wines

kolor czerwone

region Casablanca (Chile)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

Montes Merlot Classic

Winnica Discover Wines leży w sercu
Curico Valley - jednym z najbardziej
znanych regionów wina w Chile. Ojczyzna
wszystkiego co dobre w winiarstwie
Chilijskim od połowy lat 80-tych. Wina
Montes wzięły swą nazwę od Aurelio
Montesa - enologa i współwłaściciela,
ostatnie lata to nieprzerwane pasmo
sukcesów, prestiżowe nagrody i
wyróżnienia. Konsekwentna polityka
jakościowa przyczyniła się do sukcesów
marki na całym świecie, zdobywając
uznanie koneserów wina. Opis: Młody
merlot elegancki i doskonale zbudowany
klasyka, 6miesięcy starzony w beczkach z
amerykańskiego dębu, jednokrotna
delikatna filtracja. Idealny dla wielbicieli
merlota, silne wino o intensywnym kolorze
rubinu i nosie karmelowo, malinowym z
refleksami kandyzowanych wiśni.
Przyprawowe, pełne , z solidnymi taninami
"prowadzi"do długiego
finiszu.Temp.podawania 17-19 stopni.

Montes Pinot Noir Limited Selection

 



46,00 zł
1x0.75l.

44,00 zł
6x0.75l.

43,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja D.O. Colchagua Valley

producent Discover Wines

kolor białe

szczepy 100% Sauvignon Blanc

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3 lata

Montes Sauvignon Reserve

Winnica Discover
Wines leży w sercu
Curico Valley -
jednym z
najbardziej
znanych regionów
wina w Chile.
Ojczyzna
wszystkiego co
dobre w
winiarstwie
Chilijskim od
połowy lat 80-tych.
Wina Montes
wzięły swą nazwę
od Aurelio Montesa
- enologa i
współwłaściciela,
ostatnie lata to
nieprzerwane
pasmo sukcesów,
prestiżowe nagrody
i wyróżnienia.
Konsekwentna
polityka jakościowa przyczyniła się do
sukcesów marki na całym świecie,
zdobywając uznanie koneserów wina.
Opis: Bardzo jasna słomkowa barwa,
aromaty brzoskwinia, ananas, limonka,
wino bardz świeże, orzeźwiające, wyższa
kwasowość charakterystyczna dla tego
szczepu, zaletą jest świeżość i silna
owocowość. Fermentacja w kadziach
stalowych, jednokrotna filtracja. Temp
podawania 11 stopni

Moscatel de Setubal



115,00 zł
1x0.75l.

105,00 zł
6x0.75l.

102,00 zł
12x0.75l.

rocznik >1997

producent JP Vinhos (Bacalhoa)

kolor białe

region Setubal (Portugalia)

szczepy 100% Moscatel

charakter słodkie

nagrody 90 pkt. w Magazyn Wino (wielkie wino)

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 butelek

Firma

Bacalhoa(założona w 1922 r.) położona
jest w regionie Azeitao, gdzie z winogron
typowych dla regionu produkuje się wina
wysokiej jakości: słynne Quinta da
Bacalhoa i Má Partilha. W ofercie firmy JP
Vinhos znajduje się m. in. słynne Moscatel
de Setúbal, uznawane przez wielu
koneserów za najlepsze moscatel na
świecie. Produkcja firmy (12 milionów
litrów wina), 6000 beczek dębowych i
obszar upraw winorośli o powierzchni 510
hektarów decydują o wysokiej pozycji w
branży w Portugalii. Słodkie muszkaty z
Półwyspu Setúbal, leżącego na południe od
Lizbony uchodzą za najbardziej
niedoceniane wina na świecie. Rocznikowy
moscatel należy do ekstraklasy
tamtejszych win. Oto wino medytacyjne,
niezwykle złożone, którego bukiet rozciąga
się między nutami miodowymi, przez
kandyzowane owoce, aż po subtelną
miętę. Jedwabiste i doskonale harmonijne.
Może być dodatkiem, do deseru, ale
koneserzy wybiorą je zamiast deseru. Alk
18%

Nardi Brunello di Montacino Vigneto Manachiara



279,00 zł
1x0.75l.

264,00 zł
6x0.75l.

249,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Brunello di Montalcino DOCG

producent Tenute Silvio Nardi

kolor czerwone

region Toskania (Włochy)

szczepy 100% Sangiovese

charakter wytrawne

nagrody

WINE SPECTATOR 95 pkt,

WINE ENTHUSIAST 91 pkt,

DUEMILAVINI - 5 gron,

Robert Parker: 92 Pkt etc.......

pojemność 0.75

starzenie 20+ lat

opakowanie skrzynka 6 but

W samym sercu Toskanii na wysokości od
140 do 240 m.n.p.m., na obszarze 80
hektarów rozciągają się winnice, założone
w 1950 roku przez Silvio Nardi. Obecnie
winnice prowadzi jego córka Emilia, która
z powodzeniem kontynuuje wspaniałe
tradycje wyrobu wielkich win toskańskich.
W 1958 roku Silnio Nardi stworzył pierwsze
Brunello i od tamtej pory jego wina czarują
swoją wspaniałością rzesze konsumentów.
Jego flagowe Brunello di Montalcino
MANACHIARA, okryło się już legendą i
przez niektórych uważane jest za
najlepsze Brunello. Przez niektórych
uważane za topowe Brunello.
Wypuszczane jest tylko w udanych
rocznikach. Całość produkcji to zaledwie
10000 butelek. Wino niezwykle krzepkie,
wręcz rustykalne, ale z finezyjnością
owocu. Aromaty skóry i piżma, czekolady,
mieszają się tu z owocem, gdzie dominuje
wiśnia, lukrecja. Ręcznie zbierane
winogrona po okresie fermentacji, poddane
są ciekawemu procesowi starzenia.
Najpierw wino leżakuje w małych
beczkach z dębu francuskiego przez okres
12 miesięcy, a następnie przez kolejne 18
miesięcy w dużych beczkach z dębu
słoweńskiego. Później jeszcze producent
starzy je w butelce rok. Wspaniały kąsek
dla koneserów !

Nardi Brunello di Montalcino



155,00 zł
1x0.75l.

149,00 zł
6x0.75l.

149,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Brunello di Montalcino DOCG

producent Tenute Silvio Nardi

kolor czerwone

region Toskania (Włochy)

szczepy 100% Sangiovese

charakter wytrawne

nagrody

Wine Spectator 90 pktWINE

ENTHUSIAST 89 pkt

LUCA MARONI 81 pkt

WEINWIRTSCHAF top 15 Brunello

pojemność 0.75

starzenie 10-12 lat

opakowanie karton 6 but

Tym razem starszy brat........ Wino z
niezwykle mocną treścią, o wspaniałej
owocowości. Jeżyny i czereśnie mieszają
się tu z aromatami wiśni, skóry i
czekolady. Z wiekiem, może wspaniale
ewoluować. Najpierw wino leżakuje w
małych beczkach z dębu francuskiego
przez okres 12 miesięcy, a następnie przez
kolejne 12 miesięcy w beczkach z dębu
słoweńskiego. Później jeszcze producent
starzy je w butelce przez pół roku. wino z
długim potencjałem do przechowywania .

W samym sercu Toskanii na wysokości od
140 do 240 m.n.p.m., na obszarze 80
hektarów rozciągają się winnice, założone
w 1950 roku przez Silvio Nardi. Obecnie
winnice prowadzi jego córka Emilia, która
z powodzeniem kontynuuje wspaniałe
tradycje wyrobu wielkich win toskańskich.
W 1958 roku Silnio Nardi stworzył pierwsze
Brunello i od tamtej pory jego wina czarują
swoją wspaniałością rzesze konsumentów.
Jego flagowe Brunello di Montalcino
MANACHIARA, okryło się już legendą i
przez niektórych uważane jest za
najlepsze Brunello.

Nardi Rosso di Montalcino



75,00 zł
1x0.75l.

69,00 zł
6x0.75l.

65,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja D.O.C. Rosso di Montalcino

producent Tenute Silvio Nardi

kolor czerwone

region Toskania (Włochy)

szczepy 100% Sangiovese

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso: od lat 2 kieliszki

Robert Parker: 89 Pkt

Duemilavini 2009: 3 grona

Veronelli-Guide 2009: 3 gwiazdki

pojemność 0.75

starzenie 7-8 lat

opakowanie karton 6 but

Młodszy brat jednego z najsłynniejszych
win włoskich czyli Brunello di Montalcino,
Ręcznie zbierane winogrona z winnic o
powierzchni tylko 6 hektarów, starzone w
50 hl beczkach z dębu slawońskiego.
Klasyczne toskańskie sangiovese w
wyśmienitym wykonaniu. Wspaniały balans
kwasowości, niuanse dojrzałej wisni,
czekolady z wiejskimi klimatami. Do picia
już teraz, acz z wiekiem, może wspaniale
ewoluować. Oszczedni mawiaja iż dobre
Rosso di Montalcino niewiele ustepuje
Brunello..... wiec poco przepłacać, to z
pewnoscia jest dobre, przekanajcie sie czy
maja racje :).....

W samym sercu Toskanii na wysokości od
140 do 240 m.n.p.m., na obszarze 80
hektarów rozciągają się winnice, założone
w 1950 roku przez Silvio Nardi. Obecnie
winnice prowadzi jego córka Emilia, która
z powodzeniem kontynuuje wspaniałe
tradycje wyrobu wielkich win toskańskich.
W 1958 roku Silnio Nardi stworzył pierwsze
Brunello i od tamtej pory jego wina czarują
swoją wspaniałością rzesze konsumentów.
Jego flagowe Brunello di Montalcino
MANACHIARA, okryło się już legendą i
przez niektórych uważane jest za
najlepsze Brunello. Młodszy brat jednego z
najsłynniejszych win włoskich czyli
Brunello di Montalcino, Ręcznie zbierane
winogrona z winnic o powierzchni tylko 6
hektarów, starzone w 50 hl beczkach z
dębu slawońskiego. Klasyczne toskańskie
sangiovese w wyśmienitym wykonaniu.
Wspaniały balans kwasowości, niuanse
dojrzałej wisni, czekolady z wiejskimi
klimatami. Do picia już teraz, acz z
wiekiem, może wspaniale ewoluować.
Oszczędni mawiają iż dobre Rosso di
Montalcino niewiele ustepuje Brunello.....
więc poco przepłacać, to z pewnoscia jest
dobre, przekanajcie sie czy maja racje
:).....

Nino Negri Mazer Inferno



69,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

62,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

producent Nino Negri

kolor czerwone

region Lombardia (Włochy)

szczepy 100% Nebbiolo

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Nebiolo tym razem z Lombardii, smiało
może konkurować z piemonckimi Barolo i
Barbaresco. Głeboka intensywna czerwień,
aromaty fiołków, przypraw, delikatne
niuanse truskawek i prażonych migdałów.
Smak: Głęboki, ciepły i złożony smak długi
finał, harmonia, przyjemna aksamitna
wytrawność.

Winiarnia Nino Negri powstała w 1897 i
jest postrzegana jako jeden z liderów w
regionie Valtellina. Nino Negri to 38
hektarowe winnice o idealnych warunkach
klimatyczno-glebowych doskonale
położone stoki, podłoże lupkowo kredowe-
duża mineralność, optymalne
nasłonecznienie, talenty enologiczne
sprawiły iż firma zaczęła być szybko
zauważana w świecie winarskim. Po
przekazaniu firmy w ręce Carlucciego
Negri, winnica została zmodernizowana
stając się synonimem producenta win
klasy Premium. Doświadczoni enolodzy
wytwarzają z nebbiolo wina dorównujące
jakością najsławniejszym piemonckim
Barolo!!! 

Nino Negri Vigneto Fracia Valtellina



135,00 zł
1x0.75l.

125,00 zł
6x0.75l.

119,00 zł
12x0.75l.

rocznik >1999

apelacja Valtellina Superiore DOCG

producent Nino Negri

kolor czerwone

region Lombardia (Włochy)

szczepy 10% Pignola, Pinot Nero, 90% Nebbiolo

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2003: 2 kiel,

Veronelli-Guide 2003: 90 pkt, Luca

Maroni 2003: 84 pkt,

pojemność 0.75

starzenie 5-6 lat

opakowanie skrzynka 6 but

Winiarnia Nino Negri powstała w 1897 i
jest postrzegana jako jeden z liderów w
regionie Valtellina. Nino Negri to 38
hektarowe winnice o idealnych warunkach
klimatyczno-glebowych doskonale
położone stoki, podłoże lupkowo kredowe-
duża mineralność, optymalne
nasłonecznienie, talenty enologiczne
sprawiły iż firma zaczęła być szybko
zauważana w świecie winarskim. Po
przekazaniu firmy w ręce Carlucciego
Negri, winnica została zmodernizowana
stając się synonimem producenta win
klasy Premium. Doświadczoni enolodzy
wytwarzają z nebbiolo wina dorównujące
jakością najsławniejszym piemonckim
Barolo!!! Głęboki czerwono ceglasty kolor,
aromaty śliwek , przypraw, płatków róży.
Wspaniałe skoncentrowane wino,
przywodzące na myśl najlepsze
Piemonckie Barolo, jednakże w moim
odczuciu bardziej subtelne i delikatne,
lekka przyjemna kwasowość tak ceniona w
nebiolo, pełnia smaku i delikatne subtelne
taniny złagodzone wiekiem. Alk 13.5%

Pago Florentino



89,00 zł
1x0.75l.

79,00 zł
6x0.75l.

77,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja La Mancha DO

producent Bodegas Arzuaga Navarro

kolor czerwone

region La Mancha (Hiszpania)

charakter wytrawne

nagrody Robert Parker 90 points

pojemność 0.75

starzenie do 10

opakowanie karton 12 butelek

Pago… Florentino …hmm. Gęsty i
skoncentrowany o głębokim kolorze z
odcieniem  fioletu. Cieliste, potężne taniny
otoczone balsamiczną nutą. W ustach
uderzenie delikatnie rozgniecionych jagód,
borówki  i dojrzałej śliwki  z odrobiną
delikatnej mineralności, która łagodnie 
pobudza kubki smakowe . Długi
skoncentrowany finisz z posmakiem
gorzkiej czekolady i kremu cassis, świeżo
prażonej kawy i ziół. Wino nie filtrowane
starzone przez 12 miesięcy w beczkach z
dębu francuskiego.

 

Paterno Trappolini



85,00 zł
1x0.75l.

83,00 zł
6x0.75l.

79,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

producent Trappolini

kolor czerwone

region Lazio (Włochy)

szczepy 100% Sangiovese

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 but

Głęboki czerwony kolor , czysty i
przejrzysty. Nos intensywny, aromaty
jagód, powideł ze śliwek i malin z
dodatkiem wanilii i fiołków przykrytych
cienkimi płatami tartej czekolady. W
ustach- soczyste, z delikatną słodyczą
dojrzałych owoców, z gorzką czekolada i
suszoną śliwką, idealny poziom silnych
welwetowych tanin i długi mineralny finisz.
Wyśmienite, bardzo eleganckie.alk.13,5%
Dojrzewało w dębowych beczkach przez
około 2 lata i dodatkowo przez 6 miesięcy
w butelce.

W obecnym świecie produkcji wina, gdzie
dominują międzynarodowe odmiany
winogron, nie łatwo jest znaleźć winnice i
winiarnie gdzie bezgranicznie wierzy się i
ufa w bogactwo i potencjał lokalnych
szczepów i gdzie rezultat jest doskonały.
Producenci tej kategorii słyną ze swej pasji
i upartości w dążeniu do celu, bez względu
na obecnie panujące trendy i korzyści
związane z zastosowania tych popularnych
szczepów. Jednym z nich jest właśnie
Trappolini, którego winnice leżą w Lazio,
tuż przy granicy z Umbrią i który zasłynął
dzięki produkcji Paterno - otrzymanego w
100% z Sangiovese. Początki Trappolinich
to lata 60 ubiegłego stulecia, gdzie
rodzinna tradycja tworzenia wina
przechodziła z pokolenia na pokolenie, a
produkcja Paterno było i jest ich
nieodzownym elementem, który przyniósł
im sławę i uznanie.

Penalolen



55,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Maipo

producent Vina Penalolen - Vina Quebrada de Macul

kolor czerwone

region Maipo (Chile)

szczepy
88% Cabernet Sauvignon, 8% Merlot,

4% Cabernet Franc

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Bieżący rocznik 2008 :

International Wine Review 89 pktów !

Penalolen 2007 - 89 pkt Wine Spectator

Penalolen 2006 90 pkts Wine Spectator

!!! ..

Penalolen 2004 Descorchados 2006: de

Patricio Tapia (Chilean Wine Guide) –

89/100 points

Penalolen 2005:Wine Enthusiast –

87/100 points

Wine Spectator– 89/100 points

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie karton 12 butelek

Znów Powraca!!!!!Penalolen można śmiało
nazwać 3 winem od Vina Quebrada de
Macul producenta legendarnego Domus
Aurea, trzecie wino, ale .... z pewnością
jest naszym liderem w kategorii Best
Value!. Skoncentrowany cabernet po
niewiarygodnie niskiej cenie. Ręczny zbiór i
selekcja winogron, fermentacja
mololaktyczna (efektem jest dodatkowe
obniżenie kwasowości i wygładzenie
wina), dojrzewane 12 miesięcy w
beczkach z dębu francuskiego,
oczyszczanie wina metoda naturalną, czyli
zlewanie z nad osadu i klaryfikacja
białkiem kurzych jaj....Trochę
skomplikowane, ale produkt finalny
urzekający. Wino o kolorze intensywnej
krwistej czerwieni, wibrujące nuty czarnej
porzeczki, eukaliptusa, ciemnej czekolady i
wanilii. W ustach miękkie welwetowe
taniny, krągłe i imponująco długie, wino
tak skoncentrowane, iż 14,9% alkoholu,
jest niewyczuwalne. Z pewnością nasze
odkrycie w 2008 roku. Polecam Mariusz
Bury :)

Winiarnia Penalolen należąca do Isabel i
Ricardo Pena, nastawiona na produkcje
unikalnej jakości win po przystepnych
cenach. Wina produkowane pod okiem
Jean-Pascal Lacaze'a, enologa i
producenta Jednego z najsłynniejszych
chiijskich win Domus Aurea. Penalolen jest
prawdziewie butikową rodzinną winniarnią
produkujaca dystyngowane wina.

Penalolen Sauvignon Blanc



37,00 zł
1x0.75l.

35,00 zł
6x0.75l.

33,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Limari Valley, casablanca Valley

producent Vina Penalolen - Vina Quebrada de Macul

kolor białe

region Casablanca (Chile)

szczepy 100% Sauvignon Blanc

charakter wytrawne

nagrody
Penalolen Sauvignon Blanc 2008 - Wine

Spectator Magazine 88 pkt.

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 12 butelek

Winiarnia Penalolen należąca do Isabel i
Ricardo Pena, nastawiona na produkcje
unikalnej jakości win po przystepnych
cenach. Wina produkowane pod okiem
Jean-Pascal Lacaze'a, enologa i
producenta jednego z najsłynniejszych
chilijskich win Domus Aurea. Penalolen
jest prawdziewie butikową rodzinną
winniarnią produkujaca dystyngowane
wina. Klasyczne Sauvignon Blanc z
unikalnych pod względem klimatu,
chilijskich dolin: Limari i Casablanca.
Aromaty mandarynek i pomarańczy z nutą
świeżo ściętych kwiatów, wolny od beczki.
W smaku pełne, rześkie, owocowe, z
przyjemnie zaznaczoną kwasowością.
Wspaniałe uzupełnienie nie tylko do
posiłków, ale i do sączenia bez jedzenia.
Alk.13%

Peraj Habib - Flor de Primavera



129,00 zł
1x0.75l.

119,00 zł
6x0.75l.

112,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Montsant DO

producent Celler de Capcanes

kolor czerwone

region Monstant-Katalonia (Hiszpania)

szczepy
35% Cabernet Sauvignon, 30% Carignan,

35% Grenache - Garnacha

charakter wytrawne

nagrody
Rober Parker 91 punktów,

Wine Spectator 90 punktów

pojemność 0.75

Intrygujący mariaż Grenache- nadaje winu
strukturę i głębie  i muskularnego
Carignan, oraz głęboko skoncentrowanego
Caberneta, wszystko podkreślone 12
miesięcznym dojrzewaniem w nowych
beczkach z dęby francuskiego i
amerykańskiego. Wino potężnie
skoncentrowane o kolorze intensywnej
mrocznej czerwieni. Aromaty czarnej
porzeczki, sliwek , przypieczonych tostów,
mokki. W ustach dobrze zbalansowane
taniny walczące z intensywnością owocu, 
podkreślone przyjemną mineralnością,  w
końcówce delikatna słodycz beczkowych
tanin.......przepyszne.
Wino koszerne.Kosher For Passover
 
 
 
 
 
 

Małe katalońskie miasteczko Capçanes,
położone wśród wzgórz, na tarasach
których kilometrami ciągną się winnice,
stanowi wręcz wymarzone miejsce na
siedzibę domu winiarskiego. Wina Celler de
Capçanes są wyrazem nie tylko jakości
tamtejszej gleby i wyjątkowych cech
klimatycznych, ale zawierają w sobie
atmosferę miejsca idealnego do tworzenia
i kontemplacji tego trunku. Bodega
powstała w 1933 roku, początek dało jej
pięć rodzin winiarskich, do których należały
najlepsze z okolicznych winnic. Dziś firma,
która należała do głównych dostawców
słynnej bodegi Miguel Torres, zaliczana
jest do pięciu najlepszych spółdzielni
winiarskich na świecie. Sławę przyniosło
jej przede wszystkim wybitne wino
koszerne Peraj Ha'abib, a w hiszpańskiej
wersji językowej Flor de Primavera,
zakwalifikowane przez Roberta Parkera do
światowej czołówki win koszernych oraz
Cabrida stworzona z gron bardzo starych
winorośli rosnących na wysokości 550
n.p.m. Wina Celler de Capçanes posiadają
oznaczenie, powstałej niedawno apelacji
Montsant, która została już dostrzeżona
przez międzynarodowych znawców i
zajmuje coraz mocniejszą pozycję na
winiarskiej mapie Katalonii. 



75,00 zł 69,00 zł 65,00 zł

59,00 zł
1x0.75l.

57,00 zł
6x0.75l.

53,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Moselle Luxembourgeoise Contrôlée

producent Caves Bernard-Massard

kolor białe

region Mosselle Luxembourgeoise (Luksemburg)

szczepy 100% Pinot Blanc

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

opakowanie karton 6 but

Pierpaolo Altis Sauvignon

Pinot Blanc Chateau de Schengen

Wino białe, wytrawne o intensywnej,
żółto-słomkowej barwie. Dyskretny aromat
cytrusów i limonki. Podczas degustacji
dominuje wrażenie świeżości dzięki nucie
zielonej cytryny i grejpfrutowemu
zakończeniu. Wino pełne, zrównoważone.

Winnica o wieloletniej tradycji, w roku
1986 została przejęta przez winnice
Bernard-Massard. Zajmuje powierzchnię
ponad 12 hektarów, stanowiąc jedno z
największych gospodarstw winnych w
Wielkim Księstwie Luksemburga. Winnica
ta, usytuowana w małym, malowniczym
miasteczku Schengen, jest członkiem
stowarzyszania " Domaine et Tradition ".
Obecnie zaś czerpie korzyści z nowego,
europejskiego charakteru tej miejscowości
( Układ z Schengen - 1985r ). Na etykiecie
wina znajduje się zamek w Schengen
namalowany przez samego Victora Hugo,
podczas jednego z pobytów mistrza na
tym terenie.

Pinot Grigio Zenato



39,00 zł
1x0.75l.

37,00 zł
6x0.75l.

37,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

producent Zenato

kolor białe

region Veneto (Włochy)

szczepy 100% Pinot Grigio - Pinot Gris

charakter wytrawne łagodne

nagrody
Robert Parker: 86 pkt

Wine Spectator: 85pkt

pojemność 0.75

starzenie do 3 lat

Delikatne wino , o jasnosłomkowej barwie,
intensywnie owocowy zapach , z
dominacja gruszki , liczi,  dojrzałej
pomarańczy. W ustach bardzo dobrze
wyważone , pardzo przyjemny balans
kwasowości, długi delikatny posmak .
Im młodzsze tym lepsze pić, nie czekać !

Winnice Zenato usytuowane są w San
Benedetto di Lugana, w pobliżu Jeziora
Garda, w prowincji Werona. Winorośl
uprawiano na tych terenach już w czasach
rzymskich, a dziś wina z tego regionu
należą do najpopularniejszych i najchętniej
kupowanych win włoskich. Utworzona w
latach 60-tych Azienda Vitivinicola Zenato
to firma rodzinna, a dla jej prezydenta i
założyciela, Sergio Zenato, produkcja wina
jest prawdziwą pasją. Stąd też wyjątkowa
dbałość o jakość produktów i wizerunek
firmy. Nowoczesna technologia nie
zniszczyła dawnej, winiarskiej kultury, tak
pieczołowicie pielęgnowanej przez
zamieszkujących niegdyś te tereny
benedyktyńskich mnichów.

Pinot Gris Chateau Schengen



79,00 zł
1x0.75l.

74,00 zł
6x0.75l.

69,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Moselle Luxembourgeoise Contrôlée

producent Caves Bernard-Massard

kolor białe

region Mosselle Luxembourgeoise (Luksemburg)

szczepy 100% Pinot Grigio - Pinot Gris

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

opakowanie karton 6 butelek

Podobnie jak w innych winach Chateau
Schengen ręczny zbiór i selekcja winogron
, fermentacja w małych stalowych tankach
w kontrolowanej temperaturze,
rygorystyczne warunki przetwarzania gron
i selekcja zapewniają wyjątkową świeżość
i intensywny owocowy bukiet.    Wino o
delikatnym blado żółtym kolorze
charakterystycznym dla Pinot Gris, lsniące i
połyskliwe w kieliszku. Ekspresyjny bukiet
z dominujacymi nutami owocowymi ,
dominacja brziskwini, moreli, akcent
ananasa, w tle delikatna beczka. Dobrze
zbalansowane, długie i oleiste. Nowe wino
w naszej kolekcji win z Luxemburga ..... i
chyba najlepsze !
 

Winnica o wieloletniej tradycji, w roku
1986 została przejęta przez winnice
Bernard-Massard. Zajmuje powierzchnię
ponad 12 hektarów, stanowiąc jedno z
największych gospodarstw winnych w
Wielkim Księstwie Luksemburga. Winnica
ta, usytuowana w małym, malowniczym
miasteczku Schengen, jest członkiem
stowarzyszania " Domaine et Tradition ".
Obecnie zaś czerpie korzyści z nowego,
europejskiego charakteru tej miejscowości
( Układ z Schengen - 1985r ). Na etykiecie
wina znajduje się zamek w Schengen
namalowany przez samego Victora Hugo,
podczas jednego z pobytów mistrza na
tym terenie.

Pinot Noir Casa Viva



49,00 zł
1x0.75l.

45,00 zł
6x0.75l.

42,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja D.O. Casablanca Valley

producent Casas del Bosque

kolor czerwone

region Casablanca (Chile)

szczepy 100% Pinot Noir

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 butelek

Rodzinna winnica, której właściciele
postanowili zrobić sobie, a przy okazji nam
wszystkim, przyjemność. Z entuzjazmem i
pasją tworzą wina wysokiej jakości. Senior
rodu, Don Juan, syn włoskich emigrantów,
zadecydował, że ma być wybornie i
niedrogo. 180 hektarów winnic w Dolinach
Casablanca i Rapel. W tej pierwszej,
znakomicie położonej, spośród wszystkich
producentów chilijskich najbliżej Pacyfiku,
którego lodowate podmuchy wypieściły
jedno z najlepszych Sauvignon Blanc w
Ameryce Południowej i bardzo udane
Chardonnay. Do tego aksamitny Syrah,
delikatny Pinot Noir, krągły Merlot i
odważny Carmenere. W tej drugiej, ze
starych 35-letnich krzewów powstaje
majestatyczny Cabernet Sauvignon. Don
Juan ma jeszcze jedną pasję, a
mianowicie... krowy. Bez związku z winem,
ale dobrze oddaje koloryt postaci. Kocha
swój kawałek ziemi. Lepiej mu tam, niż na
salonach. Krowy łypią przyjaznymi oczami,
a wino usypia zmartwienia. Pinot Noir z
winnicy w Dolinie Casablanca, z winogron
zbieranych ręcznie. Pełne harmonii i
świeżości wino wytrawne w kolorze
czerwonej cegły, z odcieniem granatowym.
Zapach porzeczek i przydymionej beczki.
W smaku przyjemna nuta owocowa.
Podawać w temperaturze ok. 14°. Idealne
do wieprzowiny z rusztu, grilowanych
kiełbas i warzyw, sera owczego. Zalecane
przyprawy : majeranek, koper włoski.
Alk.13%

Planeta Cerasuolo di Victoria



63,00 zł
1x0.75l.

59,00 zł
6x0.75l.

57,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Cerasuolo di Victoria DOC

producent Planeta

kolor czerwone

region Sycylia (Włochy)

szczepy 60% Nero D'Avola, 40% Frappato

charakter wytrawne

nagrody Gambero Rosso 2006: 2 kiel

pojemność 0.75

starzenie 5 lat

opakowanie karton 6 butelek

Winnice Planety obejmują obszar pomiędzy
Menfi a Sambuca na Sycylii, w prowincji
Agrigento. Eksperymenty rodziny Planeta z
winem miały swój początek w 1985 roku i,
co warto podkreślić, od początku położono
nacisk na wina jakościowe. Zasadzenie i
adaptacja popularnych szczepów
międzynarodowych, odzyskanie
najlepszych historycznych apelacji D.O.C z
Sycylii, oraz eksperymenty z odmianami z
innych regionów Włoch na ziemi
sycylijskiej stały się kluczem do sukcesu
wytwórni Planeta. Dziesięć lat później
pojawiły się pierwsze butelki z winem
Planeta, a dziś są sprzedawane na całym
świecie,producent zaś zyskał opinie
jednego z najlepszych na Sycylii. Alessio,
Francesca i Santi Planeta kierują rodzinną
firmą, produkując wina najwyższej jakości.
Posiadłości Planety obejmują 4 obszary
upraw winorośli: Sambuca di Sicilia, Menfi,
Noto, Vittoria - łączna powierzchnia tych
działek wynosi 300 ha. Nowe wino z
rodziny Planeta, firmy słynącej z
doskonałych win ze szczepów popularnych
na całym świecie (cabernet ,merlot, syrah,
chardonnay….) kolejne wino stworzyła
klasycznych sycylijskich szczepów Nero
d'Avola i Frappato. Wino z zaznaczoną
wiśniowo-jagodową strukturą, młode
taniny, wino utrzymane w czysto
owocowym stylu. 100% czystej Sycylii. Alk
13%

Planeta Syrah



119,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2006

apelacja IGT Rosso di Sycilia

producent Planeta

kolor czerwone

region Sycylia (Włochy)

szczepy 100% Syrah

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2009: 2 kiel

Duemilavini 2009: 4 gwiazdki

Guide l'Espresso 2009: 4 but

Veronelli-Guide 2009: 90 pkt

Wine Spectator: 90 pkt

Robert Parker: 90 pkt

pojemność 0.75

starzenie do 2010

opakowanie karton 6 butelek

Winnice Planety obejmują obszar pomiędzy
Menfi a Sambuca na Sycylii, w prowincji
Agrigento. Eksperymenty rodziny Planeta z
winem miały swój początek w 1985 roku i,
co warto podkreślić, od początku położono
nacisk na wina jakościowe. Zasadzenie i
adaptacja popularnych szczepów
międzynarodowych, odzyskanie
najlepszych historycznych apelacji D.O.C z
Sycylii, oraz eksperymenty z odmianami z
innych regionów Włoch na ziemi
sycylijskiej stały się kluczem do sukcesu
wytwórni Planeta. Dziesięć lat później
pojawiły się pierwsze butelki z winem
Planeta, a dziś są sprzedawane na całym
świecie,producent zaś zyskał opinie
jednego z najlepszych na Sycylii. Alessio,
Francesca i Santi Planeta kierują rodzinną
firmą, produkując wina najwyższej jakości.
Posiadłości Planety obejmują 4 obszary
upraw winorośli: Sambuca di Sicilia, Menfi,
Noto, Vittoria - łączna powierzchnia tych
działek wynosi 300 ha. Wspaniale
skoncentrowany shiraz, nos pełen
klasycznych powideł śliwkowych , wiśni,
kakao i wanilii. Wino długie świetnie
wyważone, równowaga kwasowa wina
przechylona w kierunku delikatnej
słodyczy. Alk 14.5% Winnice Planety z
okolic Menfi - Sambuca di Sicilia, ręczny
zbiór winogron, 12 miesięcy starzone w
beczkach dębowych, Wspaniale
skoncentrowany shiraz, nos pełen
klasycznych powideł śliwkowych , wiśni,
kakao i wanilii. Wino długie świetnie
wyważone, równowaga kwasowa wina
przechylona w kierunku delikatnej
słodyczy. Alk 14.5%

Pregio del Conte Saladini Pilastri



59,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

50,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Marche IGT

producent Saladini Pilastri

kolor czerwone

region Marche (Włochy)

szczepy 50% Montepulciano, 50% Aglianico

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2009: 2 kiel

Duemilavini 2009: 4 grons

Guide l'Espresso 2009: 3 but

Veronelli-Guide 2009: 90 pkt

pojemność 0.75

starzenie 7-8 lat

opakowanie karton 6 butelek

Kolejne wino z winnic Monteprandone,
długa i powolna fermentacja ze skórkami
winogron gron montepulciano i aglianico,
starzenie ok. 2 lat w beczkach z dębu alier
i słoweńskiego dało ciekawą mieszankę.
Produkcja limitowana do 10000 butelek.
Wino długie i skoncentrowane , świetny
ekspresyjny bukiet pełen malin, jagód z
niuansem wanilii i lukrecji. Kolejny
przykład swietnej produkcji Pilastriego. Alk
13.5%

Korzenie książęcego rodu Pilastrich sięgają
roku 1000, pierwsze informacje na temat
produkcji win w posiadłości Pilastrich
pochodza z XVII wieku. Winnice Saladini
Pilastri położone są w Marche, w okolicach
Monteprandone i Spinetoli, areał upraw ok.
120 hektarów położony na wzgórzach w
bezpośredniej bliskości morza. Wszystkie
wina mają certyfikat win z upraw
biologicznych. Każdy przewodnik winiarski
opisujący wina z regionu Marche wymienia
Pilastriego jako jednego z najlepszych
producentów w regionie. Jego flagowe
wino Monteprandone było pierwszym
winem z regionu, które zostało wyróżnione
3 kieliszkami Gambero Rosso. Dbałość o
zachowanie świetnej jakości win przy
zachowaniu bardzo rozsądnych cen,
doskonałe opinie miłośników wina, oraz
świetne recenzje prasy winiarskiej
przyczyniły się do sukcesów win z domu
Pilastri na całym świecie.

Quadrio Valtellina



59,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Valtellina Superiore DOCG

producent Nino Negri

kolor czerwone

region Lombardia (Włochy)

szczepy 100% Nebbiolo

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2004: 2

kieliszkiDuemilavini 2004: 3

GwiazdkiVeronelli-Guide 2004: 88 pkt

pojemność 0.75

starzenie 2-3 lata

opakowanie karton 6 but

Winiarnia Nino Negri powstała w 1897 i
jest postrzegana jako jeden z liderów w
regionie Valtellina. Nino Negri to 38
hektarowe winnice o idealnych warunkach
klimatyczno-glebowych doskonale
położone stoki, podłoże lupkowo kredowe-
duża mineralność, optymalne
nasłonecznienie, talenty enologiczne
sprawiły iż firma zaczęła być szybko
zauważana w świecie winarskim. Po
przekazaniu firmy w ręce Carlucciego
Negri, winnica została zmodernizowana
stając się synonimem producenta win
klasy Premium. Doświadczoni enolodzy
wytwarzają z nebbiolo wina dorównujące
jakością najsławniejszym piemonckim
Barolo!!! Nebiolo tym razem z Lombardii,
smiało może konkurować z piemonckimi
Barolo i Barbaresco. Głeboka intensywna
czerwień, aromaty fiołków, przypraw,
delikatne niuanse truskawek i prażonych
migdałów. Smak: Głęboki, ciepły i złożony
smak długi finał, harmonia, przyjemna
aksamitna wytrawność. alk 13%

Quinta da Mimosa



69,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2007

apelacja DOC Palmela

producent Casa Ermelinda Freitas

kolor czerwone

region Palmela (Portugalia)

szczepy Castelao

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 8-10 lat

opakowanie karton 6 but.

Kolor
ciemno

czerwony, skoncentrowany niemal
nieprzenikniony. Nos pełen czerwonych
owoców (maliny) i z lekkim dotknięciem
vanilli i tytoniu W smaku wyczuwa się
leśne owoce aromat, bardzo wyważony
który w połączeniu ze smakiem
alsamitnuch dębowych tanin nabiera
subtelnego akcentu waniliowego. Świetny
finisz lekko słodkawo-korzenny. Oj jakze
długie !!!! temp. 18°C. Produkcja
limitowana do 50.000 sztuk.

CASA ERMELINDA FREITAS Winnice
należące do Casa Ermelinda Freitas
położone są w Fernando Pó, miejscowości
o najlepszych warunkach uprawy winorośli
w DOC Palmela. Ta rodzinna firma zajmuje
się produkcją wina już od czterech
pokoleń. Dysponuje 130 hektarami winnic.
Podjęte inwestycje umożliwiły w 1999 r.
butelkowanie części produkcji pod własną
marką. Wkrótce firma zaczęła odnosić
spektakularne sukcesy, zdobywając wiele
medali w konkursach międzynarodowych.
Choć firma posiada uprawy Touriga
Nacional, Trincadeira, Shiraz i Aragon?s, to
swoje własne wina wytwarza wyłącznie ze
szczepu Castelao. Kolor ciemno czerwony,
skoncentrowany niemal nieprzenikniony.
Nos pełen czerwonych owoców (maliny) i
z lekkim dotknięciem vanilli i tytoniu W
smaku wyczuwa się leśne owoce aromat,
bardzo wyważony który w połączeniu ze
smakiem alsamitnuch dębowych tanin
nabiera subtelnego akcentu waniliowego.
Świetny finisz lekko słodkawo-korzenny. Oj
jakże długie !!!! temp. 18°C. Produkcja
limitowana do 50.000 sztuk.

Quinta da Silveira branco



52,00 zł
1x0.75l.

46,00 zł
6x0.75l.

44,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Douro DO

producent Quinta da Silveira

kolor białe

region Douro & Port (Portugalia)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

Kolor słomkowy z zielonkawym
prześwitem. Nos to przeplatające się
niuanse musu jabłkowego, mango i
orzecha włoskiego w połączeniu z
delikatnie petrolową nutą, która zaostrza
charakter wina. Bardzo ciekawe!W ustach
nasila się owoc mango, pojawia się też
banan w towarzystwie soczystej gruszki,
wszystko to jakby przywiane jesiennym
wiatrem. Końcówka długa i mineralna,
poprószona białym pieprzem.  Alk 13,5%

 

Quinta da Silveira położona w przepięknej
dolinie  Vilariça, znanej z produkcji wina
już od czasów imperium rzymskiego.
Typowy dla Douro doskonałyły mikroklimat
do upraw winorośli. Quinta od kilkuset lat
należy do firma rodziny Oliveira Martinho,
Uprawiane szczepy: Touriga Nacional
(około 20%); Touriga Francesa (około
30%); Tinta Roriz (około 30%) oraz Tinta
Barroca.  Quinta da Silveira  znana jest
także z produkcji wysokogatunkowego
porto.  

Quinta da Silveira Grande Ecelcha



99,00 zł
1x0.75l.

92,00 zł
6x0.75l.

89,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Douro DO

producent Quinta da Silveira

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Głęboki wręcz atramentowy kolor. Bukiet
intensywny w zapachy suszonych śliwek,
fig i moreli z dodatkiem morwy i jagody.
Coś niesamowitego!! dostarcza coraz to
więcej wrażeń, wraz z poświęconym mu
czasem. Olbrzymi kompleks!W ustach
potęga, aż zapiera dech w piersiach!
Bogactwo smaków z korzenną i
balsamiczno-dymną nutą, potężne,
mięsiste taniny, z fantastycznie długim
finiszem z odrobiną gorzkiej czekolady,
herbacianym liściem i szczyptą wanilii.
Konieczna dekantacja, wino niefiltrowane.
Nie lada gratka:). Serdecznie polecamy!
alk.14,5%

Quinta da Silveira położona w przepięknej
dolinie  Vilariça, znanej z produkcji wina
już od czasów imperium rzymskiego.
Typowy dla Douro doskonałyły mikroklimat
do upraw winorośli. Quinta od kilkuset lat
należy do firma rodziny Oliveira Martinho,
Uprawiane szczepy: Touriga Nacional
(około 20%); Touriga Francesa (około
30%); Tinta Roriz (około 30%) oraz Tinta
Barroca.  Quinta da Silveira  znana jest
także z produkcji wysokogatunkowego
porto. .
 

Quinta da Silveira Reserva



55,00 zł
1x0.75l.

49,00 zł
6x0.75l.

46,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Douro DO

producent Quinta da Silveira

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Wino o fioletowo-czerwonej barwie z
mocnym atramentowym refleksem. Nos to
zapach jesiennego lasu  i dymnej nuty,
które tworzą wspaniałą całość z
dodatkiem wiśni, świeżo prażonej kawy i
gorzkiej czekolady. Usta gładkie, z dużym
kompleksem i łagodnością zarazem,
soczyste o świetnym poziomie kwasowości
i balansie całości. Starzone w dębie
francuskim przez 12 miesięcy. alk. 13,5 %

Quinta da Silveira położona w przepięknej
dolinie  Vilariça, znanej z produkcji wina
już od czasów imperium rzymskiego.
Typowy dla Douro doskonałyły mikroklimat
do upraw winorośli. Quinta od kilkuset lat
należy do firma rodziny Oliveira Martinho,
Uprawiane szczepy: Touriga Nacional
(około 20%); Touriga Francesa (około
30%); Tinta Roriz (około 30%) oraz Tinta
Barroca.  Quinta da Silveira  znana jest
także z produkcji wysokogatunkowego
porto.
 

Quinta do Portal 10 YO Port



115,00 zł
1x0.75l.

105,00 zł
6x0.75l.

99,00 zł
12x0.75l.

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

pojemność 0.75

starzenie do 20 lat

Tawny Rocznikowe: Produkowane z
 vintage albo single-quinta vintage, a więc
tych, które nie zostały przez producenta
zadeklarowane jako takie. Tawny
10-letnie, Tawny 20-letnie, Tawny
30-letnie, Tawny 40-letnie i starsze.
 Tawny dojrzewa  w dużych przeważnie
dębowych zbiornikach, z wiekiem tracąc
swój krwisty kolor na skutek długiej
oksydacji, z czasem uzyskuje
ciemnobursztynowy ceglasty kolor.
Podczas długiego dojrzewania traci powoli
świeże owocowe aromaty , nabiera
natomiast ogłady i zyskuje aromaty
suszonych owoców i korzennych
przypraw….

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy
upominek. 



Quinta do Portal 20 YO Port



199,00 zł
1x0.75l.

190,00 zł
6x0.75l.

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

pojemność 0.75

starzenie do 20 lat

Tawny Rocznikowe: Produkowane z
 vintage albo single-quinta vintage, a więc
tych, które nie zostały przez producenta
zadeklarowane jako takie. Tawny
10-letnie, Tawny 20-letnie, Tawny
30-letnie, Tawny 40-letnie i starsze.
 Tawny dojrzewa  w dużych przeważnie
dębowych zbiornikach, z wiekiem tracąc
swój krwisty kolor na skutek długiej
oksydacji, z czasem uzyskuje
ciemnobursztynowy ceglasty kolor.
Podczas długiego dojrzewania traci powoli
świeże owocowe aromaty , nabiera
natomiast ogłady i zyskuje aromaty
suszonych owoców i korzennych
przypraw…. 

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy
upominek. 



Quinta do Portal 30 YO Port



299,00 zł 279,00 zł

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

starzenie do 20 lat

Tawny Rocznikowe: Produkowane z
 vintage albo single-quinta vintage, a więc
tych, które nie zostały przez producenta
zadeklarowane jako takie. Tawny
10-letnie, Tawny 20-letnie, Tawny
30-letnie, Tawny 40-letnie i starsze.
 Tawny dojrzewa  w dużych przeważnie
dębowych zbiornikach, z wiekiem tracąc
swój krwisty kolor na skutek długiej
oksydacji, z czasem uzyskuje
ciemnobursztynowy ceglasty kolor.
Podczas długiego dojrzewania traci powoli
świeże owocowe aromaty , nabiera
natomiast ogłady i zyskuje aromaty
suszonych owoców i korzennych
przypraw….

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy



Quinta do Portal Cellar Reserve Port



75,00 zł
1x0.75l.

72,00 zł
6x0.75l.

69,00 zł
12x0.75l.

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

pojemność 0.75

Tawny Porto o zupełnie odmiennych
charakterze od Ruby , dojrzewa w
beczkach dłużej, aż do uzyskania
bursztynowo brązowej ceglastej barwy.
Podstawowe nie rocznikowe  tawny jest
zwykle jakościowo zbliżone do Ruby
natomiast odmienne charakterem .  W tej
kategorii spotkać możemy także  Tawny
Cellar Reserve, wino które możemy
raczej uważać już za Tawny bliższe
10-letniemu.  
Wyjątkowe Porto - oferuje wiele,  za tak
niewiele, bogactwo i złożoność starego
porto oczko w głowie winemakera Paulo
Coultinho, dojrzewa w dębie 4-6 lat.
Świetne jako  digestive po posiłku, dobry
balans pomiędzy owocem ,  beczką i 
słodyczą, długie i dystyngowane . alk.20%.

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy
upominek. 



125,00 zł
1x0.75l.

115,00 zł
6x0.75l.

110,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2000

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

pojemność 0.75

starzenie do 20 lat

Quinta do Portal Colheita Port

Colheita, po portugalsku - zbiór, rocznik
wina,  ale w oznaczeniu Porto  oznacza
port o odmiennym stylu, jest to rocznikowe
porto dojrzewające min 7 lat w dębie,
dłygi pobyt w beczce dębowej czyni je
swoistym rocznikowym , wysokiej klasy
tawny. Ten typ porto niewiele zyskuje
leżakując w butelce , przeznaczony jest do
bieżącej konsumpcji , jest doskonały już
teraz!!! , a nie jako długoterninowa
inwestycja. Rolf van der Niepoort
powiedział kiedyś: "Vintage jest królem
Porto a Colheita jego prezydentem".

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy
upominek. 

Quinta do Portal Fine Ruby Port



55,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Ruby  Porto Ruby młode, świeże o 
głębokim rubinowym kolorze, pełne
owocowych aromatów, bez "ciała" swoich
starszych braci. Porto Ruby produkowane
jest z jednorocznych win , po czym
dojrzewa jeszcze przez około 3 lata, jego
zaletą jest świeżość i owocowa lekkość. 
 

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy
upominek. 

Quinta do Portal Fine Tawny Port



55,00 zł
1x0.75l.

53,00 zł
6x0.75l.

52,00 zł
12x0.75l.

producent Quinta do Portal

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

pojemność 0.75

Tawny Porto o zupełnie odmiennych
charakterze od Ruby , dojrzewa w
beczkach dłużej, aż do uzyskania
bursztynowo brązowej ceglastej barwy.
Podstawowe nie rocznikowe  tawny jest
zwykle jakościowo zbliżone do Ruby
natomiast odmienne charakterem .  
Porto Tawny doskonale nadaje się także
na aperitif, dobre zestawienie także z
solonymi migdałami i oliwkami, oraz jako
wino deserowe , świetny kompan np do
creme-brule. Zalecana temperatura
podawania 17-18 stopni . alk. 19%.

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy
upominek. 

Quinta do Portal LBV Port



110,00 zł
1x0.75l.

99,00 zł
6x0.75l.

95,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2000

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor czerwone

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

pojemność 0.75

starzenie 20 lat

Porto Late-bottled vintage (LBV),
 Porto z jednego rocznika butelkowane
pmiedzy 4-6 rokiem po zbiorach.
Oznaczenie LBV oficjalnie funkcjonuje os
połowy lat sześćdziesiątych.  Pierwszym
port LBV był Taylors 1965. Zwykle LBV jest
produkowane w latach , których producent
nie zadeklarował jako Vintage, (choć to
wzajemnie się nie wyklucza).  Na rynku
funkcjonują zarówno LBV filtrowane jak i
niefiltrowane . LBV to zwykle porto
intenswnej krwistej barwie bardziej
złożone od Ruby , ale nie tak kompleksowe
jak Vintage.  LBV jest dobrą inwestycją
biorąc pod uwagę stosunek ceny do
jakości.
 
Porto o  intensywnej dojrzała czerwień
koloru , soczystym owocu podkreślonym
beczką, niuanse czekolady, lukrecji,
suszonych owoców.  Idealne zakończenie
wykwintnej kolacji .... alk.20%.

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.



59,00 zł

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor białe

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

nagrody
International Wine Challenge     Seal of

Approval     2004

Quinta do Portal Moscatel Douro

Moscatel Douro to delikatne słodkie wino
produkowane jest ze szczepu Moscatel
Galego, młody moscatel zachowuje
delikatność i świeżość , wspaniały dodatek
do słodkawych dań (Fois Gras) ,
delikatnych deserów, podany lekko
schłodzony jest idealnym zakończeniem
posiłku , może nawet być składnikiem
drinków polecamy 1/2 moscatela + 1/2
tonic, z plasterkiem cytryny i listkiem
mięty. Na zdrowie ! 

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy
upominek. 

Quinta do Portal Moscatel Reserva



89,00 zł 85,00 zł 82,00 zł

rocznik >2000

apelacja Douro DO

producent Quinta do Portal

kolor białe

region Douro & Port (Portugalia)

charakter słodkie

nagrody

III Concurso Internacional Cidade do

Porto     Silver     2002        

Muscats du Monde     Silver     2002        

International Wine Challenge     Seal of

Approval     2002        

Best Buy Portuguese Wines 2003

Wyjątkowe deserowe wino, podkreślone
długim dojrzewaniem w dębowych
beczkach, rezultatem jest kompleksowe
wino, bardzo eleganckie i złożone,
dominujące nuty: suszone morele,
brzoskwinia, rodzynki, z charakterystyczną
korzenną nutą. podawać w temperaturze
15-17 stopni, idealne zakończenie
uroczystej kolacji.

Quinta do Portal  unikalne, rodzinne
przedsiębiorstwo położone w sercu doliny
rzeki  Douro, przepiękne malownicze
miejsce , od wieków słynące z uprawy
pierwszorzędnej jakości winorośli. Quinta
do Portal to nowoczesne innowacyjne
przedsiębiorstwo, połączenie tradycji
upraw i nowoczesnej sztuki winifikacji. 
Obecnie Portal znany jest z doskonałej
jakości win Porto , wzmacnianego
Moscatela, imponująca prasa branżowe
oraz liczne prestiżowe wyróznienia, m.in.
Winery of The Year by International Wine
& Spirits magazine.
Doceniane są także dokonania  QDP  w
dziedzinie wzornictwa butelek i
opakowań,  staranność  i  dbałość o
wizerunek produktu powoduje iż jest to
doskonały pomysł na nietuzinkowy
upominek. 

Quinta do Ribeirinho Luis Pato



119,00 zł
1x0.75l.

109,00 zł
6x0.75l.

100,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Beiras

producent Luis Pato

kolor czerwone

region Beiras (Portugalia)

szczepy 25% Touriga Nacional, 75% Baga

charakter wytrawne

nagrody

90 pkt. Wine Enthusiast - Best of the

year 200287 pkt. Wine & Spirits buying

guide 200318 pkt. Jancis Robinson

pojemność 0.75

starzenie 16-20 lat

opakowanie karton 6 but.

LUIS PATO Rodzina
Pato wytwarza wina
w Quinta de
Riberinho co
najmniej od
osiemnastego wieku.
Joao Pato rozpoczął
butelkowanie
własnego wina w
roku 1970, jako
pierwszy
indywidualny
producent w regionie Bairrada. Dziś jego
syn Luis jest bezdyskusyjnym liderem
regionu, choć nie produkuje już win w
ramach apelacji Bairrada - kilka lat temu w
proteście przeciw szkodliwej jego zdaniem
polityce władz zaczął umieszczać swe
słynne wina w teoretycznie niższej klasie
win regionalnych, Vinho Regional Beiras.
Jest uważany za mistrza tradycyjnej
czerwonej odmiany baga,
zrewolucjonizował jej winifikację, jako
pierwszy wprowadzając na szeroką skalę
odszypułkowywanie gron i staranną
kontrolę temperatury fermentacji. Luis
Pato jest jednym z najbardziej znanych w
świecie producentów portugalskich.
Łączna powierzchnia jego winnic
przekracza 70 ha, poza czerwonymi
winami z odmiany baga wytwarza tu
również bardzo ciekawe wina białe,
różowe i musujące. Wino skomponowane
w 75% z winogron ze szczepu Baga oraz
w 25% ze szczepu Touriga Nacional.
Winogrona każdego ze szczepów
fermentowane są oddzielnie, oraz starzone
w beczkach z młodego dębu francuskiego
Allier przez 12 miesięcy. Wino to zachwyca
zarówno aromatem oraz smakiem czereśni
i fiołków, właściwym szczepowi Touriga
Nacional, jak też aromatem i smakiem
malin, charakterystycznym dla szczepu
Baga, połączonym z nutą wanilii oraz
prażonego drewna, jaką nadaje mu proces
dojrzewania w nowych beczkach.
Podawane najlepiej w temperaturze 16 -17
oC doskonale podkreśli smak dań mięsnych
z grilla, dziczyzny oraz mięsa czerwonego.
Alk 13%

Rabl Cuvee Privee



58,00 zł
1x0.75l.

53,00 zł
6x0.75l.

51,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

producent Rabl

kolor czerwone

region Kamptal (Austria)

szczepy 50% Zweigelt, 50% Portugieser

charakter półwytrawne

nagrody

Kilka spektakularnych wyróżnień:

Od 1991 roku wina  "Salonie

Österreichischer Wein" - Riesling

Steinhaus otrzymał wyróżnienie nawet

pięć razy z rzędu!

2004 - W "Vinitaly" w Weronie trophy

"Najlepsza austriacka winiarnia 2004 r."

2006 - Grüner Veltliner Käferberg 2004

złoty medal "Decanter World Wine

Awards 2006" w Londynie.

2008 - Bardzo udany rok! Riesling

Trockenbeerenauslese 2006 wygrał

"austriacki "Sweet Regional Trophy" na

Decanter World Wine Awards 2008, a

Eiswein Veltliner Grüner 2006 wygrał

Eisweintrophy na Międzynarodowym

Wine Challenge w Londynie.  Riesling

Steinhaus w Sommelier Wine Awards:

rocznik 2007 był mistrzem w "przez

szkło" kategorii rocznika 2008 i zdobył

złoto.

2009 - Kolejny bardzo udany rok! Trzy

wina nagrodzone złotymi medalami i

tytuł "Winiarni Roku"- Mundus Vini.

 Trzy wina nagrodzone złotymi medalami

z ocenami powyżej 90 punktów.

 I wreszcie niedawny sukces: tytuł:

"Winiarni Roku" przyznaną przez

czołowych szwedzkich dziennikarzy

wina. 

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

Interesujący blend Zweigelt i Blauer
Portugieser o intensywnym bordowym
kolorze z fioletowym refleksem. Aromat to
owijające się sobą wzajemnie fiołki,
maliny, truskawki i wiśnia. W ustach
delikatne taniny połączone z wyraźnie
słodkim, soczystym owocem. Pełne i
zarazem delikatne o welwetowej
strukturze. Daje dużo radości. Alk.12,5% 

Wina Rabl, są symbolem najwyższej
jakości terroir i sztuki winifikacji,  kolekcja 
win, corocznie nagradzanych, przez
międzynarodowe gremia. Największe
uznanie przynosi linia Vinum Optimum do
produkcji  używane są najlepsze
winogrona z winnic położonych na
wzgórzach Langenlois.  Langenlois, słynie
z produkcji win które trafiają na czołowe
pozycje na liście najlepszych win
Austryjackich, a region Kamptal posiada
unikalny mikroklimat i bogate gleby z dużą
ilością minerałów. W połączeniu z
technikami produkcji wina, które są w
doskonałej harmonii z naturą.
 
Początki winnej historii rodziny Rabl
sięgają 1750 roku, część zabytkowych
piwnic przetrwała do dziś. Początkowo
produkcja na własne potrzeby i na
zapotrzebowanie lokalnych karczmarzy.
Firma jest prowadzona przez rodzinę Rabl
od 1900 roku.  Pierwszym wielkim
sukcesem winnycy był Grüner Veltliner
Käferberg - rocznik 1950 - stał się
mistrzem w dolinie Wachau i regionie
Kamptal.

Rabl Gruner Veltliner Kaferberg Reserve



95,00 zł
1x0.75l.

88,00 zł
6x0.75l.

84,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Kamptal DAC

producent Rabl

kolor białe

region Kamptal (Austria)

szczepy 100% Gruner Veltliner

charakter wytrawne

nagrody

Kilka spektakularnych wyróżnień:

Od 1991 roku wina  "Salonie

Österreichischer Wein" - Riesling

Steinhaus otrzymał wyróżnienie nawet

pięć razy z rzędu!

2004 - W "Vinitaly" w Weronie trophy

"Najlepsza austriacka winiarnia 2004 r."

2006 - Grüner Veltliner Käferberg 2004

złoty medal "Decanter World Wine

Awards 2006" w Londynie.

2008 - Bardzo udany rok! Riesling

Trockenbeerenauslese 2006 wygrał

"austriacki "Sweet Regional Trophy" na

Decanter World Wine Awards 2008, a

Eiswein Veltliner Grüner 2006 wygrał

Eisweintrophy na Międzynarodowym

Wine Challenge w Londynie.  Riesling

Steinhaus w Sommelier Wine Awards:

rocznik 2007 był mistrzem w "przez

szkło" kategorii rocznika 2008 i zdobył

złoto.

2009 - Kolejny bardzo udany rok! Trzy

wina nagrodzone złotymi medalami i

tytuł "Winiarni Roku"- Mundus Vini.

 Trzy wina nagrodzone złotymi medalami

z ocenami powyżej 90 punktów.

 I wreszcie niedawny sukces: tytuł

"Winiarni Roku" przyznaną przez

czołowych szwedzkich dziennikarzy

wina. 

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Zniewala już po pierwszym łyku,.... później
coraz większa ekscytacja, Wspaniałe,
trudne do opisania , zmienia swoją twarz,
przeistacza się jak kameleon! z niuansów
kwitnącej łąki i musu z pigwy z odrobiną
moreli do nuty suszonych ziół, rabarbaru i
korzennych przypraw. Jest to WIELKI,
pełny GRUNER , z ogromnym kompleksem,
długi i złożony .
To wielka przyjemność z degustacji :)  

Wina Rabl, są symbolem najwyższej
jakości terroir i sztuki winifikacji,  kolekcja 
win, corocznie nagradzanych, przez
międzynarodowe gremia. Największe
uznanie przynosi linia Vinum Optimum do
produkcji  używane są najlepsze
winogrona z winnic położonych na
wzgórzach Langenlois.  Langenlois, słynie
z produkcji win które trafiają na czołowe
pozycje na liście najlepszych win
Austryjackich, a region Kamptal posiada
unikalny mikroklimat i bogate gleby z dużą
ilością minerałów. W połączeniu z
technikami produkcji wina, które są w
doskonałej harmonii z naturą.
 
Początki winnej historii rodziny Rabl
sięgają 1750 roku, część zabytkowych
piwnic przetrwała do dziś. Początkowo
produkcja na własne potrzeby i na
zapotrzebowanie lokalnych karczmarzy.
Firma jest prowadzona przez rodzinę Rabl
od 1900 roku.  Pierwszym wielkim
sukcesem winnycy był Grüner Veltliner
Käferberg - rocznik 1950 - stał się
mistrzem w dolinie Wachau i regionie
Kamptal.

Rabl Gruner Veltliner Spiegel



55,00 zł
1x0.75l.

50,00 zł
6x0.75l.

48,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Kamptal DAC

producent Rabl

kolor białe

region Kamptal (Austria)

szczepy 100% Gruner Veltliner

charakter wytrawne

nagrody

Kilka spektakularnych wyróżnień:

Od 1991 roku wina  "Salonie

Österreichischer Wein" - Riesling

Steinhaus otrzymał wyróżnienie nawet

pięć razy z rzędu!

2004 - W "Vinitaly" w Weronie trophy

"Najlepsza austriacka winiarnia 2004 r."

2006 - Grüner Veltliner Käferberg 2004

złoty medal "Decanter World Wine

Awards 2006" w Londynie.

2008 - Bardzo udany rok! Riesling

Trockenbeerenauslese 2006 wygrał

"austriacki "Sweet Regional Trophy" na

Decanter World Wine Awards 2008, a

Eiswein Veltliner Grüner 2006 wygrał

Eisweintrophy na Międzynarodowym

Wine Challenge w Londynie.  Riesling

Steinhaus w Sommelier Wine Awards:

rocznik 2007 był mistrzem w "przez

szkło" kategorii rocznika 2008 i zdobył

złoto.

2009 - Kolejny bardzo udany rok! Trzy

wina nagrodzone złotymi medalami i

tytuł "Winiarni Roku"- Mundus Vini.

 Trzy wina nagrodzone złotymi medalami

z ocenami powyżej 90 punktów.

 I wreszcie niedawny sukces: tytuł

"Winiarni Roku" przyznaną przez

czołowych szwedzkich dziennikarzy

wina. 

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat

opakowanie karton 6 butelek

Delikatne, wibrujące niuanse młodej,
pachnącej  trawy, limonki i zielonego
jabłka  obsypywane białym pieprzem. W
ustach, nasilają się wcześniejsze
doznania, będąc podkreślone idealnym
poziomem mineralnośći, czyste, długie i
eleganckie.

 
 

Wina Rabl, są symbolem najwyższej
jakości terroir i sztuki winifikacji,  kolekcja 
win, corocznie nagradzanych, przez
międzynarodowe gremia. Największe
uznanie przynosi linia Vinum Optimum do
produkcji  używane są najlepsze
winogrona z winnic położonych na
wzgórzach Langenlois.  Langenlois, słynie
z produkcji win które trafiają na czołowe
pozycje na liście najlepszych win
Austryjackich, a region Kamptal posiada
unikalny mikroklimat i bogate gleby z dużą
ilością minerałów. W połączeniu z
technikami produkcji wina, które są w
doskonałej harmonii z naturą.
 
Początki winnej historii rodziny Rabl
sięgają 1750 roku, część zabytkowych
piwnic przetrwała do dziś. Początkowo
produkcja na własne potrzeby i na
zapotrzebowanie lokalnych karczmarzy.
Firma jest prowadzona przez rodzinę Rabl
od 1900 roku.  Pierwszym wielkim
sukcesem winnycy był Grüner Veltliner
Käferberg - rocznik 1950 - stał się
mistrzem w dolinie Wachau i regionie
Kamptal.



72,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

63,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Kamptal DAC

producent Rabl

kolor białe

region Kamptal (Austria)

szczepy 100% Riesling

charakter wytrawne

nagrody

Kilka spektakularnych wyróżnień:

Od 1991 roku wina  "Salonie

Österreichischer Wein" - Riesling

Steinhaus otrzymał wyróżnienie nawet

pięć razy z rzędu!

2004 - W "Vinitaly" w Weronie trophy

"Najlepsza austriacka winiarnia 2004 r."

2006 - Grüner Veltliner Käferberg 2004

złoty medal "Decanter World Wine

Awards 2006" w Londynie.

2008 - Bardzo udany rok! Riesling

Trockenbeerenauslese 2006 wygrał

"austriacki "Sweet Regional Trophy" na

Decanter World Wine Awards 2008, a

Eiswein Veltliner Grüner 2006 wygrał

Eisweintrophy na Międzynarodowym

Wine Challenge w Londynie.  Riesling

Steinhaus w Sommelier Wine Awards:

rocznik 2007 był mistrzem w "przez

szkło" kategorii rocznika 2008 i zdobył

złoto.

2009 - Kolejny bardzo udany rok! Trzy

wina nagrodzone złotymi medalami i

tytuł "Winiarni Roku"- Mundus Vini.

 Trzy wina nagrodzone złotymi medalami

z ocenami powyżej 90 punktów.

 I wreszcie niedawny sukces: tytuł

"Winiarni Roku" przyznaną przez

czołowych szwedzkich dziennikarzy

wina.   

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Rabl Riesling Steinhaus

Jak tym wrażeniom nadać odpowiednią
formę?...trudne zadanie! Tak szlachetny,
zaskakujący i wyrafinowany Riesling. Nos
to wspaniała gra białej brzoskwini,
suszonej moreli i dojrzałych mandarynek,
w tle nuta białego pieprzu i powiew wiatru
po delikatnym wiosennym deszczu. W
ustach suszone morele łączą się z nutą
poziomki, przecięte zdecydowanym
dotykiem morskiej soli, wspaniała
cytrusowa mineralność. Niesamowity
związek dwóch akcentów, soczystego,
pełnego słodkiego owocu z przeszywającą
go orzeźwiającą i delikatnie słoną nutą.
Bardzo długi, leciutko korzenny
finisz.Ogromny kompleks, aż nie można mu
się oprzeć :)

Wina Rabl, są symbolem najwyższej
jakości terroir i sztuki winifikacji,  kolekcja 
win, corocznie nagradzanych, przez
międzynarodowe gremia. Największe
uznanie przynosi linia Vinum Optimum do
produkcji  używane są najlepsze
winogrona z winnic położonych na
wzgórzach Langenlois.  Langenlois, słynie
z produkcji win które trafiają na czołowe
pozycje na liście najlepszych win
Austryjackich, a region Kamptal posiada
unikalny mikroklimat i bogate gleby z dużą
ilością minerałów. W połączeniu z
technikami produkcji wina, które są w
doskonałej harmonii z naturą.
 
Początki winnej historii rodziny Rabl
sięgają 1750 roku, część zabytkowych
piwnic przetrwała do dziś. Początkowo
produkcja na własne potrzeby i na
zapotrzebowanie lokalnych karczmarzy.
Firma jest prowadzona przez rodzinę Rabl
od 1900 roku.  Pierwszym wielkim
sukcesem winnycy był Grüner Veltliner
Käferberg - rocznik 1950 - stał się
mistrzem w dolinie Wachau i regionie
Kamptal.



75,00 zł
1x0.75l.

69,00 zł
6x0.75l.

62,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Moselle Luxembourgeoise Contrôlée

producent Caves Bernard-Massard

kolor białe

region Mosselle Luxembourgeoise (Luksemburg)

szczepy 100% Riesling

charakter wytrawne

nagrody

w 12 edycji „ Concours Mondial de

Bruxelles” 

Riesling Château de Schengen zdobył

„GOLD MEDAL”

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 but

Riesling Chateau de Schengen

Wino białe, wytrawne charakteryzuje się
świecącą, jasno-żółtą barwą. Posiada
delikatny owocowy aromat łączący
harmonijne nuty mineralne w lekkiej
tonacji cytrynowej. Podczas degustacji
dominuje wrażenie świeżości z dobrze
zbalansowaną kwaskowatością, której
towarzyszy smak dojrzałych owoców.
Kompozycja pełna finezji i szlachetności.
Zbiór winogron wykonywany ręcznie,
starannie wyselekcjonowanymi partiami,
pozwala na zebranie najlepszych, w pełni
dojrzałych winogron do zbiorników o
pojemności 200 kg. Wyciskanie, proces
produkcji oraz dojrzewanie wina odbywają
się w piwnicy zarezerwowanej dla win
mozelskich.

Winnica o wieloletniej tradycji, w roku
1986 została przejęta przez winnice
Bernard-Massard. Zajmuje powierzchnię
ponad 12 hektarów, stanowiąc jedno z
największych gospodarstw winnych w
Wielkim Księstwie Luksemburga. Winnica
ta, usytuowana w małym, malowniczym
miasteczku Schengen, jest członkiem
stowarzyszania " Domaine et Tradition ".
Obecnie zaś czerpie korzyści z nowego,
europejskiego charakteru tej miejscowości
( Układ z Schengen - 1985r ). Na etykiecie
wina znajduje się zamek w Schengen
namalowany przez samego Victora Hugo,
podczas jednego z pobytów mistrza na
tym terenie.

Riesling Kabinett Trocken Eugen Friedrich



42,00 zł
1x0.75l.

39,00 zł
6x0.75l.

37,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2002

apelacja Hambacher Schlossberg

producent Eugen Friedrich

kolor białe

region Pallatynat Nadreński (Niemcy)

szczepy Riesling

charakter wytrawne

nagrody
Bronzene Kammerpreismunze Magazyn

Wino: 83 punkty

pojemność 0.75

starzenie 2-3 lata

opakowanie karton 6 but

:

Rodzina Friedrichów winiarstwem w
Hambach zajmuje się od roku 1841.
Początkowo uprawiała jedynie winorośl
(Riesling, Portugieser, Burgunder)., ale
wkrótce Friedrichowie rozszerzyli swoją
działalność o cały proces winifikacji i stali
się pełnowartościowym gospodarstwem
winiarskim. Dzisiaj, wraz z przekazaniem
przez Eugena Friedricha pieczy nad
winnicą synowi, możemy mówić o
czwartym już pokoleniu winiarzy w
rodzinie. Mistrz winiarski, Bernhard
Friedrich, choć pozostaje tradycjonalistą,
nie unika w swojej winnicy nowości i
innowacji - winnica Eugena i Bernharda
była jedną z pierwszych, które
wprowadziły doświadczalną uprawę
nowego szczepu winogron o nazwie
Cabernet-Dorsa (krzyżówka Cabernet
Sauvignon x Dornfelder). 7,5 hektara
posiadłości położone jest na stokach
Hambacher Schloßberg, a więc Zamkowym
Wzgórzu. Na gliniastej glebie,
wyeksponowanych na południe tarasów
rodzina Friedrichów uprawia kilkanaście
gatunków czerwonych i białych winogron,
przede wszystkim jednak Rieslinga (około
30% upraw) i Portugiesera (17% upraw).
Od roku 1994 prace w winnicy prowadzone
są zgodnie z Wytycznymi na temat
Kontrolowanej i Chroniącej Środowisko
Naturalne Uprawy Winorośli. Ta dumna
nazwa oznacza w praktyce to, iż do
nawożenia i ochrony roślin stosować
można jedynie wybrane produkty (przy
absolutnym wykluczeniu herbicydów).
Klasyczny, wytrawny Riesling o aromacie
cytrusów i rasowo kwaskowym smaku z
akcentami cytryny i limonki. Na brzegach
Renu w Palatynacie w okolicach Spiry do
dzisiaj spotkać można dziką winorośl
zwaną Ur-Riesling (czyli pra-riesling). Czy
to przodek dzisiejszego Rieslinga - Króla
Białych Win? Teorii jest bardzo wiele, bo
do tego szczepu chętnie przyznają się
także Francuzi, a szczególnie Alzatczycy.
Ale teoria o jego nadreńskim pochodzeniu
wydaje się być najbliższa prawdzie.
Riesling, choć stawia twarde warunki
mikroklimatyczne (wymaga szczególnie



Rivaner Eugen Friedrich



42,00 zł
1x0.75l.

39,00 zł
6x0.75l.

37,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2002

apelacja Hambacher Schlossberg

producent Eugen Friedrich

kolor białe

region Pallatynat Nadreński (Niemcy)

szczepy Riesling

charakter wytrawne

nagrody
Bronzene Kammerpreismunze Magazyn

Wino: 83 punkty

pojemność 0.75

starzenie 2-3 lata

opakowanie karton 6 but

:

Niezwykle oryginalny, biały wytrawny
trunek. Uwodzi żółtozieloną barwą,
owocowym aromatem z nutą mango i
delikatnie kwaskowym smakiem z nutą
orzechów włoskich. Po raz pierwszy
zasadził tę odmianę szwajcarski profesor
Hermann Müller pochodzący z Thurgau.
Powszechnie sądzi się, że szczep ten jest
krzyżówką Rieslinga i Silvanera. Stąd także
pochodzi zaczerpnięte z sylab tych nazw
zamienne miano - Rivaner (używane na
określenie wytrawnych, delikatniejszych
win, wyprodukowanych ze szczególnie
dobrych gron Müller-Thurgau). Ale teoria
ta bywa podważana. Ten niezbyt wybredny
klimatycznie i glebowo szczep bardzo ostro
konkuruje pod względem popularności z
samym Rieslingiem. Pisarka angielska
Jancis Robinson określiła to wino zgoła
jako ""najsłynniejszy i najbardziej znany
gatunek"". I trudno się temu dziwić, gdy
spojrzy się na mapę zasięgu upraw tego
grona. Müller-Thurgau charakteryzuje się
lekko muszkatowym zapachem,
owocowym aromatem i smakiem o
delikatnej kwasowości. Dojrzewa wcześnie
dając dobre plony..

Rodzina Friedrichów winiarstwem w
Hambach zajmuje się od roku 1841.
Początkowo uprawiała jedynie winorośl
(Riesling, Portugieser, Burgunder)., ale
wkrótce Friedrichowie rozszerzyli swoją
działalność o cały proces winifikacji i stali
się pełnowartościowym gospodarstwem
winiarskim. Dzisiaj, wraz z przekazaniem
przez Eugena Friedricha pieczy nad
winnicą synowi, możemy mówić o
czwartym już pokoleniu winiarzy w
rodzinie. Mistrz winiarski, Bernhard
Friedrich, choć pozostaje tradycjonalistą,
nie unika w swojej winnicy nowości i
innowacji - winnica Eugena i Bernharda
była jedną z pierwszych, które
wprowadziły doświadczalną uprawę
nowego szczepu winogron o nazwie
Cabernet-Dorsa (krzyżówka Cabernet
Sauvignon x Dornfelder). 7,5 hektara
posiadłości położone jest na stokach
Hambacher Schloßberg, a więc Zamkowym



89,00 zł
1x0.75l.

79,00 zł
6x0.75l.

75,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

producent Castello del Terriccio

kolor białe

region Toskania (Włochy)

szczepy 100% Chardonnay

charakter wytrawne

nagrody

Wine Spectator 87 pkt,Veronelli 88

pktGambero Rosso 2 kieliszkiDuamilavini

3 grona

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

opakowanie karton 6 but.

Rondinaia Castello del Terriccio

Castello del Terriccio - legendarna
tysiącletnia posiadłość w sercu Toskanii.
Pierwsze wzmianki z okresu
średniowiecza, na temat zamku
usytuowanego strategicznie na wzgórzach
jako doskonały punkt obserwacyjny,
strzegący przed najazdami Saracenów. Od
XIV wieku posiadłość w rekach książęcej
rodziny Gaetani, została rozbudowana
umocniona i zasadzone pierwsze winoroślą
i gaje oliwne. Ciekawostką jest iż była do I
Wojny Światowej we władaniu rodziny
Poniatowskich. Obecnie od lat 80, Terricio
skupiła się na produkcji wysokiej jakości
win, uprawiane szczepy: cabernet, merlot,
syrah, sangiovese,chardonnay , sauvignon
blanc. Obecnie firma kontroluje 25 ha
własnych winnic, żadkie nasadzenia,
niewielkie wydajności z ha, wspaniałe
terroir , rygor technologiczny i zdolności
enologów to klucze do sukcesów iż
supertoscanów spod znaku Castello del
Terriccio, wina znane i cenine przez
winnych purystów na całym świecie...
Rondinaia wino w 100%
selekcjonowanego Chardonnay, ręcznie
selekcjonowane grona najwyższej
dojrzałości, krótka zimna maceracja,
dojrzewanie w kadziach inoxowych tak aby
jak najbardziej zachowac świeżość wina.
Balodosłomkowe wino o intensywnym
rześkim bukiecie , zielone jabłka limonka
kwiaty, w ustach orzeźwiające, wibrujące
zaznaczona świeża kwasowość. alc.13 %.

Rosso Piceno Monteprandone Saladini Pilastri



88,00 zł
78,00 zł
1x0.75l.

79,00 zł
78,00 zł
6x0.75l.

78,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Rosso Piceno DOC

producent Saladini Pilastri

kolor czerwone

region Marche (Włochy)

szczepy 70% Montepulciano, 30% Sangiovese

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2009: 2 kiel

Duemilavini 2009: 5 grona

Robert Parker: 91 pkt

Guide l'Espresso 2009: 3 but

Veronelli-Guide 2009: 90 pkt

Guida ai Vini Bio 2009: korony

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Flagowe wino z domu Pilastri, pierwsze
wino z regionu marche ocenione przez
Gambero Rosso notą maksymalną - 3 kiel.
Wino produkowane z gron z niewielkiej
kilkuhektarowej działki, maceracja ok. 25
dni, starzenie w beczkach ok. 18 miesięcy.
Intensywna czerwień z fioletowymi
refleksami, niezwykła koncentracja. W
ustach czarna porzeczka, śliwka, lukrecja i
orientalne przyprawy. Potężny ładunek
tanin (wskazana dekantacja, lub
otworzenie butelki kilka godzin wczesniej)
subtelnych tanin. Wspaniałe wino za
rozsądną cenę !

Korzenie książęcego rodu Pilastrich sięgają
roku 1000, pierwsze informacje na temat
produkcji win w posiadłości Pilastrich
pochodza z XVII wieku. Winnice Saladini
Pilastri położone są w Marche, w okolicach
Monteprandone i Spinetoli, areał upraw ok.
120 hektarów położony na wzgórzach w
bezpośredniej bliskości morza. Wszystkie
wina mają certyfikat win z upraw
biologicznych. Każdy przewodnik winiarski
opisujący wina z regionu Marche wymienia
Pilastriego jako jednego z najlepszych
producentów w regionie. Jego flagowe
wino Monteprandone było pierwszym
winem z regionu, które zostało wyróżnione
3 kieliszkami Gambero Rosso. Dbałość o
zachowanie świetnej jakości win i bardzo
rozsądnych cen, doskonałe opinie
miłośników wina, oraz świetne recenzje
prasy winiarskiej przyczyniły się do
sukcesów win z domu Pilastri na całym
świecie.

Rosso Piceno Piediprato Saladini Pilastri



54,00 zł
1x0.75l.

49,00 zł
6x0.75l.

44,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Rosso Piceno DOC

producent Saladini Pilastri

kolor czerwone

region Marche (Włochy)

szczepy 50% Montepulciano, 50% Sangiovese

charakter wytrawne

nagrody

Gambero Rosso 2009: 2 kiel

Duemilavini 2009: 3 grona

Robert Parker: 89 pkt

Guide l'Espresso 2009: 3 but

Veronelli-Guide 2009: 87 pkt

Robert Parker: 89 pkt

pojemność 0.75

starzenie 5-6 lat

opakowanie karton 6 butelek

Wino z połączenia gron Sangiovese i
Montepulciano. Głebia koloru, purpurowa
nieprzenikniona czerwień, w nosie pieprz i
orientalne przyprawy, delikatne taniny.
Długa maceracja 25-35 dni, starzenie
część wina w dużych dębowych beczkach z
dęby słoweńskiego i w małych beczkach
dębu francuskiego ok. 12 miesięcy.
Konieczne otworzenie butelki min 30 minut
przed konsumpcją. Jedno z moich
ulubionych win, rewelacyjny stosunek
cena/jakość ! Alk 13.5%

Korzenie książęcego rodu Pilastrich sięgają
roku 1000, pierwsze informacje na temat
produkcji win w posiadłości Pilastrich
pochodza z XVII wieku. Winnice Saladini
Pilastri położone są w Marche, w okolicach
Monteprandone i Spinetoli, areał upraw ok.
120 hektarów położony na wzgórzach w
bezpośredniej bliskości morza. Wszystkie
wina mają certyfikat win z upraw
biologicznych. Każdy przewodnik winiarski
opisujący wina z regionu Marche wymienia
Pilastriego jako jednego z najlepszych
producentów w regionie. Jego flagowe
wino Monteprandone było pierwszym
winem z regionu, które zostało wyróżnione
3 kieliszkami Gambero Rosso. Dbałość o
zachowanie świetnej jakości win przy
zachowaniu bardzo rozsądnych cen,
doskonałe opinie miłośników wina, oraz
świetne recenzje prasy winiarskiej
przyczyniły się do sukcesów win z domu
Pilastri na całym świecie.

Sangiovese Di Majo Norante



41,00 zł
1x0.75l.

36,00 zł
6x0.75l.

34,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja IGT Terra Degli Osci

producent Di Majo Norante

kolor czerwone

region Molise (Włochy)

szczepy Sangiovese

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

opakowanie karton 12 but.

Di Majo Norante - główny producent w
regionie Molise, zajmujący się
winiarstwem od 1968 roku. Jego winnice
obejmują obszar ok.52 ha. Produkuje ok.
100.000 litrów wina rocznie. Inwestując w
nowoczesne technologie winifikacji nie
zapomniał jednak, aby uprawa była w jak
największym stopniu uprawą biologiczną.
Delikatna tekstura, aromaty wiśni i jeżyn,
połączone z mineralną kwasowością i
dobrze zbudowanymi taninami. Świetna
równowaga. Wino idealne do potraw z
dodatkiem świeżych warzyw i sosem na
bazie pomidorów. Pobudza kubki smakowe
sprawia iż potrawy nabierają trzeciego
wymiaru

Santa Sofia Amarone



179,00 zł
1x0.75l.

170,00 zł
6x0.75l.

159,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Valpolicella Classico Superiore DOC

producent Santa Sofia

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
70% Corvina, 25% Rondinella, 5%

Molinara

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Duemilavini: 4 grona,

Gambero Rosso: 2 kieliszki,

Guida del Viniitaliani: 84 pkt,

Vini Buoni: 4 gwiazdki,

I Vini di Veronelli: 86 pkt

pojemność 0.75

starzenie 15 lat

opakowanie karton 6 butelek

Fantastyczne Amarone miękkie delikatne
uwodzicielskie... Grona z serca Valpolicelli
zbierane ręcznie i poddane procesowi
suszenia ok. 90-120 dni, po fermentacji
starzone w beczkach z dębu sławońskiego
przez 36 miesięcy , oraz 8-12 mcy w
butelkach. Kolor ceglasty z fioletowym
refleksem. Bukiet bardzo intensywny -
konfitura z wiśni i czereśni, z dodatkiem
rodzynek złamana eukaliptusową i
tytoniową nutą. W ustach pełne, gładkie i
soczyste o długim finiszu. Temperatura
serwowania 20°-22° C , wspaniałe wino do
dojrzewających serów, pieczonej kaczki,
........ lub świetne preludium do miłego
wieczoru z ukochaną osobą.

Początki Santa Sofii sięgają 1560 roku
kiedy to szlachcic Marcantonio Serego
zwrócił się do architekta Andrea Palladio -
geniusza w swojej dziedzinie, aby ten
zbudował wielką i wspaniałą willę w
samym sercu regionu Valpolicella Classico.
Z czasem Willa stała się symbolem
posiadłości Santa Sofia -winiarni, słynącej
z produkcji wysokiej klasy win, która od
wielu już pokoleń przekazuje swym
następcom prestiż i dobre imię, które dziś
należy do rodziny Begnoni, stawiającej
czoła nowym wyzwaniom, respektując
przy tym tradycję tego niezwykłego
miejsca.

Santa Sofia Arleo



105,00 zł

rocznik >2003

producent Santa Sofia

region Veneto (Włochy)

szczepy
70% Corvina, 20% Cabernet Sauvignon,

10% Merlot

charakter wytrawne łagodne

opakowanie karton 6 butelek

Wspaniały kupaż składający się w 70% z
suszonych przez 40 do 45 dni gron Corvina,
20% Cabernet Sauvignon oraz 10%
Merlot. Wspaniały, silnie rubinowy kolor. W
ustach pełne, oleiste o welwetowych
taninach, bogate w niuanse suszonej śliwki
i figi z dymną nutą i delikatnym dotykiem
gałki muszkatołowej. Bardzo eleganckie i
zrównoważone, wręcz zachwycające!! i
ten zniewalający długi, konfiturowy z
odrobiną beczki finisz, o którym trudno
zapomnieć. Wino dojrzewane przez 18
miesięcy w beczkach z dębu slawońskiego
i dodatkowo do 8 miesięcy w butelce.
Serwować w temperaturze 20°-22°.
Idealne do dojrzałych serwów, intensywnie
przyprawionych pieczeni i dziczyzny. Arleo
jestnaprawdę wyjątkowe, powstało jako
ostatnie wino w winnicy, ze starannie
dobranych, najlepszych gron w posiadłości
Santa Sofia w samym sercu Valpolicella
Classico. Arleo - przepowiada mu się
bardzo obiecującą przyszłość:)

 

Początki Santa Sofii sięgają 1560 roku
kiedy to szlachcic Marcantonio Serego
zwrócił się do architekta Andrea Palladio -
geniusza w swojej dziedzinie, aby ten
zbudował wielką i wspaniałą willę w
samym sercu regionu Valpolicella Classico.
Z czasem Willa stała się symbolem
posiadłości Santa Sofia -winiarni, słynącej
z produkcji wysokiej klasy win, która od
wielu już pokoleń przekazuje swym
następcom prestiż i dobre imię, które dziś
należy do rodziny Begnoni, stawiającej
czoła nowym wyzwaniom - respektując
przy tym tradycję tego niezwykłego
miejsca. 

Santa Sofia DiVino Palladio Amarone



485,00 zł

Santa Sofia GIOE Amarone



225,00 zł
1x0.75l.

210,00 zł
6x0.75l.

199,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Valpolicella Classico Superiore DOC

producent Santa Sofia

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
70% Corvina, 25% Rondinella, 5%

Molinara

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Duemilavini: 4 grona, Gambero Rosso: 2

kieliszki, Guida del Viniitaliani: 86 pkt,

Vini Buoni: 4 gwiazdki, I Vini di Veronelli:

91 pkt

pojemność 0.75

starzenie 20 lat

opakowanie skrzynka 6 butelek

Początki Santa Sofii sięgają 1560 roku
kiedy to szlachcic Marcantonio Serego
zwrócił się do architekta Andrea Palladio -
geniusza w swojej dziedzinie, aby ten
zbudował wielką i wspaniałą willę w
samym sercu regionu Valpolicella Classico.
Z czasem Willa stała się symbolem
posiadłości Santa Sofia - winiarni, słynącej
z produkcji wysokiej klasy win, która od
wielu już pokoleń przekazuje swym
następcom prestiż i dobre imię, które dziś
należy do rodziny Begnoni, stawiającej
czoła nowym wyzwaniom, respektując
przy tym tradycję tego niezwykłego
miejsca. Starannie wyselekcjonowane
grona zebrane z idealnie nasłonecznionych
wzgórz Monte Gradella, suszone przez 120
dni, trafiają po fermentacji na 36 miesięcy
do beczek z dębu Sławońskiego, by nabrać
ogłady przez następne 16-18 miesięcy w
beczkach Allier, i dojrzeć przez 8-12
miesięcy w butelkach. Limitowana
produkcja tylko z najlepszych roczników.
Skomplikowany proces winifikacji i
dojrzewania dał wielkie wino o
intensywnie rubinowym kolorze z
granatowymi refleksmi, nosie pełnym
wiśni, jagody i borówki w połaczeniu z
lukrecją , korzennymi przyprawami i
szczyptą wanilii. W ustach pełne z
niuansem kandyzowanych owoców, miękko
i przyjemnie wypełniające podniebienie.
Duży ładunek welwetowych tanin i lekko
mineralna struktura dostarczają
niepowtarzalnych wrażeń. Serwować w
temperaturze 20°-22° C, alk.15% Świetny
dodatkiem do tego wina będzie
aromatyczna pieczeń , dziczyzna i sery,
idealne jako wino kontemplacyjne
wieczorową porą...

Santa Sofia Montegradella



82,00 zł
1x0.75l.

75,00 zł
6x0.75l.

72,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Valpolicella Classico Superiore DOC

producent Santa Sofia

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
70% Corvina, 25% Rondinella, 5%

Molinara

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Duemilavini: 3 grona,

Gambero Rosso: 2 kieliszki,

Guida del Viniitaliani: 81 pkt,

Vini Buoni: 4 gwiazdki,

I Vini di Veronelli: 87 pkt

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Początki Santa Sofii sięgają 1560 roku
kiedy to szlachcic Marcantonio Serego
zwrócił się do architekta Andrea Palladio -
geniusza w swojej dziedzinie, aby ten
zbudował wielką i wspaniałą willę w
samym sercu regionu Valpolicella Classico.
Z czasem Willa stała się symbolem
posiadłości Santa Sofia -winiarni, słynącej
z produkcji wysokiej klasy win, która od
wielu już pokoleń przekazuje swym
następcom prestiż i dobre imię, które dziś
należy do rodziny Begnoni, stawiającej
czoła nowym wyzwaniom - respektując
przy tym tradycję tego niezwykłego
miejsca. Kolejne wspaniałe wino od Santa
Sofii - Monte Gradella produkowane
podobnie jak Amarone z suszonych przez
owoców, lecz proces suszenia jest o
połowę krótszy ok 45-50 dni. Starzona
przez 18 miesięcy w beczkach ze
Sławońskiego dębu i dojrzewana min. 6-9
mcy w butelkach. Wino odznacza się
niekonwencjonalnością, która jest
wyłącznością Santa Sofii. Naprawdę
unikalna w swojej charakterystyce. Nos to
eksplozja wiśni i malin z dodatkiem
suszonych owoców, odrobiną korzennych
przypraw i liści tytoniu. W ustach
welwetowa i pełna o idealnym balansie
owocowości z dobrze zbudowanymi
taninami i w tle z delikatną mineralną
kwasowością. Wyśmienite!!. Serwować w
temperaturze 20 C. Z powodzeniem można
ja określić jako małe Amarone. ! Idealna z
risotto, makaronów z mięsem,
grillowanymi pieczonym mięsem oraz
dziczyzną

Santa Sofia Predaia



85,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2003

producent Santa Sofia

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
85% Cabernet Sauvignon, 10% Corvina,

5% Rondinella

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

Blend Cabernet Sauvignon (85%) i
suszonych przez 90 dni gron Corvina i 
Rondinella. Nieprzenikniony fiolet, wręcz
atramentowy. Gęste i skoncentrowane,
potężne taniny. W ustach ogromny ładunek
dojrzałych owoców, porzeczki z dodatkiem
śliwki i jagody z balsamiczno-dymnym
niuansem. Długi, welwetowy finisz z
posmakiem gorzkiej czekolady z odrobiną
korzennych przypraw. Predaia starzona
była przez 18 miesięcy w beczkach z dębu
francuskiego. Ogromny kompleks,
fantastyczna !!! i przynosi uśmiech na
twarz:)  

Początki Santa Sofii sięgają 1560 roku
kiedy to szlachcic Marcantonio Serego
zwrócił się do architekta Andrea Palladio -
geniusza w swojej dziedzinie, aby ten
zbudował wielką i wspaniałą willę w
samym sercu regionu Valpolicella Classico.
Z czasem Willa stała się symbolem
posiadłości Santa Sofia -winiarni, słynącej
z produkcji wysokiej klasy win, która od
wielu już pokoleń przekazuje swym
następcom prestiż i dobre imię, które dziś
należy do rodziny Begnoni, stawiającej
czoła nowym wyzwaniom - respektując
przy tym tradycję tego niezwykłego
miejsca. 

Sauvignon Blanc Casa Viva



39,00 zł
1x0.75l.

35,00 zł
6x0.75l.

34,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja D.O. Casablanca Valley

producent Casas del Bosque

kolor białe

region Casablanca (Chile)

szczepy 100% Sauvignon Blanc

charakter wytrawne łagodne

nagrody
Guía Descorchados 2005 - Patricio Tapia

- SMART BUY

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie krton 6 butelek

Rodzinna winnica, której właściciele
postanowili zrobić sobie, a przy okazji nam
wszystkim, przyjemność. Z entuzjazmem i
pasją tworzą wina wysokiej jakości. Senior
rodu, Don Juan, syn włoskich emigrantów,
zadecydował, że ma być wybornie i
niedrogo. 180 hektarów winnic w Dolinach
Casablanca i Rapel. W tej pierwszej,
znakomicie położonej, spośród wszystkich
producentów chilijskich najbliżej Pacyfiku,
którego lodowate podmuchy wypieściły
jedno z najlepszych Sauvignon Blanc w
Ameryce Południowej i bardzo udane
Chardonnay. Do tego aksamitny Syrah,
delikatny Pinot Noir, krągły Merlot i
odważny Carmenere. W tej drugiej, ze
starych 35-letnich krzewów powstaje
majestatyczny Cabernet Sauvignon. Don
Juan ma jeszcze jedną pasję, a
mianowicie... krowy. Bez związku z winem,
ale dobrze oddaje koloryt postaci. Kocha
swój kawałek ziemi. Lepiej mu tam, niż na
salonach. Krowy łypią przyjaznymi oczami,
a wino usypia zmartwienia. Sauvignon
Blanc z winnicy w Dolinie Casablanca, z
winogron zbieranych ręcznie. Fermentacja
w niskiej temperaturze 11-16 stopni przez
okres ok. 30 dni tak aby zachowac
rzeskość i swierzość szczepu Harmonijne
wino o delikatnym słomkowym
zabarwieniu.. Bardzo miękkie i
aromatyczne , łatwe w piciu, przyjemne
nuty owoców tropikalnych brzoskwinia
ananas, z lekko kwiatowa nutą. W tej
cenie jedno z ciekawszych Sauvignon
Blanc. Polecamy! Podawać dobrze
schłodzone (od 8 do 10°) Zalecane
przyprawy : estragon, szafran. Alk.13%

Sauvignon Blanc Casas del Bosque



69,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

63,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

apelacja D.O. Casablanca Valley

producent Casas del Bosque

kolor białe

region Casablanca (Chile)

szczepy 100% Sauvignon Blanc

charakter wytrawne łagodne

nagrody
International Wine Challenge 2005: Gold

Medal

pojemność 0.75

starzenie 5 lat

opakowanie karton 12 but

Rodzinna winnica, której właściciele
postanowili zrobić sobie, a przy okazji nam
wszystkim, przyjemność. Z entuzjazmem i
pasją tworzą wina wysokiej jakości. Senior
rodu, Don Juan, syn włoskich emigrantów,
zadecydował, że ma być wybornie i
niedrogo. 180 hektarów winnic w Dolinach
Casablanca i Rapel. W tej pierwszej,
znakomicie położonej, spośród wszystkich
producentów chilijskich najbliżej Pacyfiku,
którego lodowate podmuchy wypieściły
jedno z najlepszych Sauvignon Blanc w
Ameryce Południowej i bardzo udane
Chardonnay. Do tego aksamitny Syrah,
delikatny Pinot Noir, krągły Merlot i
odważny Carmenere. W tej drugiej, ze
starych 35-letnich krzewów powstaje
majestatyczny Cabernet Sauvignon. Don
Juan ma jeszcze jedną pasję, a
mianowicie... krowy. Bez związku z winem,
ale dobrze oddaje koloryt postaci. Kocha
swój kawałek ziemi. Lepiej mu tam, niż na
salonach. Krowy łypią przyjaznymi oczami,
a wino usypia zmartwienia. Świetne wino
wytrawne z chilijskiej Doliny Casablanca,
która rodzi najpiękniejsze na tym
kontynencie Sauvignon Blanc. Intensywny
kolor, cudowny aromat cytrusowy,
limonka, cytryna, mandarynki, , ze świeżą
nutą mineralną i kwiatową. Bardzo
skoncentrowane i rześkie. Moim zdaniem
najciekawsze Sauvinion Blanc z Chile jakie
do tej pory miałem okazje degustować
śmiało może stanąć w szranki
legendarnymi Nowozelandzkimi SB! Do
wypicia od zaraz. Polecamy do sushi,
owoców morza i makaronów w łagodnym
sosie.

Sea Horse Take Two



105,00 zł
99,00 zł
1x0.75l.

99,00 zł
6x0.75l.

92,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Jeruzalem Mountain

producent Sea Horse Winery

kolor czerwone

region Judean Hill (Izrael)

szczepy
85% Zinfandel, 10% Petite Sirah, 5%

Carignan

charakter wytrawne

nagrody Rogov's Guide 89 punkty

pojemność 0.75

starzenie 8-10 lat

opakowanie 6 butelek

Zeev Dunie
założył swa
butikową
winiarnię w
2000 roku na
Wzgórzach

Jerozolimskich, po sprzedaniu swoich
udziałów w winiarni Agur, gdzie stworzył
swoje pierwsze wino: Elul (nazwa
pochodzi od ostatniego miesiąca
kalendarza hebrajskiego). Teraz w swoich
winnicach uprawia szczepy Shiraz i
Zinfandel, oraz Cabernet Sauvignon z
Górnej Galilei. Aktualnie planuje
powiększyć swoje winnice i włączyć do
swojego repertuaru szczepy Mourvedre i
Grenache. W 2001 roku produkcja wyniosła
1800 butelek, a obecnie wynosi między
10-14 tysięcy butelek, w zależności od
jakości plonów w danym roczniku. Na
szczepie Cabernet Sauvignon bazują jego
dwa wielkie wina: Elul i Fellini. Zinfandel
jest "głównym udziałowcem" sukcesów
win o nazwie: Lennon i Take Two. Shiraz
natomiast przewodzi w winach : Camus i
Antoine. A w wybranych rocznikach Dunie
produkuje wino o nazwie Munch, gdzie
jedynym składnikiem są grona Petit Syrah.
W 2006 roku rozpoczął pierwsze zbiory
szczepów: Primitivo oraz Petit Verdot. A
na 2007 rok przewiduje wyprodukowanie
swojego pierwszego wina białego. Średnio
cielisty z delikatnymi taninami kupaż na
który składają się Zinfandel (85%), Petite
Sirah (10%) i Carignan (5%). Starzony
przez 12 miesięcy w beczkach z dębu
amerykańskiego daje dojrzałe i krągłe
wino. Z delikatną pieprzową nutą
podkreślającą soczysty owoc maliny,
śliwki, czarnej jagody i odrobiną
mineralności. alk.14%

Segu Late Harvest Riesling



39,00 zł
1x0.5l.

36,00 zł
6x0.5l.

35,00 zł
12x0.5l.

rocznik >2007

apelacja D.O. Valle del Maule

producent Vina Segu

kolor białe

region Dolina Maule (Chile)

szczepy 100% Riesling

charakter słodkie

pojemność 0.5

starzenie 2-3 lata

Vi?a Segú została
założona w latach
40-tych przez
katalońskich
emigrantów Jaime
Segú Monsó i jego
brata Antonio Segú
Monsó. Jest ona
usytuowana w
okolicach Melozalu,
gdzie gleby mają
niewielką
zawartość materii organicznej, latem dni
są gorące a noce zimne (stąd wysoka
koncentracja barwy, aromatu i smaku w
winie), gdzie praktycznie brak jest opadów
w okresie dojrzewania gron, a wiosną nie
występują przymrozki (stąd bardzo zdrowe
grona). Jak na chilijskie warunki jest to
winnica średniej wielkości, zajmująca 300
ha ziemi, z czego 75% jest obsadzona
winogronami czerwonymi, a 25%
winogronami białymi. 85% produkcji, tj.
ponad 1 200 000 butelek rocznie,
przeznaczana jest na eksport, głównie do
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Izraela, Kolumbii, Niemiec, Salwadoru,
Japonii, Danii, Singapuru, Holandii,
Tajlandii, Kanady, Hong Kongu i Szwajcarii.
Vi?a Segú jest producentem przede
wszystkim win jakościowych. Oznacza to
ręczny zbiór wyselekcjonowanych
winogron do małych pojemników,
maksymalne skrócenie odległości od
miejsca zbioru do miejsca przetworzenia
owoców, aby nie zaczęły fermentować w
drodze, dojrzewanie win typu reserva tylko
w nowych beczkach z dębu francuskiego
lub amerykańskiego. Zazwyczaj są to wina
jednoszczepowe, niektóre z nich
niefiltrowane, aby zachować pełnię smaku
i aromatu oraz wartości odżywczych.
Zawartość w nich alkoholu waha się w
granicach 13-14%, co świadczy o bardzo
dobrym nasłonecznieniu. Wina czerwone z
tej winnicy są bardzo aromatyczne, o
owocowym charakterze, delikatne (ich
garbniki szybko dojrzewają, co pozwala na
ich konsumpcję, gdy jeszcze są młode),
natomiast białe, wytrawne, często
smakują jak półwytrawne, wychodzą więc
naprzeciw oczekiwaniom polskiego
konsumenta. Vi?a Segú produkuje także
wina koszerne. W 2004 roku wypuściła na
rynek pierwszą partię win różowych. Jej
produkty odznaczają się znakomitą relacją
ceny do jakości. Winnica Segú jest
wielokrotnym laureatem narodowych i
międzynarodowych konkursów winiarskich.
Osiąga także coraz lepsze wyniki w
eksporcie. Jest jednym z najbardziej
reprezentatywnych przedsiębiorstw wśród



Segu Reserva Carmenere



53,00 zł
1x0.75l.

51,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja D.O. Valle del Maule

producent Vina Segu

kolor czerwone

region Dolina Maule (Chile)

szczepy
15% Cabernet Sauvignon, 85%

Carménere

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 6-8 lat

Vi?a Segú została założona w latach
40-tych przez katalońskich emigrantów
Jaime Segú Monsó i jego brata Antonio
Segú Monsó. Jest ona usytuowana w
okolicach Melozalu, gdzie gleby mają
niewielką zawartość materii organicznej,
latem dni są gorące a noce zimne (stąd
wysoka koncentracja barwy, aromatu i
smaku w winie), gdzie praktycznie brak
jest opadów w okresie dojrzewania gron, a
wiosną nie występują przymrozki (stąd
bardzo zdrowe grona). Jak na chilijskie
warunki jest to winnica średniej wielkości,
zajmująca 300 ha ziemi, z czego 75% jest
obsadzona winogronami czerwonymi, a
25% winogronami białymi. 85% produkcji,
tj. ponad 1 200 000 butelek rocznie,
przeznaczana jest na eksport, głównie do
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii,
Izraela, Kolumbii, Niemiec, Salwadoru,
Japonii, Danii, Singapuru, Holandii,
Tajlandii, Kanady, Hong Kongu i Szwajcarii.
Vi?a Segú jest producentem przede
wszystkim win jakościowych. Oznacza to
ręczny zbiór wyselekcjonowanych
winogron do małych pojemników,
maksymalne skrócenie odległości od
miejsca zbioru do miejsca przetworzenia
owoców, aby nie zaczęły fermentować w
drodze, dojrzewanie win typu reserva tylko
w nowych beczkach z dębu francuskiego
lub amerykańskiego. Zazwyczaj są to wina
jednoszczepowe, niektóre z nich
niefiltrowane, aby zachować pełnię smaku
i aromatu oraz wartości odżywczych.
Zawartość w nich alkoholu waha się w
granicach 13-14%, co świadczy o bardzo
dobrym nasłonecznieniu. Wina czerwone z
tej winnicy są bardzo aromatyczne, o
owocowym charakterze, delikatne (ich
garbniki szybko dojrzewają, co pozwala na
ich konsumpcję, gdy jeszcze są młode),
natomiast białe, wytrawne, często
smakują jak półwytrawne, wychodzą więc
naprzeciw oczekiwaniom polskiego
konsumenta. Vi?a Segú produkuje także
wina koszerne. W 2004 roku wypuściła na
rynek pierwszą partię win różowych. Jej
produkty odznaczają się znakomitą relacją
ceny do jakości. Winnica Segú jest
wielokrotnym laureatem narodowych i
międzynarodowych konkursów winiarskich.
Osiąga także coraz lepsze wyniki w



92,00 zł
1x0.75l.

85,00 zł
6x0.75l.

83,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Sicilia IGT

producent Abbazia Santa Anastasia

kolor czerwone

region Sycylia (Włochy)

szczepy 100% Nero D'Avola

charakter wytrawne

nagrody

Luca Maroni 95 punktów ! (inna skala

ocen w tej skali to IDEAŁ !)

Gambero Rosso 3 kieliszki

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Sensoinverso

Wino, które pochodzi z upraw
biodynamicznych. Wiele osób sądzi iż wina
biodynamiczne  są jak zdrowe kuchnia ,
czyli niestety przeważnie nie kiepsko
smakują .....  W tym przypadku pełna
ekologia przy procesie tworzenia tego wina
dała wspaniały efekt. Wino poddane
tradycyjnej maceracji przez 15 dni, w
kontrolowanej temperaturze. Następnie
starzone przez okres 16 miesięcy w dużych
20 hl beczkach oraz 6 miesięcy w
butelkach w piwnicach producenta.
Wino o głębokim rubinowym kolorze z
odcieniami fioletu. Nos czysty,
zdecydowany o wyraźnym aromacie, w
którym królują maliny i wiśnie. W smaku
rześkie, zdominowane czerwonymi
owocami . Sensoinverso przyjemnie nas
pobudzi nie pozostawia miejsca na
obojętność i na pewno predko za nim
zatęsknisz ponownie.
Jedno z najlepszych Nero d'Avola jakie
mieliśmy okazje testować !

Abbazia Santa Anastasia sycylijska rajska
kraina,  położona pomiędzy morzem i w
wzgórzami Madonie,  w roku  ok. 1110
powstało tu  opactwo zajmujące się
uprawą winorośli, oliwek i owoców.
Działalność mnichów została zakończona
w 1316, świadectwa dawnej działalności
pozostały do dziś. Po kilkuset latach
powtórny powrót do życia ten przepiękny
kawałek Sycylii zawdzięcza Francesco
Lena. Lena odbudował średniowieczne
opactwo, oraz reaktywował winnice ,
inwestycja w technologię, i ludzi -
współpraca z Ricardo Cotarellim i Giacomo
Tachis (Sassicaia, Sammarco,  Tignanello)
, zaowocowała doskonałymi winami i
światowym uznaniem miłośników wina.
Obecnie Abbazia Santa Anastasia to
nowoczesna firma, posiadająca doskonale
położone pod względem
mikroklimatycznym, i glebowym
(subalkaliczne i wapienne) winnice.  



39,00 zł
1x0.75l.

37,00 zł
6x0.75l.

36,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Soave Classico DOC

producent Zenato

kolor białe

region Veneto (Włochy)

szczepy 70% Garganega, 30% Chardonnay

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Oceny rocznika 2004:Merum 03/05: 3

gwiazdki, Duemilavini 2006: 3 Grona,

Veronelli-Guide 2006: 86 pkt, Guide

l'Espresso 2006: 3 but

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 but.

Soave Classico Zenato

Produkowane z ręcznie zbieranych
winogron szczepów Garganega (70%) i
Chardonnay (30%). Słomiano-żółty kolor
ze szmaragdowymi refleksami,
intensywny, choć subtelny bukiet, w
którym dominują nuty cytrusowo-
kwiatowe, wyczuć też można odcień
migdałów i pieczonych jabłek. Wino
miękkie, świeże i orzeźwiające, o
przyjemnym, kremowym zakończeniu.

 
 
Winnice Zenato usytuowane są w San
Benedetto di Lugana, w pobliżu Jeziora
Garda, w prowincji Werona. Winorośl
uprawiano na tych terenach już w czasach
rzymskich, a dziś wina z tego regionu
należą do najpopularniejszych i najchętniej
kupowanych win włoskich. Utworzona w
latach 60-tych Azienda Vitivinicola Zenato
to firma rodzinna, a dla jej prezydenta i
założyciela, Sergio Zenato, produkcja wina
jest prawdziwą pasją. Stąd też wyjątkowa
dbałość o jakość produktów i wizerunek
firmy. Nowoczesna technologia nie
zniszczyła dawnej, winiarskiej kultury, tak
pieczołowicie pielęgnowanej przez
zamieszkujących niegdyś te tereny
benedyktyńskich mnichów.

Sportoletti Assisi Rosso



44,00 zł
1x0.75l.

41,00 zł
6x0.75l.

38,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Assisi DOC

producent Sportoletti

kolor czerwone

region Umbria (Włochy)

szczepy
50% Sangiovese, 30% Merlot, 20%

Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 2010: 2 kieliszki

Duemilavini 2010: 3 Grona

Veronelli-Guide 2010: 89 punkty

Guide l'Espresso 2010: 3 butelki

pojemność 0.75

starzenie 5-6 lat

opakowanie karton 12 but.

Rubinowo-czerwona barwa, i finezyjny
aromat orzechów kokosowych i wanilii,
wyczuwalny też w smaku. Wspaniałe jako
wino codzienne, ale z powodzeniem może
być bohaterem uroczystej kolacji. Alc.14%
 

Historia tej winnicy sięga roku 1970, kiedy
to bracia Ernesto i Remo Sportoletti,
postanowili wykorzystać wiedzę
przekazaną im przez ich ojca Vittoria. Od
tamtej pory zaczęła się ich długa podróż,
w poszukiwaniu doskonałej równowagi
między innowacją i tradycją. Podróż,
próbująca uświadamiać sobie pełny
potencjał ich terytorium: wzgórza Spello i
Assisi, gdzie obecnie na 20 hektarach dalej
produkują swe wspaniałe wina. Sportoletti
produkują teraz cztery wina :Assisi Rosso,
Assisi Grechetto, Villa Fidelia Bianco i Villa
Fidelia Rosso. Produkcja w ostatnich
dziesięciu latach to około 200.000 butelek
rocznie. Sportoletti produkuje także
wspaniałą oliwę. 2500 drzew oliwnych,
przeważnie odmiany Moraiolo, są
hodowane na wysokości 500 m.n.p.m., na
stokach Monte Subasio.

Sportoletti Villa Fidelia Bianco



72,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

59,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Umbria IGT

producent Sportoletti

kolor białe

region Umbria (Włochy)

szczepy Chardonnay, Grechetto

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 2007: 2+ kieliszki

Duemilavini 2007: 3 Grona

Veronelli-Guide 2007: 86 Punktów / 2

Gwiazdki

Guide l'Espresso 2007: 2 butelki

pojemność 0.75

starzenie 5-6 lat

opakowanie karton 6 but.

Słomkowo-żółty kolor, wspaniały balans
między owocem i kasowością, to atuty
tego wina. W smaku dużo owocu limonki z
mocnymi cytrusowymi akcentami z lekko
maślaną nutą. Świetne uzupełnienie dań
rybnych i owoców morza. alc,14%

Historia tej winnicy sięga roku 1970, kiedy
to bracia Ernesto i Remo Sportoletti,
postanowili wykorzystać wiedzę
przekazaną im przez ich ojca Vittoria. Od
tamtej pory zaczęła się ich długa podróż,
w poszukiwaniu doskonałej równowagi
między innowacją i tradycją. Podróż,
próbująca uświadamiać sobie pełny
potencjał ich terytorium: wzgórza Spello i
Assisi, gdzie obecnie na 20 hektarach dalej
produkują swe wspaniałe wina. Sportoletti
produkują teraz cztery wina :Assisi Rosso,
Assisi Grechetto, Villa Fidelia Bianco i Villa
Fidelia Rosso. Produkcja w ostatnich
dziesięciu latach to około 200.000 butelek
rocznie. Sportoletti produkuje także
wspaniałą oliwę. 2500 drzew oliwnych,
przeważnie odmiany Moraiolo, są
hodowane na wysokości 500 m.n.p.m., na
stokach Monte Subasio.

Sportoletti Villa Fidelia Rosso



119,00 zł
1x0.75l.

109,00 zł
6x0.75l.

103,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Umbria IGT

producent Sportoletti

kolor czerwone

region Umbria (Włochy)

szczepy
70% Merlot, 20% Cabernet Sauvignon,

10% Cabernet Franc

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Gambero Rosso 2006: 2+ kieliszki

Duemilavini 2006: 5 Gron

Veronelli-Guide 2007: 95 Punktów

Guide l'Espresso 2007: 3 butelki

Wine Spectator: 88 punktów

 

Extract from "

THE WINE ADVOCATE

"  - Robert M.Parker, Jr.'s

 Issue: 175 - Closing date:

2-29-08

The Best of Central and

Southern Italy

Sportoletti - Villa Fidelia

Rosso IGT Umbria 2004 

  94 points

 

pojemność 0.75

starzenie 10 lat

opakowanie karton 6 but.

Typowo bordoski blend we wspaniałym
włoskim wydaniu. Rubinowo-czerwona
barwa z fioletowymi refleksami. Potężny
bukiet, pełen czerwonych owoców. W
smaku przewijają się orientalne
przyprawy. Bardzo długi, niezapomniany
finisz. Z latami będzie na pewno zyskiwać
na swoich walorach. alc. 15%

Historia tej winnicy sięga roku 1970, kiedy
to bracia Ernesto i Remo Sportoletti,
postanowili wykorzystać wiedzę
przekazaną im przez ich ojca Vittoria. Od
tamtej pory zaczęła się ich długa podróż,
w poszukiwaniu doskonałej równowagi
między innowacją i tradycją. Podróż,
próbująca uświadamiać sobie pełny
potencjał ich terytorium: wzgórza Spello i
Assisi, gdzie obecnie na 20 hektarach dalej
produkują swe wspaniałe wina. Sportoletti
produkują teraz cztery wina :Assisi Rosso,
Assisi Grechetto, Villa Fidelia Bianco i Villa
Fidelia Rosso. Produkcja w ostatnich
dziesięciu latach to około 200.000 butelek
rocznie. Sportoletti produkuje także
wspaniałą oliwę. 2500 drzew oliwnych,
przeważnie odmiany Moraiolo, są
hodowane na wysokości 500 m.n.p.m., na
stokach Monte Subasio.

Stella Aurea



96,00 zł
1x0.75l.

89,00 zł
6x0.75l.

84,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Maipo Valley

producent Domus Aurea - Vina Quabrada de Macul

kolor czerwone

region Maipo (Chile)

szczepy
95% Cabernet Sauvignon, 2% Cabernet

Franc, 3% Merlot

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Stella 2003 Descorchados 2006: de

Patricio Tapia (Chilean Wine Guide) - Top

10 of the best Cabernet Sauvignon –

92/100 points

pojemność 0.75

starzenie 8-10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Jeden z moich ulubieńców , młode ambitne
, silne, o bogatej strukturze… Kolejne
arcydzieło z domu Domus Aurea,
niefiltrowane, dwukrotnie zlewane z nad
osadu i klaryfikowane białkiem jaja
kurzego. Dojrzewane w beczkach z debu
francuskiego , 60% w nowych , 40 % w
jednokrotnie używanych. Wino o
skoncentrowanej intensywnie czerwonej
barwie, delikatnie połyskliwe, nos pełen
czerwonych owoców , czekolady , mięty i
oczywiście czarnej porzeczki. W ustach
delikatne taniny , bardzo złożone i
doskonale zbalansowane, idealna
równowaga smaków, słodycz, kwasowość,
nawet delikatnie słone nuty w świetnych
proporcjach, z pewnością dostarczy wielu
wrażeń….

Tassinaia Castello del Terriccio



172,00 zł
159,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2004

producent Castello del Terriccio

kolor czerwone

region Toskania (Włochy)

szczepy
33% Sangiovese, 33% Cabernet

Sauvignon, 33% Merlot

charakter wytrawne

nagrody

Robert parker 90 pkt,Wine Spectator 89

pkt,Duamilavini 4 gronaGambero Rosso 2

kieliszki

pojemność 0.75

starzenie 10-15 lat

opakowanie karton 6 but.

Castello del Terriccio - legendarna
tysiącletnia posiadłość w sercu Toskanii.
Pierwsze wzmianki z okresu
średniowiecza, na temat zamku
usytuowanego strategicznie na wzgórzach
jako doskonały punkt obserwacyjny,
strzegący przed najazdami Saracenów. Od
XIV wieku posiadłość w rekach książęcej
rodziny Gaetani, została rozbudowana
umocniona i zasadzone pierwsze winoroślą
i gaje oliwne. Ciekawostką jest iż była do I
Wojny Światowej we władaniu rodziny
Poniatowskich. Obecnie od lat 80, Terricio
skupiła się na produkcji wysokiej jakości
win, uprawiane szczepy: cabernet, merlot,
syrah, sangiovese,chardonnay , sauvignon
blanc. Obecnie firma kontroluje 25 ha
własnych winnic, żadkie nasadzenia,
niewielkie wydajności z ha, wspaniałe
terroir , rygor technologiczny i zdolności
enologów to klucze do sukcesów iż
supertoscanów spod znaku Castello del
Terriccio, wina znane i cenine przez
winnych purystów na całym świecie....
Wspaniały młodszy brat Lupicaii, kupaż
sangiovese, caberneta i merlota , ręcznie
zbierane i selekcjonowane winogrona ,
wino dojrzewane przez 14 miesiacy w
nowych i rocznych beczkach z dębu alier.
Kolor intensywnie purpurowy, wspaniały
elegancki nos, wiśnia jeżyny , z lekko
tytoniowym zabarwieniem. W ustach
świetnie zbalansowane i stonowane ,
długie i skoncentrowane sporym ładunku
delikatnych miękkich tanin .alc.14%

Terra d'Oro Zinfandel Montevina



76,00 zł
1x0.75l.

72,00 zł
6x0.75l.

70,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Amador County

producent Montevina

kolor czerwone

region Kalifornia (USA)

szczepy Zinfandel

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

opakowanie 6 but karton

Głęboki, rubinowy kolor,
aromat dojrzałych malin z
nutą anyżku i słodkiej
wanilii. Bogaty smak jagód
z akcentami przypraw
korzennych, cedru i tytoniu
z długim wykończeniem.
Niezwykle mocne i
harmonijne wino. Idealne
do pikantnych potraw z
grilla, potraw włoskich z
pomidorami, dojrzałych
serów. Temp podawania 18-20

Winnice Montevina należą do kalifornijskich
winiarzy z rodu Trinchero. Winnica
Montevina położona w hrabstwie Amador
u stóp gór Sierra w Kalifornii, powstała w
1891r. Tradycja "krainy czerwonego wina"
sięga jeszcze czasów gorączki złota.
Montevina od wielu lat specjalizuje się w
produkcji czerwonych win z kalifornijskiego
szczepu Zinfandel i włoskich win np.
Sangiovese i Barbera. Rezerwa o nazwie
Terra D'Oro jest prawdziwym skarbem w
świecie win. Głęboki, rubinowy kolor,
aromat dojrzałych malin z nutą anyżku i
słodkiej wanilii. Bogaty smak jagód z
akcentami przypraw korzennych, cedru i
tytoniu z długim wykończeniem. Niezwykle
mocne i harmonijne wino. Idealne do
pikantnych potraw z grilla, potraw
włoskich z pomidorami, serów.

Terras do Po



55,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja DOC Palmela

producent Casa Ermelinda Freitas

kolor czerwone

region Palmela (Portugalia)

szczepy 100% Castelao

charakter wytrawne łagodne

nagrody
Złoty medal w Vinalies Internationales

2006, w Paryżu

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

270,00 zł 249,00 zł 239,00 zł

71,00 zł 65,00 zł 63,00 zł

Wino w kolorze granatu,
treściwe, bogate w
szlachetną taninę, bardzo
złożone, o aromacie
dojrzałych malin i lokrecji,
w które bardzo dobrze
wkomponowane sa nuty
dębowych tanin
(dojrzewa 3 miesiące w
beczkach z dębu
francuskiego) dodając
lekkiego dotyku wanilii.
Końcówka trwała i bardzo długa, delikatny
słodki overtesting. Przepyszne !!!! 18°C.

CASA ERMELINDA FREITAS Winnice
należące do Casa Ermelinda Freitas
położone są w Fernando Pó, miejscowości
o najlepszych warunkach uprawy winorośli
w DOC Palmela. Ta rodzinna firma zajmuje
się produkcją wina już od czterech
pokoleń. Dysponuje 130 hektarami winnic.
Podjęte inwestycje umożliwiły w 1999 r.
butelkowanie części produkcji pod własną
marką. Wkrótce firma zaczęła odnosić
spektakularne sukcesy, zdobywając wiele
medali w konkursach międzynarodowych.
Choć firma posiada uprawy Touriga
Nacional, Trincadeira, Shiraz i Aragones, to
swoje własne wina wytwarza wyłącznie ze
szczepu Castel?o. Wino w kolorze granatu,
treściwe, bogate w szlachetną taninę,
bardzo złożone, o aromacie dojrzałych
malin i lokrecji, w które bardzo dobrze
wkomponowane sa nuty dębowych tanin
(dojrzewa 3 miesiące w beczkach z dębu
francuskiego) dodając lekkiego dotyku
wanilii. Końcówka trwała i bardzo długa,
delikatny słodki overtesting. 18°C.

Terrazas Afincado Malbec

Terrazas Riserva Malbec

Tibor Gal Pinot Noir Selection TITI



105,00 zł
1x0.75l.

99,00 zł
6x0.75l.

95,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

producent Tibor Gal

kolor czerwone

region Eger (Węgry)

szczepy 100% Pinot Noir

charakter wytrawne

nagrody

Jego wina zdobyły złote, srebrne i

brązowe medale podczas: VINEXPO

Bordeaux 1999, 2001, 2002 France

Challenge International du Vin 2003

EXPOVINA Zürich 1997, 1999, 2001

MUNDUS VINI Deutschland 2004, The

International London Competition 2002,

2003, 2004 Japan Wine Challenge 2003,

2004 i wielu innych

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

opakowanie karton 6 butelek

W bukiecie nuty dojrzałego Pinot Noir.
Obok dojrzałych malinowo owocowych
akcentów wyczuwalna jest również
podgrzana kawa i karmel. W ustach wino
jest tak samo intrygujące jak i w bukiecie
– owocowość i lekka wanilia.

Tibor Gal oprócz tworzenia własnych win
doradzał winiarzom w RPA oraz Friuli i
Toskanii. Spektakularnym efektem tej
współpracy był tytuł Wina Roku przyznany
przez magazyn Wine Spectator dla wina
Ornellaia 1998 - kompozycji Tibora Gala
dla domu Antinori. Egerskie winnice Tibora
Gala wiodą prym w zakresie jakości.
Oprócz umiejętności zdecydował o tym
dobór najlepszych terenów wokół Egeru
(Pajados, Eged-hegy, Sikhegy, Afrika,
Kocs, Szarkas, Grober) o łącznej
powierzchni 90 hektarów oraz
prowadzenie całego procesu produkcji i
dojrzewania win wyłącznie w piwnicach
wydrążonych w wulkanicznym tufie.
Filozofia tworzenia win zawiera się w
trzech aksjomatach: maksymalna uwaga
poświęcona lokalnym warunkom
poszczególnych terrior; wyłącznie ręczna
kultywacja, zbiór i selekcja oraz najwyższa
dbałość w procesie winifikacji i
dojrzewania. W 1998 roku Tibor Gal został
wybrany Winiarzem Roku na Węgrzech. W
drugiej połowie lat 90 Tibor Gal otoczył
swoją kuratelą winnice w regionie
Matraalja. Zaowocowało to powstaniem
win Nagygombos o doskonałej relacji ceny
do jakości. 

Tibor Gal Egri Bikaver



69,00 zł
1x0.75l.

65,00 zł
6x0.75l.

62,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

producent Tibor Gal

kolor czerwone

region Eger (Węgry)

szczepy
Merlot, Kadarka, Pinot Noir, Cabernet

Franc, Syrah

charakter wytrawne

nagrody

Jego wina zdobyły złote, srebrne i

brązowe medale podczas: VINEXPO

Bordeaux 1999, 2001, 2002 France

Challenge International du Vin 2003

EXPOVINA Zürich 1997, 1999, 2001

MUNDUS VINI Deutschland 2004, The

International London Competition 2002,

2003, 2004 Japan Wine Challenge 2003,

2004 i wielu innych

pojemność 0.75

starzenie do 2010

opakowanie 12 but karton

Tibor Gal oprócz tworzenia własnych win
doradzał winiarzom w RPA oraz Friuli i
Toskanii. Spektakularnym efektem tej
współpracy był tytuł Wina Roku przyznany
przez magazyn Wine Spectator dla wina
Ornellaia 1998 - kompozycji Tibora Gala
dla domu Antinori. Egerskie winnice Tibora
Gala wiodą prym w zakresie jakości.
Oprócz umiejętności zdecydował o tym
dobór najlepszych terenów wokół Egeru
(Pajados, Eged-hegy, Sikhegy, Afrika,
Kocs, Szarkas, Grober) o łącznej
powierzchni 90 hektarów oraz
prowadzenie całego procesu produkcji i
dojrzewania win wyłącznie w piwnicach
wydrążonych w wulkanicznym tufie.
Filozofia tworzenia win zawiera się w
trzech aksjomatach: maksymalna uwaga
poświęcona lokalnym warunkom
poszczególnych terrior; wyłącznie ręczna
kultywacja, zbiór i selekcja oraz najwyższa
dbałość w procesie winifikacji i
dojrzewania. W 1998 roku Tibor Gal został
wybrany Winiarzem Roku na Węgrzech. W
drugiej połowie lat 90 Tibor Gal otoczył
swoją kuratelą winnice w regionie
Matraalja. Zaowocowało to powstaniem
win Nagygombos o doskonałej relacji ceny
do jakości. Harmonijne, o pełnym ciele
wino o pięknym, owocowym bukiecie.
Klasyczne wino z akcentami pieprzu
nadającymi męski charakter w tradycji
regionu. Najlepsze do mięs z grila, ostrych
dań. Podawać w temp. 16-18 °C.

Tibor Gal Egri Bikaver Selection



119,00 zł
1x0.75l.

115,00 zł
6x0.75l.

109,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

producent Tibor Gal

kolor czerwone

region Eger (Węgry)

szczepy
Kadarka, Pinot Noir, Cabernet Franc,

Merlot, Syrah (shiraz)

charakter wytrawne

nagrody

Jego wina zdobyły złote, srebrne i

brązowe medale podczas: VINEXPO

Bordeaux 1999, 2001, 2002 France

Challenge International du Vin 2003

EXPOVINA Zürich 1997, 1999, 2001

MUNDUS VINI Deutschland 2004, The

International London Competition 2002,

2003, 2004 Japan Wine Challenge 2003,

2004 i wielu innych

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

 Dojrzały ciepły kolor purpury. W nosie
mieszanka czerwonych dojrzałych owoców
przyprawiona szczyptą wschodnich
przypraw (goździki, czereśnie)
i również w smaku te same odczucia
podparte aksamitną taniną, delikatną
kwasowością. Wspaniała równowaga
między kwasowością – taniną i alkoholem
tworzy misterium tego wina. 

Tibor Gal oprócz tworzenia własnych win
doradzał winiarzom w RPA oraz Friuli i
Toskanii. Spektakularnym efektem tej
współpracy był tytuł Wina Roku przyznany
przez magazyn Wine Spectator dla wina
Ornellaia 1998 - kompozycji Tibora Gala
dla domu Antinori. Egerskie winnice Tibora
Gala wiodą prym w zakresie jakości.
Oprócz umiejętności zdecydował o tym
dobór najlepszych terenów wokół Egeru
(Pajados, Eged-hegy, Sikhegy, Afrika,
Kocs, Szarkas, Grober) o łącznej
powierzchni 90 hektarów oraz
prowadzenie całego procesu produkcji i
dojrzewania win wyłącznie w piwnicach
wydrążonych w wulkanicznym tufie.
Filozofia tworzenia win zawiera się w
trzech aksjomatach: maksymalna uwaga
poświęcona lokalnym warunkom
poszczególnych terrior; wyłącznie ręczna
kultywacja, zbiór i selekcja oraz najwyższa
dbałość w procesie winifikacji i
dojrzewania. W 1998 roku Tibor Gal został
wybrany Winiarzem Roku na Węgrzech. W
drugiej połowie lat 90 Tibor Gal otoczył
swoją kuratelą winnice w regionie
Matraalja. Zaowocowało to powstaniem
win Nagygombos o doskonałej relacji ceny
do jakości.

Tibor Gal Egri Pinot Noir Grőber



149,00 zł
1x0.75l.

139,00 zł
6x0.75l.

132,00 zł
12x0.75l.

producent Tibor Gal

kolor czerwone

region Eger (Węgry)

szczepy 100% Pinot Noir

charakter wytrawne

nagrody

Jego wina zdobyły złote, srebrne i

brązowe medale podczas: VINEXPO

Bordeaux 1999, 2001, 2002 France

Challenge International du Vin 2003

EXPOVINA Zürich 1997, 1999, 2001

MUNDUS VINI Deutschland 2004, The

International London Competition 2002,

2003, 2004 Japan Wine Challenge 2003,

2004 i wielu innych

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Ładny, elegancki rubinowy kolor może z
odrobiną niebiesko-lilowego  W smaku
dominujące są nuty pestek wiśniowych,
morwy, duszonego mięsa, z delikatnie
słodkawo taninowym wykończeniem,
perfekcyjnie skomponowane  Aromaty
wiśni i czekolady zostają długo w ustach.
Konieczna dekantacja.

Tibor Gal oprócz tworzenia własnych win
doradzał winiarzom w RPA oraz Friuli i
Toskanii. Spektakularnym efektem tej
współpracy był tytuł Wina Roku przyznany
przez magazyn Wine Spectator dla wina
Ornellaia 1998 - kompozycji Tibora Gala
dla domu Antinori. Egerskie winnice Tibora
Gala wiodą prym w zakresie jakości.
Oprócz umiejętności zdecydował o tym
dobór najlepszych terenów wokół Egeru
(Pajados, Eged-hegy, Sikhegy, Afrika,
Kocs, Szarkas, Grober) o łącznej
powierzchni 90 hektarów oraz
prowadzenie całego procesu produkcji i
dojrzewania win wyłącznie w piwnicach
wydrążonych w wulkanicznym tufie.
Filozofia tworzenia win zawiera się w
trzech aksjomatach: maksymalna uwaga
poświęcona lokalnym warunkom
poszczególnych terrior; wyłącznie ręczna
kultywacja, zbiór i selekcja oraz najwyższa
dbałość w procesie winifikacji i
dojrzewania. W 1998 roku Tibor Gal został
wybrany Winiarzem Roku na Węgrzech. W
drugiej połowie lat 90 Tibor Gal otoczył
swoją kuratelą winnice w regionie
Matraalja. Zaowocowało to powstaniem
win Nagygombos o doskonałej relacji ceny
do jakości.

Tibor Gal Egri Pinot Noir Sikhegy



149,00 zł
1x0.75l.

139,00 zł
6x0.75l.

132,00 zł
12x0.75l.

producent Tibor Gal

kolor różowe

region Eger (Węgry)

szczepy 100% Pinot Noir

charakter wytrawne

nagrody

Jego wina zdobyły złote, srebrne i

brązowe medale podczas: VINEXPO

Bordeaux 1999, 2001, 2002 France

Challenge International du Vin 2003

EXPOVINA Zürich 1997, 1999, 2001

MUNDUS VINI Deutschland 2004, The

International London Competition 2002,

2003, 2004 Japan Wine Challenge 2003,

2004 i wielu innych

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

 Rubinowy kolor,  dominujące nuty
ziołowe, czekolady i tytoniu. W smaku
atłasowe eleganckie i ciepłe. Wino trudno
otwierające się, dlatego zalecamy
dekantację. Polecenie gastronomiczne: do
barana z rusztu zaprawianego bejcą z
truflami podawanego ze smażonymi
kurkami i krokietami ziemniaczanymi
nadziewanymi suszonymi śliwkami. ....

Tibor Gal oprócz tworzenia własnych win
doradzał winiarzom w RPA oraz Friuli i
Toskanii. Spektakularnym efektem tej
współpracy był tytuł Wina Roku przyznany
przez magazyn Wine Spectator dla wina
Ornellaia 1998 - kompozycji Tibora Gala
dla domu Antinori. Egerskie winnice Tibora
Gala wiodą prym w zakresie jakości.
Oprócz umiejętności zdecydował o tym
dobór najlepszych terenów wokół Egeru
(Pajados, Eged-hegy, Sikhegy, Afrika,
Kocs, Szarkas, Grober) o łącznej
powierzchni 90 hektarów oraz
prowadzenie całego procesu produkcji i
dojrzewania win wyłącznie w piwnicach
wydrążonych w wulkanicznym tufie.
Filozofia tworzenia win zawiera się w
trzech aksjomatach: maksymalna uwaga
poświęcona lokalnym warunkom
poszczególnych terrior; wyłącznie ręczna
kultywacja, zbiór i selekcja oraz najwyższa
dbałość w procesie winifikacji i
dojrzewania. W 1998 roku Tibor Gal został
wybrany Winiarzem Roku na Węgrzech. W
drugiej połowie lat 90 Tibor Gal otoczył
swoją kuratelą winnice w regionie
Matraalja. Zaowocowało to powstaniem
win Nagygombos o doskonałej relacji ceny
do jakości.

Tibor Gal Pinot Noir



65,00 zł
1x0.75l.

62,00 zł
6x0.75l.

59,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

producent Tibor Gal

kolor czerwone

region Eger (Węgry)

szczepy 100% Pinot Noir

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Jego wina zdobyły złote, srebrne i

brązowe medale podczas: VINEXPO

Bordeaux 1999, 2001, 2002 France

Challenge International du Vin 2003

EXPOVINA Zürich 1997, 1999, 2001

MUNDUS VINI Deutschland 2004, The

International London Competition 2002,

2003, 2004 Japan Wine Challenge 2003,

2004 i wielu innych

pojemność 0.75

starzenie do 8 lat

opakowanie 12 but karton

Wielkie, pełne wino. Gratka dla miłośników
burgundów !!!! Delikatność połączona z
głębią, wiejskie nuty oraz przyprawy i
dojrzałe owoce leśne, niesłychanie
dystyngowane. Walory podkreślone
akcentami tanin i subtelnie wyczuwalnej
dębowej beczki. Długi finisz. Znaczący
potencjał. Podawać w temp.16-18C.

Tibor Gal oprócz tworzenia własnych win
doradzał winiarzom w RPA oraz Friuli i
Toskanii. Spektakularnym efektem tej
współpracy był tytuł Wina Roku przyznany
przez magazyn Wine Spectator dla wina
Ornellaia 1998 - kompozycji Tibora Gala
dla domu Antinori. Egerskie winnice Tibora
Gala wiodą prym w zakresie jakości.
Oprócz umiejętności zdecydował o tym
dobór najlepszych terenów wokół Egeru
(Pajados, Eged-hegy, Sikhegy, Afrika,
Kocs, Szarkas, Grober) o łącznej
powierzchni 90 hektarów oraz
prowadzenie całego procesu produkcji i
dojrzewania win wyłącznie w piwnicach
wydrążonych w wulkanicznym tufie.
Filozofia tworzenia win zawiera się w
trzech aksjomatach: maksymalna uwaga
poświęcona lokalnym warunkom
poszczególnych terrior; wyłącznie ręczna
kultywacja, zbiór i selekcja oraz najwyższa
dbałość w procesie winifikacji i
dojrzewania. W 1998 roku Tibor Gal został
wybrany Winiarzem Roku na Węgrzech. W
drugiej połowie lat 90 Tibor Gal otoczył
swoją kuratelą winnice w regionie
Matraalja. Zaowocowało to powstaniem
win Nagygombos o doskonałej relacji ceny
do jakości.

Torre Raone Bianco



55,00 zł
1x0.75l.

53,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Abruzzo IGT

producent Torre Raone

kolor białe

region Abruzja (Włochy)

szczepy
30% Pecorino, 30% Pinot Grigio - Pinot

Gris, 40% Manzoni Bianco

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 5 lat
Kolejne bardzo udane wino Torre Raone ,
o jasnosłomkowym kolorze z delikatnymi
zielonymi refleksami,  bukiet pełen
aromatów dojrzałych owoców , gruszka ,
brzoskwinia , ananas  całość delikatnie
oprószona korzenną przyprawą...
Na podniebieniu delikatne , długie , rześkie
i szlachetne  ....

Torre Raone - połączenie starych metod i
tradycji winnych regionu z nowoczesnymi
metodami winifikacji, jakośc bez
kompromisów. Posiadłość położona 350
metrów ponad poziomem morza na
malowniczych i słonecznych wzgórzach
Loretto. Unikalny mikroklimat region
zawdziecza sąsiedztwu gór Maiella  i oraz
bliskości Adriatyku. Symbolem winnicy są
pozostałości XI wiecznej wieży Raone di
Poliziano... Torre Raone posiada 35
hektarów winnic posiadajacych status
winnic biodynamicznych, certyfikowanych i
kontrolowanych przez AIAB.
Winnica jest  jednym z najlepszych
naszych odkryć w roku 2010 !
 

Torre Raone Pinot Grigio



55,00 zł
1x0.75l.

49,00 zł
6x0.75l.

47,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

producent Torre Raone

kolor białe

region Apulia (Puglia) (Włochy)

szczepy 100% Pinot Grigio - Pinot Gris

charakter wytrawne łagodne

nagrody

pojemność 0.75

starzenie 4 lata

Raone Pinot Grigio świetne wino o
intensywnej złotej barwie, bukiet niczym
powiew wiosennego deszczu na kwiecistej
łące, delikatne aromaty kwiatów lipy ,
przeplatane owocowym tchnieniem mango
, w tle niuans toffi.
Na podniebieniu delikatne sozyste i
swietnie orzeźwiające tęsknota za
wiosną.... 

Torre Raone - połaczenie starych metod i
tradycji winnych regionu z nowoczesnymi
metodami winifikacji, jakośc be
kompromisów. Posiadłość położona 350
metrów ponad poziomem morza na
malowniczych i słonecznych wzgórzach
Loretto. Unikalny mikroklimat region
zawdzięcza sąsiedztwu gór Maiella  i oraz
bliskości Adriatyku. Symbolem winnicy są
pozostałości XI wiecznej wieży Raone di
Poliziano...
Torre Raone posiada 35 hektarów winnic
posiadających status winnic
biodynamicznych.certyfikowanych i
kontrolowanych przez AIAB.

Winnica jest  jednym z najlepszych
naszych odkryć w roku 2010 !

Torre Raone Rosso



55,00 zł
1x0.75l.

52,00 zł
6x0.75l.

49,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Abruzzo IGT

producent Torre Raone

kolor czerwone

region Abruzja (Włochy)

szczepy
60% Montepulciano, 25% Merlot, 15%

Cabernet Sauvignon

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 6 lat Nos pełen nut balsamicznych,
lukrecji, w tle  niuans
rozmarynu.... wspaniały i
hedonistyczny. W ustach
jedwabisty dotyk gorącej,
gorzkiej czekolady z
kandyzowaną wiśnią i
porzeczką. Świetny balans,
imponująca koncentracja i
długość. Przyjemny aksamitny
finisz, wyjątkowe wino...
bardzo soczyste….:)
Fantastyczna relacja jakości do
ceny!!
 

Torre Raone - połączenie starych metod i
tradycji winnych regionu z nowoczesnymi
metodami winifikacji, jakośc bez
kompromisów. Posiadłość położona 350
metrów ponad poziomem morza na
malowniczych i słonecznych wzgórzach
Loretto. Unikalny mikroklimat region
zawdzięcza sąsiedztwu gór Maiella  i oraz
bliskości Adriatyku. Symbolem winnicy są
pozostałości XI wiecznej wieży Raone di
Poliziano... Torre Raone posiada 35
hektarów winnic posiadajacych status
winnic biodynamicznych, certyfikowanych i
kontrolowanych przez AIAB. Winnica jest 
jednym z najlepszych naszych odkryć w
roku 2010 !
 

Torre Raone San Zopito



86,00 zł
1x0.75l.

79,00 zł
6x0.75l.

76,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Montepulciano di Abruzzo DOC

producent Torre Raone

kolor czerwone

region Abruzja (Włochy)

szczepy 100% Montepulciano

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 15 lat

opakowanie karton 6 butelek

Montepulciano San Zopito wino
wytwarzane z winogron z późnego zbioru,
metoda ta pozwala na uzyskanie
imponującej koncentracji i głębi, a oto
rezultat...
Wspaniała, nieprzenikniona czerwień
granatu. Jak jedwabista wstęga wije się w
kieliszku i zatacza swe koła, aby po chwili
wolniutko i z gracją opadać. Można się
zakochać od pierwszego wejrzenia,
zapachu i smaku! Nos z ogromnym
kompleksem owocu, przyprawiony białym
pieprzem i liściem szałwii, z delikatnym
dotykiem fiołka. W tle balsamiczny niuans,
który dopełnia wszystko. Welwetowe,
potężne taniny bardzo miękko wślizgują
się w usta, gdzie suszona śliwka pląsa z
aronią i borówka,  w otoczeniu mokki i
lukrecji z  nieśmiałym krokiem gałki
muszkatołowej. Wspaniała mineralność,
krągłość i delikatność zarazem. Prawdziwe
arcydzieło!
 
 

Torre Raone - połaczenie starych metod i
tradycji winnych regionu z nowoczesnymi
metodami winifikacji, jakośc be
kompromisów. Posiadłość położona 350
metrów ponad poziomem morza na
malowniczych i słonecznych wzgórzach
Loretto. Unikalny mikroklimat region
zawdzięcza sąsiedztwu gór Maiella  i oraz
bliskości Adriatyku. Symbolem winnicy są
pozostałości XI wiecznej wieży Raone di
Poliziano...
Torre Raone posiada 35 hektarów winnic
posiadających status winnic
biodynamicznych.certyfikowanych i
kontrolowanych przez AIAB.

Winnica jest  jednym z najlepszych
naszych odkryć w roku 2010 ! 

Torremayor Crianza Viana Santa Marina



49,00 zł 45,00 zł 43,00 zł

apelacja Ribera del Guadiana DO

producent Vina Santa Marina

kolor czerwone

region Ribera del Guadiana (Hiszpania)

charakter wytrawne

starzenie do 6lat

opakowanie karton 12 butelek Torremayor Crianza to w 100 % soczyste 
Tempranillo, ręcznie zbierane ze starych
winorośli. Barwa to gra!  purpury z
refleksami granatu. W nosie dojrzałe,
połączone z lekką ostrością przypraw
wiśnie, suszone zioła z delikatną ziemistą
nutą. W ustach harmonijne, ale też  bujne
ciało, z długim mineralnym finiszem. Wino
dojrzewanie przez 12 miesięcy w beczkach
z dębu francuskiego i  amerykańskiego.
Świetny kompan „silnych” pieczeni z
czerwonego mięsa w otoczeniu
aromatycznych ziół. Alkohol 13.5%

Bodega ta położona jest 8 km od miasta
Merida w regionie Extramadura, niedaleko
od granicy z Portugalią. Winiarnia oraz jej
piwnice usytuowane są w cieniu
granitowego masywu górskiego Lamoneda,
na którego zboczach rosną dzikie drzewa
oliwne, skalne róże, oraz korkowce.
Otacza ją obecnie 58 ha. winnic, ale już w
ciągu następnych lat jest planowana
prawie dwukrotna ekspansja. W winnicach
zasadzono przede wszystkim szczepy
Tempranillo, Graciano, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Merlot, oraz regionalne
odmiany winorośli. Winnica zarządzana
przez kobiety, kobiecą ręke widac w
każdym szczególe, wspaniałe prowadzenie
upraw, sterylna czystość, rygor
technologiczny , dbałość o detale , design
butelek. Podczas zwiedznia winnicy
byliśmy oczarowani , posiadłością .....i
urodą właścicielek. :)  

Torremayor Reserva Vina Santa Marina



55,00 zł
1x0.75l.

49,00 zł
6x0.75l.

47,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Ribera del Guadiana DO

producent Vina Santa Marina

kolor czerwone

region Ribera del Guadiana (Hiszpania)

szczepy 100% Tempranillo

charakter wytrawne

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 butelek

Z dumą prezentujemy kolejne wino spod
znaku Vina Santa Marina Tym razem wino
z klasycznego dla Hiszpanii szczepu,
recznie zbierane i selekcjonowane grona
tempranillo, długa maceracja starzenie w
beczkach z dębu francuskiego 14 miesiecy
i ponad rok w butelce. Wino w pełni
ukazuje potencjał tempranillo, bardzo
expresyjne, charakterystyczne aromaty
malin , jeżyn, w tle kawa , tytoń
przyprawy. Wino dobrze zbudowane ,
harmonijne, dojrzałe miękkie taniny,
delikatnie słodkawy posmak. 100%
satysfakcji gwarantowane! alk.13,5%

Bodega ta położona jest 8 km od miasta
Merida w regionie Extramadura, niedaleko
od granicy z Portugalią. Winiarnia oraz jej
piwnice usytuowane są w cieniu
granitowego masywu górskiego Lamoneda,
na którego zboczach rosną dzikie drzewa
oliwne, skalne róże, oraz korkowce.
Otacza ją obecnie 58 ha. winnic, ale już w
ciągu następnych lat jest planowana
prawie dwukrotna ekspansja. W winnicach
zasadzono przede wszystkim szczepy
Tempranillo, Graciano, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Merlot, oraz regionalne
odmiany winorośli. Winnica zarządzana
przez kobiety, kobiecą ręke widac w
każdym szczególe, wspaniałe prowadzenie
upraw, sterylna czystość, rygor
technologiczny , dbałość o detale , design
butelek. Podczas zwiedznia winnicy
byliśmy oczarowani , posiadłością .....i
urodą właścicielek. :)

Tramin Maglen Pinot Nero



119,00 zł
1x0.75l.

104,00 zł
6x0.75l.

99,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Alto Adige DOC

producent Tramin - Cantina Produttori Termeno

kolor czerwone

region Górna Adyga - Sudtirol (Włochy)

szczepy 100% Pino Nero (Pinot Noir)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Fantastyczny 100%  Pinot Noir od
niewątpliwie jednego z najlepszych
winemakerów Włoch. Głęboko rubinowy
kolor. Nos to odważna gra fiołków,
dojrzałych malin z odrobiną jagody i lekko
dymną nutą. W ustach średnio-cieliste, o
długim finiszu, bardzo eleganckie z
odpowiednio wkomponowaną
odświeżającą mineralnością. Delikatnie
filtrowane i starzone przez 12 miesięcy w
beczkach z francuskiego dębu. Alkohol
13,5%
Krótka dekantacja rekomendowana.

Był to rok 1898 kiedy to proboszcz parafii
Tramin (Górna Adyga) i delegat
Austriackiego parlamentu założył
stowarzyszenie producentów wina w tej
właśnie prowincji. Po ponad 100 latach
egzystencji stowarzyszenie to nadal
funkcjonuje i zrzesza 280 sadowników
kultywujących winogrona według ściśle
określonych przez siebie reguł, aby w pełni
oddać smak i charakter słynnych od
dawna, aromatycznych win tego regionu,
które są rezultatem głębokiej wiedzy
enologów i klimatu. Winiarnia Tramin
została uhonorowana w prestiżową
nagrodą “Gambero Rosso and Slow Food
Wines of Italy” a Willi Sturz –jej enolog
najlepszym producentem tego regionu. 

Tramin Urban Lagrein



115,00 zł
1x0.75l.

99,00 zł
6x0.75l.

95,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Alto Adige DOC

producent Tramin - Cantina Produttori Termeno

kolor czerwone

region Górna Adyga - Sudtirol (Włochy)

szczepy 100% Lagrein

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 15 lat

Intensywny,
żywy
ceglasto –
czerwony
kolor,
aromaty
jeżyn, wiśni
z

delikatnością przypraw, gorzkimi
migdałami i lekkim fiołkowym posmakiem.
Harmonijne, z dobrze zbudowanymi
taninami, welwetowe, krągłe z lekko“
przyprawionym” finiszem” oraz dobrze
zintegrowana kwasowością. Nieodzowny
kompan do dobrego posiłku.

Był to rok 1898 kiedy to proboszcz parafii
Tramin (Górna Adyga) i delegat
Austriackiego parlamentu założył
stowarzyszenie producentów wina w tej
właśnie prowincji. Po ponad 100 latach
egzystencji stowarzyszenie to nadal
funkcjonuje i zrzesza 280 sadowników
kultywujących winogrona według ściśle
określonych przez siebie reguł, aby w pełni
oddać smak i charakter słynnych od
dawna, aromatycznych win tego regionu,
które są rezultatem głębokiej wiedzy
enologów i klimatu. Winiarnia Tramin
została uhonorowana prestiżową nagrodą
“Gambero Rosso and Slow Food Wines of
Italy” a Willi Sturz –jej enolog najlepszym
producentem tego regionu. 

Vall Por - Sangenis I Vague



88,00 zł
1x0.75l.

79,00 zł
6x0.75l.

77,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2004

apelacja Priorat DOC

producent Sangenis i Vaque

kolor czerwone

region Priorat (Hiszpania)

szczepy
Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah,

Grenache - Garnacha, Carignan

charakter wytrawne

nagrody
Rocznik 2003  - Guia Penin 86 pkt

Decanter 5 gwiazdek

pojemność 0.75

starzenie do 12 lat

opakowanie karton 6 but.

Kolor ciemnej purpury, intensywny świetny
nos o charakterystycznych nutach  wiśni,
kremowo waniliowej beczki, tytoniu i
czekolady.   W ustach potężne i długie ....
Świetne już teraz, ale swój potencjał
pokaże za kilka lat !
 Starzone w beczkach z dębu
francuskiego(80%) i amerykańskiego +
minimum  6 miesięcy w butelce. nie
filtrowane.
alk.15%
 

Na początku XX wieku próbowano
butelkować wina w niektórych winnicach
w  regionie Priorat, jednak ze względu na
czasy konfliktów społecznych i
gospodarczych, nie odniosły one sukcesu,
aż do lat 80, kiedy to grupka zapaleńców,
zaczęła uprawiać winorośl z rewelacyjnym
skutkiem.
Wina czerwone z Prioratu słyną z
imponującej koncentracji i  intensywnej
atramentowej barwy. Najstarsze odmiany
krzewów Carignan mają 80 lat, pozostałe
szczepy nie przekraczają 30. Najlepsze
wina pochodzą ze szczepu Garnacha Tinta
(Negra), znanej w Hiszpanii jako lledoner
lub Tinto Aragonés. Odmiana ta jest
wrażliwa na wiosenne przymrozki, słabo
ukorzeniona, dająca wina mocne i
aromatyczne …..

Początki bodegi w obecnym kształcie
datowane  jako 1978 sadzenie winorośli na
obszarze Pere w Porrera, w regionie i
apelacji D.O.PRIORAT,  oraz  1979 Pere  i
Conxita zaczeli produkować Wino  w
Bodega w Plaza Catalunya,w starych
piwnicach Josep Simó, dziadka Conxity,
który był producenta wina, jak również
kupca aż do 1886 roku. Obecnie produkują
wspaniałe czerwone wina, łącząc tradycję
z nowoczesną technologią.
Magazyn "Wine Spectator" kilka razy
zestawiał wina Sangenis Vaque  wśród
najlepszych na świecie. !!



88,00 zł
1x0.75l.

82,00 zł
6x0.75l.

78,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Valpolicella Superiore DOC

producent Tinazzi

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
55% Corvina, 5% Molinara, 20%

Rondinella, 20% Corvinone

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Luca Maroni: 86 pkt.

I Vini di Veronelli 2010: 1*

Duemilavini: 3 grona

Decanter-World Wine Awards 2009

Edition: srebrny medal 

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

opakowanie karton 6 butelek

Valpolicella Ripasso Superiore Tenuta Valleselle

Wspaniała kandyzowana czereśnia z
konfiturą śliwkową w tle. Żywe, świeże,
wesołe, z welwetowymi taninami, o
bardzo długim słodkawym  finiszu. Świetna
alternatywa dla amarone !

Winny biznes założony przez Eugenio
Tinazziego w latach 60 XX w. jest
prowadzony przez trzecie już pokolenie.
Syn Eugenio: Gian Andrea Tinazzi wraz ze
swoją córką Francescą oraz synem Giorgio
kultywują wspaniałe tradycje już nie tylko
w regionie Veneto, ale i w całych
Włoszech. Winnice Tinazzich
umiejscowione są również w Toskanii,
Abruzji, Apulii oraz na Sycylii, gdzie
powstają wspaniałe wina ze szczepów
charakterystycznych dla danych regionów. 

Varaschin Cuvee Rose Brut



46,00 zł
39,00 zł

39,00 zł 37,00 zł

rocznik >2009

producent Varaschin

kolor różowe

region Veneto (Włochy)

szczepy 84% Prosecco, 16% Malvasía

charakter musujące

starzenie do 3 lat

39,00 zł
1x0.75l.

34,00 zł
6x0.75l.

32,00 zł
12x0.75l.

producent Varaschin

kolor białe

region Veneto (Włochy)

szczepy 100% Prosecco

charakter musujące

pojemność 0.75

starzenie do 3 lat

Delikatnie ceglasty kolor wino zawdzięcza 
dodatkowi szczepu Malvasia Rosa do
Prosecco. Aromaty owoców cytrusowych w
połączeniu z niuansem fiołków. W  ustach
bardzo rześkie, musująca gra: różowy
grapefruit  z dodatkiem płatków róży i
białego pieprzu, który akcentuje
fantastyczną mineralną strukturę. Alk.
11,5.
Serwować ostro schłodzone:) w 
temperaturze 5-6C.

 

Varaschin Prosecco Frizzante

Prosecco frizzante o jasno-słomkowym
kolorze z delikatnym zielonym refleksem,
nos przywołuje na myśl owocowy sad i ten
zapach świeżo skoszonej trawy...  W
ustach połączenie  nektaru jabłkowego z
odrobiną soczystej gruszki, delikatne,
perliste  i niezwykle orzeźwiające.  
Wspaniałe na gorące popołudnie,  dobrze
schłodzone 6-8 C , podawane w
szampankach. Triumf lata!:)
alk 10%

 

Varaschin Prosecco Valdobbiadene Superiore Extra Dry



47,00 zł
39,00 zł
1x0.75l.

39,00 zł
6x0.75l.

37,00 zł
12x0.75l.

producent Varaschin

kolor białe

region Veneto (Włochy)

szczepy 100% Prosecco

charakter musujące

pojemność 0.75

Delikatne i soczyste wino musujące o
kolorze jasno-słomkowym. Bukiet to
niuanse białej brzoskwini, melona i
gruszki, a w ustach niesamowite doznanie
jakie dają drobniutkie i delikatne bąble,
miękko wypełniające podniebienie, aby po
chwili poczuć  dotyk soczystego, słodkiego
owocu, który nadaje winu aksamitnej
pełności. Wspaniale orzeźwiające.  Sama
przyjemność! alk. 11% 

 

Venus La Universal



179,00 zł
1x0.75l.

169,00 zł
6x0.75l.

163,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Montsant DO

producent Venus La Universal

kolor czerwone

region Monstant-Katalonia (Hiszpania)

szczepy 50% Carignan, 50% Syrah (shiraz)

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

Poszukiwanie piękna, zmysłowości i
odkrywanie tajemnic.. a wszystko to pod
postacią Venus... ogromna finezja i
zmysłowość! Niesamowity kompleks, owoc
borówki i morwy delikatnie objęty dymną
nutą, obok kandyzowana wiśnia i gorzka
czekolada, w oddali gałka muszkatołowa z
ostrością przypraw, spotykają się
dotknięciem mokki, a jakby tego było
mało, świeżo garbowana skóra i
lukrecja...hm ...Wspaniałe, o potężnym
finiszu i welwetowych taninach, długo
pozostaje w sercu!  

Unikalny projekt małżeńskiej pary Sary
Perez ( córka Hose Luisa Perez - legenda
Priorato) , oraz Rene Barbiera (sic!), małe
4 hektarowe gospodarstwo na końcu
miasteczka Falset, wyjątkowe terroir ,
granitowo łupkowa gleba uboga w
składniki organiczne. Z związku z tym że
winnica jest dość młoda grona do
produkcji win skupowane są także grona
od 5 sąsiednich producentów. Carignan ze
starych 50 letnich krzewów,(różne warunki
glebowe od granitów po , gliniasto
łupkowe podłoża), oraz 10 letnie krzewy
syrah. Produkcja całkowicie ekologiczna ,
ręczny zbiór selekcja , winifikacja z 
poszanowaniem dla terroir Priorato. 

Veuve Clicquot Rose



275,00 zł
1x0.75l.

255,00 zł
6x0.75l.

249,00 zł
12x0.75l.

producent Veuve Cliquot Ponsardin

kolor różowe

region Szampania (Francja)

szczepy
53% Pinot Noir, 17% Pinot Meunier, 30%

Chardonnay

charakter musujące

pojemność 0.75

Powstaje z połaczenia Veuve Cliquot Brut i
12% czerwonego wina pochodzącego z
najlepszych Crus w górach Reims.
Szampan ten składa sięw 40% z win
rezerwy, co gwarantuje utrwalenie stylu
marki. Przepiekny kolor z rozpromienionym
i świetlistym akcentem róży. Nos hojny i
elegancki, delikatne swingują niuanse
maliny, truskawki, wiśni i jeżyny, ustepując
po chwili miejsca suszonej moreli i
migdałów. W ustach delikatne bąbelki z
urokiem oddaja harmonię owocu. Bardzo
magiczne Rose... Jedna z największych
winnic w regionie Champagne, Veuve
Clicquot Ponsardin, słynie nie tylko z
najwyższej jakości wytwarzanych
szampanów. Równie ciekawa jest historia,
nierozerwalnie związana z barwną
postacią jej dawnej właścicielki. Młodo
owdowiała Nicole Barbe-Clcquot, z domu
Ponsardin, w ciągu 60 lat rozbudowała
piwnice swojego męża, pozyskując
najlepszych klientów i wprowadzając do
produkcji szampana rewolucyjne
rozwiązania. Już w 1814 roku firma podbiła
rynek rosyjski, na czym zarobiła
prawdziwą fortunę. Parę lat później chef
de caves Antonie Muller udoskonalił
technikę oczyszczania szampana
(remuage), stosowaną do dziś. To tutaj
też powstał pierwszy szampan rose.
Szampan ten podawany jest również na
dworach królewskich Wielkiej Brytanii,
Danii i Szwecji.

Vezzolano Malvasia di Castelnuovo Don Bosco



38,00 zł
1x0.75l.

35,00 zł
6x0.75l.

32,00 zł
12x0.75l.

apelacja Malvasia di Castelnuovo Don Bosco DOC

producent Terredavino

kolor różowe

region Piemont (Włochy)

szczepy 100% Malvasia di Schierano

charakter słodkie

pojemność 0.75

starzenie 4-5 lat

opakowanie karton 6 but.

Winogrona z okolic Vezzolano. Wino
słodkie lekko musujące, bukiet pełen
truskawek, malin, pomarańczy. Podane
mocno schłodzone będzie świetnym
zakończeniem posiłku. Temperatura
podawania 8-10 stopni alk.6.5% nowa
butelka zamknięcie szampańskie.

Dom winiarski Terre da Vino powstał w
1980 roku, z zamiarem produkowania win
jakościowych DOC i DOCG z Piemontu. Pod
koniec lat 80-tych rozpoczęto
entuzjastyczny projekt, do którego
przyłączyło się około 50 firm, skłonnych
wystartować w wyścigu o jakość. Obecnie
obszar upraw jakościowych zajmuje około
200 hektarów, a roczna produkcja, w
zależności od zbiorów, wynosi od 800.000
do miliona butelek rocznie. Winogrona z
większych firm są zbierane osobno, a ich
marka pojawia się na etykietach
winogrona z mniejszych firm zbierane
razem i występują w linii Vecchi Vigneti. W
2000 roku firma przeniosła się do nowej
siedziby, znajdującej się w samym sercu
jednego z najbardziej znanych regionów
winiarskich na świecie, w Barolo in Langa.
Winnica dysponuje największą w
Piemoncie piwnicą do dojrzewania wina,
która może pomieścić 3000 beczek w
kontrolowanej temperaturze i wilgotności.
Wszystkie wina charakteryzują się wysoką
jakością, osiąganą dzięki odpowiednim
warunkom dojrzewania oraz wyjątkowej
dbałości o każdy szczegół w procesie
produkcji. Terre da Vino produkuje
wszystkie najważniejsze rodzaje win
piemonckich: od lekkiego białego Gavi di
Gavi, poprzez wyśmienite Langhe aż po
długowieczne Barolo i Barbaresco. Dla
każdego wina wybrano fantazyjną nazwę,
będącą cytatem z dzieł słynnego
piemonckiego autora Cesare Pavese.

Vignamaggio Chianti Classico Riserva Castello di Mona Lisa



139,00 zł
1x0.75l.

133,00 zł
6x0.75l.

133,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2001

producent Vignamaggio

kolor czerwone

region Toskania (Włochy)

szczepy 90% Sangiovese, 10% inne

charakter wytrawne

nagrody

Złaty medal Wystawa w Bruxeli ,

Decanter 5 gwiazdek,

Gambero Rosso 2 kiel,

Duamilavini 5 gron,

pojemność 0.75

starzenie 10 lat i dłuużej..

opakowanie karton 6 butelek

Po zbiorach, w pierwszych dniach
września, grona poddane są fermentacji w
stalowych kadziach, przez okres 15-16 dni,
w kontrolowanej temperaturze 28-30
stopni Celsjusza. Następnie wino poddane
jest procesowi starzenia w dębowych
beczkach przez okres 18-20 miesięcy i
leżakowane w butelkach przez 6 miesięcy.
Wspaniały, bardzo intensywny owocowy
bukiet, przebijający przede wszystkim
aromatami czerwonych owoców, z dymną
nutą. W smaku potężne, cieliste, z nutami
smoły, tytoniu. Bardzo długie.
Rewelacyjnie wręcz zbalansowana słodycz
i owocowość z kwasowością. Wino
długowieczne. Z czasem ewoluuje.
Produkowane przez VignaMaggio tylko w
najlepszych rocznikach. Na długo
pozostanie w pamięci....!

Historia założenia winnic tego producenta
sięga XIV wieku, kiedy to na terenie
obecnych winnic osiadła rodzina
Gherardini. I tu zaczyna się legenda
związana z najsłynniejszym obrazem
renesansu, jakim niewątpliwie jest Mona
Lisa Leonarda da Vinci. Większość
ekspertów twierdzi, że modelką jest
kobieta o imieniu Lisa Gherardini, która się
tutaj urodziła, a potem została żoną
bogatego florenckiego kupca Francesco
Giocondo (stąd tytuł La Gioconda), który
zamówił ten portret u da Vinci. Warto
również wiedzieć, że wino pochodzące
właśnie z tej winnicy po raz pierwszy
zaczęto nazywać Chianti. Obecnie, winnice
i gaje oliwne obejmują 140 hektarów, a
wina oraz oliwa należą do elitarnych
produktów, jeśli chodzi o Toskanię. Po
zbiorach, w pierwszych dniach września,
grona poddane są fermentacji w stalowych
kadziach, przez okres 15-16 dni, w
kontrolowanej temperaturze 28-30 stopni
Celsjusza. Następnie wino poddane jest
procesowi starzenia w dębowych beczkach
przez okres 18-20 miesięcy i leżakowane w
butelkach przez 6 miesięcy. Wspaniały,
bardzo intensywny owocowy bukiet,
przebijający przede wszystkim aromatami
czerwonych owoców, z dymną nutą. W
smaku potężne, cieliste, z nutami smoły,
tytoniu. Bardzo długie. Rewelacyjnie wręcz



79,00 zł
1x0.75l.

72,00 zł
6x0.75l.

69,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2010

producent Villa Maria Estate

kolor białe

region Marlborough (Nowa Zelandia)

szczepy Sauvignon Blanc

charakter wytrawne

nagrody Wine spectator 87 pkt

pojemność 0.75

starzenie 5 lat

opakowanie karton 6

Villa Maria Sauvignon Blanc

Villa Maria została założona w 1961 roku
przez Georga Fistonicha. Dzisiaj jest jedną
z bardziej liczących się winnic w Nowej
Zelandii. Spośród producentów
działających w sektorze prywatnym może
pochwalić się największymi sukcesami. Jej
winnice znajdują się na obszarach
Marlborough, Hawke’s Bay, Gisborne i
Auckland. Są one w przeważającej
większości własnością winiarni, chociaż
jest wielu winogrodników, którzy również
dostarczają winogron do produkcji.
Alastair Maling jest od 2002 roku głównym
enologiem w Villa Maria. Oprócz dyplomu
potwierdzającego jego wiedzę z zakresu
enologii, w roku 2000 jako jeden z niewielu
Nowozelandczyków otrzymał tytuł Master
of Wine. Od kilku lat wszystkie wina
pochodzące z Villa Maria wyposażone są w
nakrętki. Klasyczne sauvignon blanc,
niezwykle aromatyczne, nuty passiflory,
agrestu , guave, limonki. Wino długie, o
przyjemnej kwasowości.

Vina Herminia Crianza



49,00 zł
1x0.75l.

45,00 zł
6x0.75l.

42,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Rioja DOC

producent Vina Herminia

kolor czerwone

region Rioja (Hiszpania)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie do 6 lat
Nowa crianza od Vina Herminia, znanego
nam już producenta słynnego Excelsusa,
należącego razem z Emilio Lustao  do
grupy Luis Caballero.
Rubinowa czerwień z fioletowymi
refleksami. Nos delikatny w niuanse wiśni
splecionych z owocem leśnym w otoczeniu
mgiełki z korzennych przypraw i wanilii. W
ustach dotyk delikatnych tanin i
mineralność - jak powiew świeżości,
sprawiają, że wino to świetnie stawia
czoła tłustej, pieczonej kaczce z jabłkami,
aż trudno się oprzeć temu duetowi!!:)
Alk 14%  

 

Vina Herminia EXCELSUS Rioja



65,00 zł
1x0.75l.

62,00 zł
6x0.75l.

59,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

apelacja Rioja DOC

producent Vina Herminia

kolor czerwone

region Rioja (Hiszpania)

szczepy
50% Tempranillo, 50% Grenache -

Garnacha

charakter wytrawne łagodne

nagrody

International Wine Cellar: 89/100,

Wine Spectator 91 pkt,

International Wine Challenge 91/100

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 but

 RIOJA EXELSUS
Genialne połączenie tempranillo i
grenache, wino o intensywnym rubinowym
kolorze, wspaniale wyważone, potęga
owocu, z zaznaczonymi przyjemnymi
taninami. Skoncentrowany nos z
dominująca nutą wiśni, jagód , czekolady i
lukrecji. Niesłychanie długie z delikatnie
słodkawym posmakiem. Ma w sobie to cos
co powoduje, ze nie możesz przestać na
jednym kieliszku, po czym z żalem
stwierdzasz iz właśnie skończyła się
butelka....i tęsknisz dalej... W tej klasie
cenowej określiłbym jako wybitne ,
finezyjne, kontemplacyjne. Nie obawiaj sie
młodego rocznika , już teraz jest
wspaniałe, za rok, dwa może będzie
jeszcze lepsze. Wino dojrzewa w beczkach
z dębu francuskiego i amerykańskiego min.
8 miesięcy . Konieczne otworzenie butelki
min 2 godziny wcześniej lub dekantacja.
Temp. podawania ok 18-19 stopni. alk
14.5% Na zdrowie !

Vina Herminia Rioja Reserva



68,00 zł
1x0.75l.

63,00 zł
6x0.75l.

60,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

apelacja Rioja DOC

producent Vina Herminia

kolor czerwone

region Rioja (Hiszpania)

szczepy
85% Tempranillo, 15% Grenache -

Garnacha

charakter wytrawne łagodne

nagrody

......result achieved by Viña Herminia

Reserva 2005, of 90+ points, stands out

as having  the best quality / price rating

of the Rioja Reserva wines on the

Spanish market.  This emphasizes two

aspects: on the one hand the consistent

improvement of the Rioja wines from the

Caballero Group, since in previous

editions the Viña Herminia Reserva wines

were given 90 points; on the other, it

highlights the efforts and achievement of

this bodega, situated in the Rioja Baja

region, to make great wines at

accessible prices for the immense

majority of wine aficionados......

Rober Parker 

pojemność 0.75

opakowanie karton 6 but

VINA HERMINIA RIOJA RESERVA
Kolejne wino, które utwierdza mnie w
porzekonaniu iż Vina Herminia, jako
bodega to strzał dzisiątke :). Klasyczna
reserva starzona 18 mcy w beczkach
debowych + 18 mcy w piwnicach bodegi,
doskonale dojrzałe wino z dobrego
rocznika. “ stworzone do ewolucji”.
Intensywny purpurowy kolor z „ceglastymi”
refleksami. Aromaty konfitur, słodkich
wiśni, borówek, morwy z dodatkiem
przypraw i wanilii, skóry i gorącej
czekolady. W ustach krągłe i wypełniające
ciepłymi taninami z długim . Wielbiciele
dobrej klasycznej Rioji będa zachwyceni.
Konieczne otworzenie min. 2 godziny
wczesniej , lub dekantacja . podawac w
temp. ok 18 stopni. Rioji będa zachwyceni.
Konieczne otworzenie min. 2 godziny
wczesniej , lub dekantacja . podawac w
temp. ok 18 stopni.

 
 

Vina Herminia Rioja Tempranillo



33,00 zł
1x0.75l.

30,00 zł
6x0.75l.

29,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Rioja DOC

producent Vina Herminia

kolor czerwone

region Rioja (Hiszpania)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

opakowanie karton12 but

„Młode z ciałem” to slogan reklamowy
producenta. Intensywny ciemno-czerwony
kolor. Aromaty dojrzałych soczystych
owoców, jagody, maliny, aronii w
waniliowej zalewie. Bardzo strukturalne –
wręcz likierowe. Zaskakuje aromatem i
smakiem po kilku godzinach od momentu
jego otwarcia.

Vina Santa Marina Cabernet Syrah



47,00 zł
1x0.75l.

45,00 zł
6x0.75l.

42,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Ribera del Guadiana DO

producent Vina Santa Marina

kolor czerwone

region Ribera del Guadiana (Hiszpania)

szczepy Cabernet Sauvignon, Syrah

charakter wytrawne łagodne

nagrody
 Złoty Medal Grand Prix 2006 Magazynu

WINO

pojemność 0.75

starzenie do10 lat

opakowanie karton 12 butelek

Interesująca kompozycja Caberneta i
Syrah, ręczny zbiór gron , wino dojrzewa w
beczkach z dębu francuskiego i
amerykańskiego przez okres 12 miesięcy.
Udany romans silnego caberneta z
delikatniejszym syrah, wino o intensywnie
czerwonym zabarwieniu, nos pełen
czerwonych owoców, przypraw.
Wyważone i zaskakująco długie-pyszne.
Nasza rekomendacja w kategorii
cena/jakość ! alk.13%

Bodega ta położona jest 8 km od miasta
Merida w regionie Extramadura, niedaleko
od granicy z Portugalią. Winiarnia oraz jej
piwnice usytuowane są w cieniu
granitowego masywu górskiego Lamoneda,
na którego zboczach rosną dzikie drzewa
oliwne, skalne róże, oraz korkowce.
Otacza ją obecnie 58 ha. winnic, ale już w
ciągu następnych lat jest planowana
prawie dwukrotna ekspansja. W winnicach
zasadzono przede wszystkim szczepy
Tempranillo, Graciano, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Merlot, oraz regionalne
odmiany winorośli. Winnica zarządzana
przez kobiety, kobiecą ręke widac w
każdym szczególe, wspaniałe prowadzenie
upraw, sterylna czystość, rygor
technologiczny , dbałość o detale , design
butelek. Podczas zwiedznia winnicy
byliśmy oczarowani , posiadłością .....i
urodą właścicielek. :)

Vina Santa Marina Viogner



75,00 zł
1x0.75l.

67,00 zł
6x0.75l.

65,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2009

apelacja Ribera del Guadiana DO

producent Vina Santa Marina

kolor białe

region Ribera del Guadiana (Hiszpania)

szczepy 100% Viognier

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 3 lat

Intensywny, złocisty, delikatnie
bursztynowy kolor. Nos idealnie zgrany z
podniebieniem. Pełny, intensywny Viognier
o niskiej kwasowości. W ustach mus
jabłkowy przenika przez melon i owoc
moreli by w końcu swojej drogi spotkać się
z młodym orzechem włoskim.
Alk 14%.

Bodega ta położona jest 8 km od miasta
Merida w regionie Extramadura, niedaleko
od granicy z Portugalią. Winiarnia oraz jej
piwnice usytuowane są w cieniu
granitowego masywu górskiego Lamoneda,
na którego zboczach rosną dzikie drzewa
oliwne, skalne róże, oraz korkowce.
Otacza ją obecnie 58 ha. winnic, ale już w
ciągu następnych lat jest planowana
prawie dwukrotna ekspansja. W winnicach
zasadzono przede wszystkim szczepy
Tempranillo, Graciano, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Merlot, oraz regionalne
odmiany winorośli. Winnica zarządzana
przez kobiety, kobiecą rękę widać w
każdym szczególe, wspaniałe prowadzenie
upraw, sterylna czystość, rygor
technologiczny , dbałość o detale , design
butelek. Podczas zwiedzania winnicy
byliśmy oczarowani , posiadłością .....i
urodą właścicielek. :) 

Vincze Arcanum Cabernet Franc



149,00 zł 139,00 zł 139,00 zł

producent Vincze Bela

kolor czerwone

region Eger (Węgry)

charakter wytrawne

nagrody

Challenge International du Vin 2009 –

brązowy medal,

Pannon Bormustra 2009 – topowe wino

jedno z 25 najlepszych win węgierskich,

Tytuł najlepszego wina Eszterhazy Karoly

College (Eger) w 2009 roku.

starzenie 10 lat

105,00 zł 93,00 zł 91,00 zł

producent Vincze Bela

kolor czerwone

region Eger (Węgry)

charakter wytrawne

starzenie 6 lat

 

Vincze Cuvee Selection

 

Vincze Egri Bikaver



45,00 zł 39,00 zł 38,00 zł

producent Vincze Bela

kolor czerwone

region Eger (Węgry)

charakter wytrawne

nagrody Winiarz Roku 2005

starzenie 8 lat

 Klasyczny Bikaver w łagodniejszej formie.
Harmonijne połączenie owocowości z
kwasowością z przewagą tego pierwszego.
Udany kupaż, który wspaniale uzupełni
niejedno danie

Béla Vincze, wybrany w 2005 roku
Winiarzem Roku na Węgrzech, założył
swoją rodzinną winiarnię w 1994 r., po
wieloletniej pracy w państwowej firmie
winiarskiej. Obecnie jest w posiadaniu
wszelkich środków umożliwiających
nowoczesną uprawę winorośli i produkcję
jakościowych win. Winogrona, z których
one powstają, pochodzą z 26 hektarów
winnic należących do firmy, jak również z
niewielkich ich ilości skupowanych od
plantatorów, z którymi od lat ma
podpisaną umowę. Przedsiębiorstwo
planuje także powiększyć swoją posiadłość
w najbliższej przyszłości o ok. 29 hektarów
nowo obsadzonych winnic, które znajdują
się w najpiękniejszych i najlepszych
miejscach okolicy, jak np. winnica Gyűr w
Szomolya, Bordahegy oraz w jednym z
najstarszych terenów winiarskich Egeru,
na legendarnym wzgórzu Mészhegy
(„Wapiennej Górze”).
Głównym celem Béli Vincze jest produkcja
win ze szczepów kékfrankos, cabernet
franc, cabernet sauvignon, merlot i pinot
noir z dużym potencjałem starzenia. W
ofercie winiarni szczególne miejsce
zajmuje Egri Bikavér, powstający jedynie
w latach wyjątkowych zbiorów. Wraz z
powiększeniem obszarów uprawy winorośli
pojawiła się potrzeba rozbudowy
pomieszczeń, w których dojrzewają wina
w beczkach. Tym sposobem powstała
piękna, neoromańska piwnica, w której,
dzięki wyjątkowym umiejętnościom
architekta, dyskretnemu oświetleniu i
unoszącemu się wokoło zapachowi beczek
i wina, panuje klimat przenoszący nas w
czeluście prawdziwie średniowiecznych
podziemi.

Vinha Pan Beiras Luis Pato



195,00 zł
1x0.75l.

180,00 zł
6x0.75l.

175,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2003

apelacja Beiras

producent Luis Pato

kolor czerwone

region Beiras (Portugalia)

szczepy 100% Baga

charakter wytrawne

nagrody

90 pkt. Wine Enthusiast - Best of the

year 200290 pkt. Wine & Spirits buying

guide 2003Złoty medal medal na

International Wine Challenge 2002, w

Londynie (1999).

pojemność 0.75

starzenie 16-20 lat

opakowanie karton 6 but.

LUIS PATO Rodzina
Pato wytwarza wina w
Quinta de Riberinho co
najmniej od
osiemnastego wieku.
Joao Pato rozpoczął
butelkowanie własnego
wina w roku 1970, jako
pierwszy indywidualny
producent w regionie
Bairrada. Dziś jego syn
Luis jest
bezdyskusyjnym liderem regionu, choć nie
produkuje już win w ramach apelacji
Bairrada - kilka lat temu w proteście
przeciw szkodliwej jego zdaniem polityce
władz zaczął umieszczać swe słynne wina
w teoretycznie niższej klasie win
regionalnych, Vinho Regional Beiras. Jest
uważany za mistrza tradycyjnej czerwonej
odmiany baga, zrewolucjonizował jej
winifikację, jako pierwszy wprowadzając
na szeroką skalę odszypułkowywanie gron
i staranną kontrolę temperatury
fermentacji. Luis Pato jest jednym z
najbardziej znanych w świecie
producentów portugalskich. Łączna
powierzchnia jego winnic przekracza 70
ha, poza czerwonymi winami z odmiany
baga wytwarza tu również bardzo ciekawe
wina białe, różowe i musujące. Winnica
Panasqueira (pan.), skąd pochodzi to
doskonałe wino, usytuowana jest na
południowym zboczu, o glebie
gliniastowapiennej, gdzie 20 lat temu
posadzono 8500 krzewów winorośli
szczepu Baga. Dojrzewa przez 12 miesięcy
w nowych beczkach dębu francuskiego
Allier, wyróżniając się aromatem i
smakiem malin, połączonym z nutą
tytoniu, dymu i drewna, którą winogrona
zawdzięczają szczególnym właściwościom
gleby. Wino niesłychanie skoncentrowane
zaliczane do pierwszej piatki najlepszych
win portugalskich. alk 12.5%.

Vinhas Velhas Luis Pato



165,00 zł
1x0.75l.

159,00 zł
6x0.75l.

150,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2000

apelacja Beiras

producent Luis Pato

kolor czerwone

region Beiras (Portugalia)

szczepy 100% Baga

charakter wytrawne

nagrody 92 pkt wine&spirits buying guide 2003

pojemność 0.75

starzenie 16-20 lat

opakowanie karton 6 but.

Wino
skomponowane w
100% ze szczepu
Baga, rosnącego w
trzech winnicach,
których winorośle
zostały posadzone
ponad 60 lat temu
w gliniasto-
wapiennej glebie.
Dojrzewa w
nowych beczkach
dębowych przez 10 miesięcy. Wino to
wyróżnia się aromatem i smakiem malin i
truskawek, połączonem z czekoladowym
bukietem praSonego drewna,
charakterystycznym dla szczepu Baga. Jest
wyśmienitym dodatkiem nie tylko do
pieczonych ryb i czerwonego mięsa, lecz
także ciemnego mięsa z drobiu, na
przykład kaczki oraz miękkich serów.

LUIS PATO Rodzina Pato wytwarza wina w
Quinta de Riberinho co najmniej od
osiemnastego wieku. Joao Pato rozpoczął
butelkowanie własnego wina w roku 1970,
jako pierwszy indywidualny producent w
regionie Bairrada. Dziś jego syn Luis jest
bezdyskusyjnym liderem regionu, choć nie
produkuje już win w ramach apelacji
Bairrada - kilka lat temu w proteście
przeciw szkodliwej jego zdaniem polityce
władz zaczął umieszczać swe słynne wina
w teoretycznie niższej klasie win
regionalnych, Vinho Regional Beiras. Jest
uważany za mistrza tradycyjnej czerwonej
odmiany baga, zrewolucjonizował jej
winifikację, jako pierwszy wprowadzając
na szeroką skalę odszypułkowywanie gron
i staranną kontrolę temperatury
fermentacji. Luis Pato jest jednym z
najbardziej znanych w świecie
producentów portugalskich. Łączna
powierzchnia jego winnic przekracza 70
ha, poza czerwonymi winami z odmiany
baga wytwarza tu również bardzo ciekawe
wina białe, różowe i musujące. Wino
skomponowane w 100% ze szczepu Baga,
rosnącego w trzech winnicach, których
winorośle zostały posadzone ponad 60 lat
temu w gliniasto-wapiennej glebie.
Dojrzewa w nowych beczkach dębowych
przez 10 miesięcy. Wino to wyróżnia się
aromatem i smakem malin i truskawek,
połączonem z czekoladowym bukietem
praSonego drewna, charakterystycznem
dla szczepu Baga. Jest wyśmienitym
dodatkiem nie tylko do pieczonych ryb i
czerwonego mięsa, lecz także ciemnego
mięsa z drobiu, na przykład kaczki oraz
miękkich serów.



99,00 zł
1x0.75l.

89,00 zł
6x0.75l.

87,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Ribera del Guadiana DO

producent Vina Santa Marina

kolor białe

region Ribera del Guadiana (Hiszpania)

szczepy 100% Viognier

charakter wytrawne łagodne

pojemność 0.75

starzenie do 6 lar

Viognier Late Harvest Vina Santa Marina

Uwilebiamy to stwierdzenie: … “Type of
white wine, and a little sweet because of
the late harvest”… :).  Rzeczywiście poźny
zbiór winogron jest wszechobecny!
....Zacznijmy więc od koloru: słomkowo
złoty z bursztynowym wręcz refleksem.
Nos to tańczące ze sobą suszone morele i
jabłka. W ustach, odważne ale gładkie z
oleistą nutą, dojrzałe mandarynki w
połączeniu  z mirabelkową konfiturą dają
fantastyczne doznania, delikatnej słodkości
muśniętej orzeźwiającą mineralną nutą.
Alkohol 14% .
100% Viognier !... Jest tak niewiele win na
Świecie powstałych z tego rodzaju
winogron, i jeszcze mniej win late harvest.
I właśnie panie z  Viña Santa Marina
znowu przeszły same
siebie !!;)

 

Bodega ta położona jest 8 km od miasta
Merida w regionie Extramadura, niedaleko
od granicy z Portugalią. Winiarnia oraz jej
piwnice usytuowane są w cieniu
granitowego masywu górskiego Lamoneda,
na którego zboczach rosną dzikie drzewa
oliwne, skalne róże, oraz korkowce.
Otacza ją obecnie 58 ha. winnic, ale już w
ciągu następnych lat jest planowana
prawie dwukrotna ekspansja. W winnicach
zasadzono przede wszystkim szczepy
Tempranillo, Graciano, Syrah, Cabernet
Sauvignon, Merlot, oraz regionalne
odmiany winorośli. Winnica zarządzana
przez kobiety, kobiecą rękę widać w
każdym szczególe, wspaniałe prowadzenie
upraw, sterylna czystość, rygor
technologiczny , dbałość o detale , design
butelek. Podczas zwiedzania winnicy
byliśmy oczarowani , posiadłością .....i
urodą właścicielek. :)  

Vuit



345,00 zł
1x0.75l.

320,00 zł
6x0.75l.

320,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2006

apelacja Priorat DOC

producent La Vinya Del Vuit

kolor czerwone

region Priorat (Hiszpania)

szczepy
70% Carignan, 30% Grenache -

Garnacha

charakter wytrawne

nagrody Rober Parker 94 punkty !

pojemność 0.75

starzenie do 15 lat

opakowanie karton 6 butelek

 

Vinya z Del Vuit powstała w 2001 roku,
projekt zainicjowany  przez grupę ośmiu
przyjaciół: Sara Pérez, René Barbier, Ester
Nin, Núria Pérez, Montse Mateos, Iban
Foix,  Julien Baste i Philippe Thévenon 
celem jest restauracja starych winnic w
pobliżu miasta Baixa Vilella i
Gratallops.Wina praktycznie od razu trafiły
do ścisłej czołówki, najlepszych win
Hiszpańskich.....

Yalumba Barossa BV Grenache



84,00 zł
1x0.75l.

76,00 zł
6x0.75l.

73,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2005

producent Yalumba

kolor czerwone

region Barossa (Australia)

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.
Historia Yalumby mogła by się skończyć
bardzo szybko jak niedofermentowane
wino, gdyby szef Samuela Smitha nie kazał
mu pracować w niedzielę. W taki oto
sposób ten religijny człowiek i mistrz
browarniczy przeniósł się z Dorset w Anglii
do Australii, gdzie rozpoczął pracę
wspólnie jako ogrodnik w Barossa. Wtedy
jeszcze tutejsi farmerzy nie produkowali
wina, ale Smith widział możliwości.
Najpierw, w 1849 roku kupił 30 akrów,
które nazwał Yalumba, co w języku
aborygenów znaczy cała ziemia wokół.
Posadził winorośle i zaczął winifikacje.
Winiarnia jest zarządzana przez rodzinę od
pięciu pokoleń wraz z obecnym
spadkobiercą Robertem H. Smithem, który
kontynuuje najlepsze tradycje lokalne.
Znakomite shiraz i cabernet sauvignon
opisywane są rokrocznie przez niemal
wszystkie winiarskie przewodniki. Jeśli
organizujecie party z winem, Yalumba
dostarczy wam linię Oxford Landing, w
rozsądnych cenach i jakości. Wina tej linii
pochodzą z 655 hektarowej posiadłości z
nad Murray River, którą firma kupiła w
1958 roku. Seria "Y" to wina nieco bardziej
złożone ale równiez pochodzą z własnych
winnic firmy, tak jak inne wina z Barossy i
Coonowarra. Trzeba tu jednak
przypomnieć, że pomimo tego że Yalumba
słynie z czerwonych win, to jako pierwsza,
począwszy od roku 1980, zaczęła
pracować profesjonalnie ze szczepem
viognier, który w III w. p.n.e. został
przeniesiony z Dalmacji do Francji a potem
do Australii. Ta obsesja i specjalizacja
firmy na pewno przyniesie owoce w
najbliższym czasie. Pełne i bogate ze
wspaniałą owocowością i pieprzem w tle.
Skoncentrowane, długie i kremowe w
konsystencji, daje nam urok i rewelacyjny
balans. W ostatecznym wyrazie bardzo
klasyczne w stylu, tak by móc je nazwać
australijskim Cotes du Rhone.

Yalumba Barossa Shiraz



84,00 zł
1x0.75l.

76,00 zł
6x0.75l.

73,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2002

producent Yalumba

kolor czerwone

region Barossa (Australia)

szczepy Shiraz

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

Historia
Yalumby
mogła by
się
skończyć
bardzo
szybko jak

niedofermentowane wino, gdyby szef
Samuela Smitha nie kazał mu pracować w
niedzielę. W taki oto sposób ten religijny
człowiek i mistrz browarniczy przeniósł się
z Dorset w Anglii do Australii, gdzie
rozpoczął pracę wspólnie jako ogrodnik w
Barossa. Wtedy jeszcze tutejsi farmerzy
nie produkowali wina, ale Smith widział
możliwości. Najpierw, w 1849 roku kupił
30 akrów, które nazwał Yalumba, co w
języku aborygenów znaczy "cała ziemia
wokół". Posadził winorośle i zaczął
winifikacje. Winiarnia jest zarządzana
przez rodzinę od pięciu pokoleń wraz z
obecnym spadkobiercą Robertem H.
Smithem, który kontynuuje najlepsze
tradycje lokalne. Znakomite shiraz i
cabernet sauvignon opisywane są
rokrocznie przez niemal wszystkie
winiarskie przewodniki. Jeśli organizujecie
party z winem, Yalumba dostarczy wam
linię Oxford Landing, w rozsądnych cenach
i jakości. Wina tej linii pochodzą z 655
hektarowej posiadłości z nad Murray River,
którą firma kupiła w 1958 roku. Seria "Y"
to wina nieco bardziej złożone ale równiez
pochodzą z własnych winnic firmy, tak jak
inne wina z Barossy i Coonowarra. Trzeba
tu jednak przypomnieć, że pomimo tego że
Yalumba słynie z czerwonych win, to jako
pierwsza, począwszy od roku 1980,
zaczęła pracować profesjonalnie ze
szczepem viognier, który w III w. p.n.e.
został przeniesiony z Dalmacji do Francji a
potem do Australii. Ta "obsesja" i
specjalizacja firmy na pewno przyniesie
owoce w najbliższym czasie. Wytworzone
z gron pochodzących z 40-50 letnich winnic
z subtelnym dotknięciem Viognier dla
podkreślenia słodkiej kwiatowości w nosie.
Pełne mocnych aromatów śliwki, ciemnych
leśnych owoców i przypraw.

Yalumba Oxford Landing Cabernet-Shiraz



62,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2006

producent Yalumba

kolor czerwone

region Eden Valley (Australia)

szczepy Cabernet Sauvignon, Shiraz

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

Historia
Yalumby
mogła
by się
skończyć
bardzo
szybko
jak

niedofermentowane wino, gdyby szef
Samuela Smitha nie kazał mu pracować w
niedzielę. W taki oto sposób ten religijny
człowiek i mistrz browarniczy przeniósł się
z Dorset w Anglii do Australii, gdzie
rozpoczął pracę wspólnie jako ogrodnik w
Barossa. Wtedy jeszcze tutejsi farmerzy
nie produkowali wina, ale Smith widział
możliwości. Najpierw, w 1849 roku kupił
30 akrów, które nazwał Yalumba, co w
języku aborygenów znaczy "cała ziemia
wokół". Posadził winorośle i zaczął
winifikacje. Winiarnia jest zarządzana
przez rodzinę od pięciu pokoleń wraz z
obecnym spadkobiercą Robertem H.
Smithem, który kontynuuje najlepsze
tradycje lokalne. Znakomite shiraz i
cabernet sauvignon opisywane są
rokrocznie przez niemal wszystkie
winiarskie przewodniki. Jeśli organizujecie
party z winem, Yalumba dostarczy wam
linię Oxford Landing, w rozsądnych cenach
i jakości. Wina tej linii pochodzą z 655
hektarowej posiadłości z nad Murray River,
którą firma kupiła w 1958 roku. Seria "Y"
to wina nieco bardziej złożone ale równiez
pochodzą z własnych winnic firmy, tak jak
inne wina z Barossy i Coonowarra. Trzeba
tu jednak przypomnieć, że pomimo tego że
Yalumba słynie z czerwonych win, to jako
pierwsza, począwszy od roku 1980,
zaczęła pracować profesjonalnie ze
szczepem viognier, który w III w. p.n.e.
został przeniesiony z Dalmacji do Francji a
potem do Australii. Ta "obsesja" i
specjalizacja firmy na pewno przyniesie
owoce w najbliższym czasie. Oto właśnie
nowoczesny styl wina, z których słynie
Australia. Większość Caberneta w tym
winie pochodzi ze starych, 40- letnich
winnic i to właśnie on nadaje mu strukturę
i charakter. Shiraz jedynie dopełnia tę
mieszankę swoim przyprawowym
bogactwem

Yalumba Oxford Landing Shiraz



62,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2006

producent Yalumba

kolor czerwone

region Eden Valley (Australia)

szczepy Shiraz

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

Historia
Yalumby
mogła
by się

skończyć bardzo szybko jak
niedofermentowane wino, gdyby szef
Samuela Smitha nie kazał mu pracować w
niedzielę. W taki oto sposób ten religijny
człowiek i mistrz browarniczy przeniósł się
z Dorset w Anglii do Australii, gdzie
rozpoczął pracę wspólnie jako ogrodnik w
Barossa. Wtedy jeszcze tutejsi farmerzy
nie produkowali wina, ale Smith widział
możliwości. Najpierw, w 1849 roku kupił
30 akrów, które nazwał Yalumba, co w
języku aborygenów znaczy "cała ziemia
wokół". Posadził winorośle i zaczął
winifikacje. Winiarnia jest zarządzana
przez rodzinę od pięciu pokoleń wraz z
obecnym spadkobiercą Robertem H.
Smithem, który kontynuuje najlepsze
tradycje lokalne. Znakomite shiraz i
cabernet sauvignon opisywane są
rokrocznie przez niemal wszystkie
winiarskie przewodniki. Jeśli organizujecie
party z winem, Yalumba dostarczy wam
linię Oxford Landing, w rozsądnych cenach
i jakości. Wina tej linii pochodzą z 655
hektarowej posiadłości z nad Murray River,
którą firma kupiła w 1958 roku. Seria "Y"
to wina nieco bardziej złożone ale równiez
pochodzą z własnych winnic firmy, tak jak
inne wina z Barossy i Coonowarra. Trzeba
tu jednak przypomnieć, że pomimo tego że
Yalumba słynie z czerwonych win, to jako
pierwsza, począwszy od roku 1980,
zaczęła pracować profesjonalnie ze
szczepem viognier, który w III w. p.n.e.
został przeniesiony z Dalmacji do Francji a
potem do Australii. Ta "obsesja" i
specjalizacja firmy na pewno przyniesie
owoce w najbliższym czasie. To dobrze
zbudowane wino posiada ciemno-
purpurową suknię. Aromaty ciemnych
leśnych jeżyn i goździków z subtelnym
dotknięciem dębu oraz żywe owocowe
nuty ciemnych jagód i suszonej śliwki na
palecie są podkreślone wyraziście
czekoladową aurą i zrównoważone
delikatną i soczystą strukturą.



64,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2006

producent Yalumba

kolor czerwone

region Eden Valley (Australia)

szczepy Merlot

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

Yalumba Y Merlot

Historia Yalumby mogła
by się skończyć bardzo
szybko jak
niedofermentowane
wino, gdyby szef
Samuela Smitha nie
kazał mu pracować w
niedzielę. W taki oto
sposób ten religijny
człowiek i mistrz
browarniczy przeniósł
się z Dorset w Anglii do
Australii, gdzie rozpoczął pracę wspólnie
jako ogrodnik w Barossa. Wtedy jeszcze
tutejsi farmerzy nie produkowali wina, ale
Smith widział możliwości. Najpierw, w
1849 roku kupił 30 akrów, które nazwał
Yalumba, co w języku aborygenów znaczy
"cała ziemia wokół". Posadził winorośle i
zaczął winifikacje. Winiarnia jest
zarządzana przez rodzinę od pięciu
pokoleń wraz z obecnym spadkobiercą
Robertem H. Smithem, który kontynuuje
najlepsze tradycje lokalne. Znakomite
shiraz i cabernet sauvignon opisywane są
rokrocznie przez niemal wszystkie
winiarskie przewodniki. Jeśli organizujecie
party z winem, Yalumba dostarczy wam
linię Oxford Landing, w rozsądnych cenach
i jakości. Wina tej linii pochodzą z 655
hektarowej posiadłości z nad Murray River,
którą firma kupiła w 1958 roku. Seria "Y"
to wina nieco bardziej złożone ale równiez
pochodzą z własnych winnic firmy, tak jak
inne wina z Barossy i Coonowarra. Trzeba
tu jednak przypomnieć, że pomimo tego że
Yalumba słynie z czerwonych win, to jako
pierwsza, począwszy od roku 1980,
zaczęła pracować profesjonalnie ze
szczepem viognier, który w III w. p.n.e.
został przeniesiony z Dalmacji do Francji a
potem do Australii. Ta "obsesja" i
specjalizacja firmy na pewno przyniesie
owoce w najbliższym czasie. Delikatne,
gładkie i "pociągające" aksamitną i
subtelną nutą przypraw. Śliwa, czarna
porzeczka i cedr łączą się harmonijnie w
bukiecie, aby delikatnie spotkać się z
dębowymi taninami, równoważonymi
bogactwem owoców jagody.

Yalumba Y Shiraz Viognier



64,00 zł
1x0.75l.

rocznik >2005

producent Yalumba

kolor czerwone

region Eden Valley (Australia)

szczepy Shiraz, 10% Viognier

charakter wytrawne

pojemność 0.75

starzenie 3-4 lata

opakowanie karton 6 but.

Historia Yalumby mogła
by się skończyć bardzo
szybko jak
niedofermentowane
wino, gdyby szef
Samuela Smitha nie
kazał mu pracować w
niedzielę. W taki oto
sposób ten religijny
człowiek i mistrz
browarniczy przeniósł
się z Dorset w Anglii do
Australii, gdzie rozpoczął pracę wspólnie
jako ogrodnik w Barossa. Wtedy jeszcze
tutejsi farmerzy nie produkowali wina, ale
Smith widział możliwości. Najpierw, w
1849 roku kupił 30 akrów, które nazwał
Yalumba, co w języku aborygenów znaczy
"cała ziemia wokół". Posadził winorośle i
zaczął winifikacje. Winiarnia jest
zarządzana przez rodzinę od pięciu
pokoleń wraz z obecnym spadkobiercą
Robertem H. Smithem, który kontynuuje
najlepsze tradycje lokalne. Znakomite
shiraz i cabernet sauvignon opisywane są
rokrocznie przez niemal wszystkie
winiarskie przewodniki. Jeśli organizujecie
party z winem, Yalumba dostarczy wam
linię Oxford Landing, w rozsądnych cenach
i jakości. Wina tej linii pochodzą z 655
hektarowej posiadłości z nad Murray River,
którą firma kupiła w 1958 roku. Seria "Y"
to wina nieco bardziej złożone ale równiez
pochodzą z własnych winnic firmy, tak jak
inne wina z Barossy i Coonowarra. Trzeba
tu jednak przypomnieć, że pomimo tego że
Yalumba słynie z czerwonych win, to jako
pierwsza, począwszy od roku 1980,
zaczęła pracować profesjonalnie ze
szczepem viognier, który w III w. p.n.e.
został przeniesiony z Dalmacji do Francji a
potem do Australii. Ta "obsesja" i
specjalizacja firmy na pewno przyniesie
owoce w najbliższym czasie. Eleganckie
wino z pełnią śliwkowo-porzeczkowych i
przyprawowych akcentów zintegrowanych
subtelnie z amerykańskim dębem.
Miętowo-czekoladowe refleksy mieszają
się w sposób bardzo zrównoważony z
elementami leśnych owoców.

Zenato Ripassa Valpolicella



88,00 zł
1x0.75l.

83,00 zł
6x0.75l.

81,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2007

apelacja Valpolicella Superiore DOC

producent Zenato

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
80% Corvina Veronese, 10% Rondinella,

5% Sangiovese, 5% Molinara

charakter wytrawne łagodne

nagrody

Robert Parker: 93 pkt

Wine Spectator: 88 pkt

Mundus Vini 2009: Złoty Medal

pojemność 0.75

starzenie do 10 lat

opakowanie karton 12 butelek

Produkowane z ręcznie zbieranych
winogron, dojrzewa przez 18-24 miesięcy
w małych, dębowych beczkach. Metodą
Ripasso - powtórna fementacja z
dodatkiem podsuszanych przez kilka
miesięcy winogron. Wielu miłosników wina
twierdzi iż lepsza jest Ripassa od dobrego
producenta niż słabe Amarone ( a z
pewnoscia tańsza) Ripassa od Zenato z
pewnościa należy do najlepszej w swojej
klasie !!! Aromat: intensywny bukiet, w
którym dominują nuty owocowo-korzenne,
z przewagą wiśni i owoców leśnych. Smak:
Wytrawne, pełne, aksamitne wino,
przyjemne, z nutą wiśni, lukrecji, delikatna
słodycz. Wspaniałe jako wino
kontemplacyjne - otworzone wieczorową
porą, przy blasku świec z bliską Ci osobą,
to recepta na niezapomniany wieczór .....
Temperatura podawania: 19 C Alkohol:
13,5%

 
Winnice Zenato usytuowane są w San
Benedetto di Lugana, w pobliżu Jeziora
Garda, w prowincji Werona. Winorośl
uprawiano na tych terenach już w czasach
rzymskich, a dziś wina z tego regionu
należą do najpopularniejszych i najchętniej
kupowanych win włoskich. Utworzona w
latach 60-tych Azienda Vitivinicola Zenato
to firma rodzinna, a dla jej prezydenta i
założyciela, Sergio Zenato, produkcja wina
jest prawdziwą pasją. Stąd też wyjątkowa
dbałość o jakość produktów i wizerunek
firmy. Nowoczesna technologia nie
zniszczyła dawnej, winiarskiej kultury, tak
pieczołowicie pielęgnowanej przez
zamieszkujących niegdyś te tereny
benedyktyńskich mnichów.

Zenato Valpolicella Superiore



39,00 zł
1x0.75l.

38,00 zł
6x0.75l.

36,00 zł
12x0.75l.

rocznik >2008

producent Zenato

kolor czerwone

region Veneto (Włochy)

szczepy
80% Corvina Veronese, 10% Rondinella,

5% Sangiovese, 5% Molinara

charakter wytrawne łagodne

nagrody Robert Parker: 88 pkt

pojemność 0.75

opakowanie karton 12 butelek

285,00 zł

Dobra klasyczna Valpolicella , delikatne i
krągłe wino, zapach zdominowany przez
nuty owocowe porzeczek i lekki odcień
migdałów. Jeśli lubicie Valpolicellę nie
wahajcie się - pewny wybór. Alk 13.5%

 
Winnice Zenato usytuowane są w San
Benedetto di Lugana, w pobliżu Jeziora
Garda, w prowincji Werona. Winorośl
uprawiano na tych terenach już w czasach
rzymskich, a dziś wina z tego regionu
należą do najpopularniejszych i najchętniej
kupowanych win włoskich. Utworzona w
latach 60-tych Azienda Vitivinicola Zenato
to firma rodzinna, a dla jej prezydenta i
założyciela, Sergio Zenato, produkcja wina
jest prawdziwą pasją. Stąd też wyjątkowa
dbałość o jakość produktów i wizerunek
firmy. Nowoczesna technologia nie
zniszczyła dawnej, winiarskiej kultury, tak
pieczołowicie pielęgnowanej przez
zamieszkujących niegdyś te tereny
benedyktyńskich mnichów.

Cygara

cygara Macanudo Selection Humidor

cygara Santa Clara no.4 20 szt



320,00 zł

60,00 zł

format - Corona dł. - 15 cm śr. - 1,8 cm
(45 ) czas palenia - 35 min Cygaro o
eleganckim i aromatycznym,
słodkokorzennym zapachu.

Cygara Santa Clara zwijane są całkowicie
ręcznie wyłącznie z tytoni cygarowych
uprawianych w dolinie San Andres w
Meksyku. To łagodne i lekkie cygara z
wyczuwalną nutą orzechową. Cygaro o
eleganckim i aromatycznym,
słodkokorzennym zapachu. pokrywa -
Meksyk zawijacz - Meksyk wkładka -
Meksyk

cygaro Cohiba Robustos

format - Robusto długość - 120 mm
średnica - 50 (20 mm) czas palenia - 35
min Słowo cohiba używane przez Indian
oznacza zwój liści tytoniu. Marka ta
zaistniała w 1966 roku specjalnie na
życzenie Fidela Castro..........

Słowo cohiba używane przez Indian
oznacza zwój liści tytoniu. Marka ta
zaistniała w 1966 roku specjalnie na
życzenie Fidela Castro. Cohibę
skonstruował mistrz cygar - Eduardo
Ribera. Do 1982 roku cygara były
przeznaczone wyłącznie dla rządu i gości
Castro. W latach osiemdziesiątych
wypuszczono na rynek światowy trzy
rozmiary, które zapoczątkowały tzw. La
Linea Clasica: Lancero, Corona Especiale i
Panatela. Następnie, ze względu na
olbrzymią popularność, w roku 1992
skonstruowana została specjalna, nowa
linia - La Linea 1492. Linia ta stworzona
została jako memoriał dla pięciu wieków,
które minęły od odkrycia Kuby przez
Kolumba. Do produkcji Cohiby używane są
najlepsze liście z najbardziej wyszukanych
plantacji tytoniu na Kubie, a pozwolenie na
zwijanie tych cygar mają tylko
doświadczeni zwijacze, z których każdy
specjalizuje się tylko w jednym rozmiarze
cygara. Smak Cohiby jest niepowtarzalny -
skóra siodła, czekolada, egzotyczne
przyprawy.

cygaro El Credito Cristal de Luxe



35,00 zł

format - Toro długość - 150 mm średnica -
18 mm /45/ czas palenia - 45 min El
Credito są określane jako korzenne, o
lekko pikantnym smaku. Dojrzałe ale nie
przytłaczające swoją mocą.

Cygara El Credito co po hiszpańsku
oznacza pewność, zaufanie, wiarygodność
zwijane są ręcznie na Dominikanie pod
fachową opieką Don Ernesto Perez Carillo.
Rodzina Ernesto Carillo zajmowała się
wytwarzaniem cygar na Kubie już od roku
1907. Po zwycięstwie rewolucji kubańskiej
rodzina Carillo wyemigrowała na Florydę.
Tam w USA, należąca do rodziny Carillo
słynna marka La Gloria Cubana, której
historia zaczyna się właśnie od 1907 r
wytwarzana była nadal. Identycznej
kompozycji tytoniu co w La Gloria Cubana
wykorzystano przy tworzeniu cygar El
Credito, których 7 formatów od 1997 r
zdobywa uznanie koneserów cygar starego
świata. El Credito są określane jako
korzenne, o lekko pikantnym smaku.
Dojrzałe ale nie przytłaczające swoją
mocą. W kraju dostępne są 4 formaty
cygar El Credito, które adresowane są
raczej do doświadczonych koneserów
cygar. wkładka - Dominikana zawijacz -
Dominikana pokrywa - Sumatra ( z nasion
tytoniu z Ekwadoru)

cygaro El Credito no4 Maduro



19,00 zł

format - Corona długość - 130 mm
średnica - 16 mm /40/ czas palenia - 35
min El Credito są określane jako korzenne,
o lekko pikantnym smaku. Dojrzałe ale nie
przytłaczające swoją mocą.

Cygara El Credito co po hiszpańsku
oznacza pewność, zaufanie, wiarygodność
zwijane są ręcznie na Dominikanie pod
fachową opieką Don Ernesto Perez Carillo.
Rodzina Ernesto Carillo zajmowała się
wytwarzaniem cygar na Kubie już od roku
1907. Po zwycięstwie rewolucji kubańskiej
rodzina Carillo wyemigrowała na Florydę.
Tam w USA, należąca do rodziny Carillo
słynna marka La Gloria Cubana, której
historia zaczyna się właśnie od 1907 r
wytwarzana była nadal. Identycznej
kompozycji tytoniu co w La Gloria Cubana
wykorzystano przy tworzeniu cygar El
Credito, których 7 formatów od 1997 r
zdobywa uznanie koneserów cygar starego
świata. El Credito są określane jako
korzenne, o lekko pikantnym smaku.
Dojrzałe ale nie przytłaczające swoją
mocą. W kraju dostępne są 4 formaty
cygar El Credito, które adresowane są
raczej do doświadczonych koneserów
cygar. wkładka - Dominikana zawijacz -
Dominikana pokrywa - Sumatra ( z nasion
tytoniu z Ekwadoru)

cygaro El Credito robusto



27,00 zł

format - Robusto długość - 130 mm
średnica - 20 mm /50/ czas palenia - 35
min El Credito są określane jako korzenne,
o lekko pikantnym smaku. Dojrzałe ale nie
przytłaczające swoją mocą.

Cygara El Credito co po hiszpańsku
oznacza pewność, zaufanie, wiarygodność
zwijane są ręcznie na Dominikanie pod
fachową opieką Don Ernesto Perez Carillo.
Rodzina Ernesto Carillo zajmowała się
wytwarzaniem cygar na Kubie już od roku
1907. Po zwycięstwie rewolucji kubańskiej
rodzina Carillo wyemigrowała na Florydę.
Tam w USA, należąca do rodziny Carillo
słynna marka La Gloria Cubana, której
historia zaczyna się właśnie od 1907 r
wytwarzana była nadal. Identycznej
kompozycji tytoniu co w La Gloria Cubana
wykorzystano przy tworzeniu cygar El
Credito, których 7 formatów od 1997 r
zdobywa uznanie koneserów cygar starego
świata. El Credito są określane jako
korzenne, o lekko pikantnym smaku.
Dojrzałe ale nie przytłaczające swoją
mocą. W kraju dostępne są 4 formaty
cygar El Credito, które adresowane są
raczej do doświadczonych koneserów
cygar. wkładka - Dominikana zawijacz -
Dominikana pokrywa - Sumatra ( z nasion
tytoniu z Ekwadoru)

cygaro El Credito Torpedo



31,00 zł

format - Torpedo długość - 150 mm
średnica - 21 mm /52/ czas palenia - 45
min El Credito są określane jako korzenne,
o lekko pikantnym smaku. Dojrzałe ale nie
przytłaczające swoją mocą.

Cygara El Credito co po hiszpańsku
oznacza pewność, zaufanie, wiarygodność
zwijane są ręcznie na Dominikanie pod
fachową opieką Don Ernesto Perez Carillo.
Rodzina Ernesto Carillo zajmowała się
wytwarzaniem cygar na Kubie już od roku
1907. Po zwycięstwie rewolucji kubańskiej
rodzina Carillo wyemigrowała na Florydę.
Tam w USA, należąca do rodziny Carillo
słynna marka La Gloria Cubana, której
historia zaczyna się właśnie od 1907 r
wytwarzana była nadal. Identycznej
kompozycji tytoniu co w La Gloria Cubana
wykorzystano przy tworzeniu cygar El
Credito, których 7 formatów od 1997 r
zdobywa uznanie koneserów cygar starego
świata. El Credito są określane jako
korzenne, o lekko pikantnym smaku.
Dojrzałe ale nie przytłaczające swoją
mocą. W kraju dostępne są 4 formaty
cygar El Credito, które adresowane są
raczej do doświadczonych koneserów
cygar. wkładka - Dominikana zawijacz -
Dominikana pokrywa - Sumatra ( z nasion
tytoniu z Ekwadoru)

cygaro Macanudo Cafe Cristal



35,00 zł

Nazwa Macanudo po hiszpańsku oznacza
świetny, doskonały. Cygara te w pełni
zasługują na swoją nazwę, o czym
świadczy ogromne powodzenie, jakim
cieszą się na całym świecie. Od siedmiu
lat jest to najlepiej sprzedająca się marka
cygar Premium Hand Made na rynku
Stanów Zjednoczonych. W Europie
Zachodniej zaś, poziom sprzedaży równa
się około 50 milionom sztuk. Produkowane
są ręcznie na Jamajce i w Republice
Dominikany, ze starannie
wyselekcjonowanych liści, w różnych
liniach zapachowo-smakowych: Cafe,
Maduro, Robust i Vintage. Pozwala to
zadowolić gusta i oczekiwania nie tylko
początkujących palaczy, ale i najbardziej
wymagających koneserów. Linia Cafe
Wszystkie cygara z tej serii zbudowane są
z liści Connecticut Shade, odmiany tytoniu
rosnącego w dolinie rzeki Connecticut, w
USA. Odmiana ta jest najszlachetniejszą,
najchętniej używaną do produkcji ręcznie
robionych cygar poza Kubą. Zastosowanie
jej w cygarach Macanudo poprzedzone jest
podwójnym procesem fermentacji liści, tak
jak odbywało się to na Kubie kilkadziesiąt
lat temu. Ręczna produkcja oraz ścisły
reżim technologiczny powoduje, że każde
cygaro jest najwyższej jakości.

cygaro Macanudo Cafe Diplomat



25,00 zł

Nazwa Macanudo po hiszpańsku oznacza
świetny, doskonały. Cygara te w pełni
zasługują na swoją nazwę, o czym
świadczy ogromne powodzenie, jakim
cieszą się na całym świecie. Od siedmiu
lat jest to najlepiej sprzedająca się marka
cygar Premium Hand Made na rynku
Stanów Zjednoczonych. W Europie
Zachodniej zaś, poziom sprzedaży równa
się około 50 milionom sztuk. Produkowane
są ręcznie na Jamajce i w Republice
Dominikany, ze starannie
wyselekcjonowanych liści, w różnych
liniach zapachowo-smakowych: Cafe,
Maduro, Robust i Vintage. Pozwala to
zadowolić gusta i oczekiwania nie tylko
początkujących palaczy, ale i najbardziej
wymagających koneserów. Linia Cafe
Wszystkie cygara z tej serii zbudowane są
z liści Connecticut Shade, odmiany tytoniu
rosnącego w dolinie rzeki Connecticut, w
USA. Odmiana ta jest najszlachetniejszą,
najchętniej używaną do produkcji ręcznie
robionych cygar poza Kubą. Zastosowanie
jej w cygarach Macanudo poprzedzone jest
podwójnym procesem fermentacji liści, tak
jak odbywało się to na Kubie kilkadziesiąt
lat temu. Ręczna produkcja oraz ścisły
reżim technologiczny powoduje, że każde
cygaro jest najwyższej jakości.

cygaro Macanudo Cafe Hampton Court



27,00 zł

Linia Cafe Wszystkie cygara z tej serii
zbudowane są z liści Connecticut Shade,
odmiany tytoniu rosnącego w dolinie rzeki
Connecticut, w USA. Odmiana ta jest
najszlachetniejszą, najchętniej używaną
do produkcji ręcznie robionych cygar poza
Kubą. Zastosowanie jej w cygarach
Macanudo poprzedzone jest podwójnym
procesem fermentacji liści, tak jak
odbywało się to na Kubie

Nazwa Macanudo po hiszpańsku oznacza
świetny, doskonały. Cygara te w pełni
zasługują na swoją nazwę, o czym
świadczy ogromne powodzenie, jakim
cieszą się na całym świecie. Od siedmiu
lat jest to najlepiej sprzedająca się marka
cygar Premium Hand Made na rynku
Stanów Zjednoczonych. W Europie
Zachodniej zaś, poziom sprzedaży równa
się około 50 milionom sztuk. Produkowane
są ręcznie na Jamajce i w Republice
Dominikany, ze starannie
wyselekcjonowanych liści, w różnych
liniach zapachowo-smakowych: Cafe,
Maduro, Robust i Vintage. Pozwala to
zadowolić gusta i oczekiwania nie tylko
początkujących palaczy, ale i najbardziej
wymagających koneserów.

Cygaro Macanudo Cafe Petit Corona



19,00 zł

Linia Cafe Wszystkie cygara z tej serii
zbudowane są z liści Connecticut Shade,
odmiany tytoniu rosnącego w dolinie rzeki
Connecticut, w USA. Odmiana ta jest
najszlachetniejszą, najchętniej używaną
do produkcji ręcznie robionych cygar poza
Kubą. Zastosowanie jej w cygarach
Macanudo poprzedzone jest podwójnym
procesem fermentacji liści, tak jak
odbywało się to na Kubie

Nazwa Macanudo po hiszpańsku oznacza
świetny, doskonały. Cygara te w pełni
zasługują na swoją nazwę, o czym
świadczy ogromne powodzenie, jakim
cieszą się na całym świecie. Od siedmiu
lat jest to najlepiej sprzedająca się marka
cygar Premium Hand Made na rynku
Stanów Zjednoczonych. W Europie
Zachodniej zaś, poziom sprzedaży równa
się około 50 milionom sztuk. Produkowane
są ręcznie na Jamajce i w Republice
Dominikany, ze starannie
wyselekcjonowanych liści, w różnych
liniach zapachowo-smakowych: Cafe,
Maduro, Robust i Vintage. Pozwala to
zadowolić gusta i oczekiwania nie tylko
początkujących palaczy, ale i najbardziej
wymagających koneserów.

cygaro Macanudo Diplomat Maduro



25,00 zł

29,00 zł

Linia Maduro Linia wprowadzona na rynek
w roku 1999 jako odpowiedź na
zapotrzebowanie rynku na cygaro pełnej
mocy, jednocześnie zachowujące wszelkie
znakomite cechy rodziny Macanudo:
doskonałą jakość liści, jakość konstrukcji,
bogactwo smaku i aromatu. Cygara te
wytwarzane są w Republice Dominikany ze
specjalnej odmiany liści, tzw. Connecticut
Broadleaf, rosnących na nieocienionych
plantacjach. Specjalny sposób fermentacji
oraz wyjątkowy proces produkcji
sprawiają, że "maduros" firmy Macanudo
uznawane są za jedne z najlepszych na
rynku.

Nazwa Macanudo po hiszpańsku oznacza
świetny, doskonały. Cygara te w pełni
zasługują na swoją nazwę, o czym
świadczy ogromne powodzenie, jakim
cieszą się na całym świecie. Od siedmiu
lat jest to najlepiej sprzedająca się marka
cygar Premium Hand Made na rynku
Stanów Zjednoczonych. W Europie
Zachodniej zaś, poziom sprzedaży równa
się około 50 milionom sztuk. Produkowane
są ręcznie na Jamajce i w Republice
Dominikany, ze starannie
wyselekcjonowanych liści, w różnych
liniach zapachowo-smakowych: Cafe,
Maduro, Robust i Vintage. Pozwala to
zadowolić gusta i oczekiwania nie tylko
początkujących palaczy, ale i najbardziej
wymagających koneserów.

Cygaro Macanudo Hyde Park

format - Corona długość - 140 mm
średnica - 20 mm (50) czas palenia - 30
min

Nazwa Macanudo po hiszpańsku oznacza
świetny, doskonały. Cygara te w pełni
zasługują na swoją nazwę, o czym
świadczy ogromne powodzenie, jakim
cieszą się na całym świecie. Od siedmiu
lat jest to najlepiej sprzedająca się marka
cygar Premium Hand Made na rynku
Stanów Zjednoczonych. W Europie
Zachodniej zaś, poziom sprzedaży równa
się około 50 milionom sztuk. Produkowane
są ręcznie na Jamajce i w Republice
Dominikany, ze starannie
wyselekcjonowanych liści, w różnych
liniach zapachowo-smakowych: Cafe,
Maduro, Robust i Vintage. Pozwala to
zadowolić gusta i oczekiwania nie tylko
początkujących palaczy, ale i najbardziej
wymagających koneserów.



27,00 zł

cygaro Macanudo Maduro Hampton Court

Linia Maduro Linia wprowadzona na rynek
w roku 1999 jako odpowiedź na
zapotrzebowanie rynku na cygaro pełnej
mocy, jednocześnie zachowujące wszelkie
znakomite cechy rodziny Macanudo:
doskonałą jakość liści, jakość konstrukcji,
bogactwo smaku i aromatu. Cygara te
wytwarzane są w Republice Dominikany ze
specjalnej odmiany liści, tzw. Connecticut
Broadleaf, rosnących na nieocienionych
plantacjach. Specjalny sposób fermentacji
oraz wyjątkowy proces produkcji
sprawiają, że "maduros" firmy Macanudo
uznawane są za jedne z najlepszych na
rynku.

Nazwa Macanudo po hiszpańsku oznacza
świetny, doskonały. Cygara te w pełni
zasługują na swoją nazwę, o czym
świadczy ogromne powodzenie, jakim
cieszą się na całym świecie. Od siedmiu
lat jest to najlepiej sprzedająca się marka
cygar Premium Hand Made na rynku
Stanów Zjednoczonych. W Europie
Zachodniej zaś, poziom sprzedaży równa
się około 50 milionom sztuk. Produkowane
są ręcznie na Jamajce i w Republice
Dominikany, ze starannie
wyselekcjonowanych liści, w różnych
liniach zapachowo-smakowych: Cafe,
Maduro, Robust i Vintage. Pozwala to
zadowolić gusta i oczekiwania nie tylko
początkujących palaczy, ale i najbardziej
wymagających koneserów.

cygaro Partagas Corona Junior



21,00 zł

19,00 zł

format - Coronitas dł. - 117 mm śr. 15,87
mm (40) czas palenia - 35 min Cygara
Partagas rozpoznaje się natychmiast po
ich ciężkim, ziemistym aromacie. To
kompozycja lisci tytoni cygarowych z
regionu Vuelta Abajo decyduje o ich
niezmiennym bogactwie smaku i aromatu.

Jesli koneserowi cygar przychodzi na myśl
słynna manufaktura, w której ręcznie
wytwarza się cygara to napewno jest nią
PARTAGAS. Fabryka znajduje się w
samym sercu Hawany, z tyłu za kapitolem
przy Calle Industria 520. Manufakurę
założył w 1845 r Don Jaime Partagas i do
dzisiaj wytwarza się tam ręcznie cygara
noszące nazwisko ich twórcy. Cygara
Partagas rozpoznaje się natychmiast po
ich ciężkim, ziemistym aromacie. To
kompozycja lisci tytoni cygarowych z
regionu Vuelta Abajo decyduje o ich
niezmiennym bogactwie smaku i aromatu.
Cygara wytwarzane są w szerokiej gamie
formatów z których najbardziej
popularnymi są Serie D No. 4, Lusitania i
8-9-8. Wszystkie formaty, oprócz dwóch
"mecanizado" wytwarzane są całkowicie
ręcznie.

cygaro Romeo&Julia coronitas

format - Petit Panatela długość - 130 mm
średnica - 16 mm (40) czas palenia - 25
min Romeo y Julieta to cygara o
doskonałym, złożonym zapachu tytoniu i
kakao o delikatnym ale zdecydowanym
charakterze i długotrwałym posmaku.

Znana z Szekspirowskiej tragedii historia
para kochanków dała początek marce
cygar Romeo y Julieta przenosząc nas do
roku 1875. Początek swej światowej sławy
marka zawdzięcza Don "Pepinowi"
Fernandezowi utalentowanemu
przedsiębiorcy, który na początku XX wieku
jako jeden z pierwszych docenił potęgę
cygarowej banderoli. W produkcji cygar
używano wtedy nie mniej niż 2o tys.
różnych banderol. Romeo y Julieta to
cygara o doskonałym, złożonym zapachu
tytoniu i kakao o delikatnym ale
zdecydowanym charakterze i
długotrwałym posmaku.

cygaro Romeo&Julia no.1



25,00 zł

21,00 zł

format - Corona długość - 140 mm
średnica - 16 mm (40) czas palenia - 30
min Romeo y Julieta to cygara o
doskonałym, złożonym zapachu tytoniu i
kakao o delikatnym ale zdecydowanym
charakterze i długotrwałym posmaku.

Znana z Szekspirowskiej tragedii historia
para kochanków dała początek marce
cygar Romeo y Julieta przenosząc nas do
roku 1875. Początek swej światowej sławy
marka zawdzięcza Don "Pepinowi"
Fernandezowi utalentowanemu
przedsiębiorcy, który na początku XX wieku
jako jeden z pierwszych docenił potęgę
cygarowej banderoli. W produkcji cygar
używano wtedy nie mniej niż 2o tys.
różnych banderol. Romeo y Julieta to
cygara o doskonałym, złożonym zapachu
tytoniu i kakao o delikatnym ale
zdecydowanym charakterze i
długotrwałym posmaku.

cygaro Romeo&Julia no.3

format - Petit Panatela długość - 120 mm
średnica - 16 mm (40) czas palenia - 25
min Romeo y Julieta to cygara o
doskonałym, złożonym zapachu tytoniu i
kakao o delikatnym ale zdecydowanym
charakterze i długotrwałym posmaku.

Znana z Szekspirowskiej tragedii historia
para kochanków dała początek marce
cygar Romeo y Julieta przenosząc nas do
roku 1875. Początek swej światowej sławy
marka zawdzięcza Don "Pepinowi"
Fernandezowi utalentowanemu
przedsiębiorcy, który na początku XX wieku
jako jeden z pierwszych docenił potęgę
cygarowej banderoli. W produkcji cygar
używano wtedy nie mniej niż 2o tys.
różnych banderol. Romeo y Julieta to
cygara o doskonałym, złożonym zapachu
tytoniu i kakao o delikatnym ale
zdecydowanym charakterze i
długotrwałym posmaku.

cygaro Santa Clara Magnum



49,00 zł

45,00 zł

najdłuższe cygaro świata, ręcznie zwijane
produkowane seryjnie! Wpisane do księgi
rekordów Guinessa , idealny zabawny
prezent.

cyg.Cohiba Siglo II

format - Petit Corona długość - 130 mm
średnica - 42 czas palenia - 30 min Słowo
cohiba używane przez Indian oznacza zwój
liści tytoniu. Marka ta zaistniała w 1966
roku specjalnie na życzenie Fidela
Castro......

Słowo cohiba używane przez Indian
oznacza zwój liści tytoniu. Marka ta
zaistniała w 1966 roku specjalnie na
życzenie Fidela Castro. Cohibę
skonstruował mistrz cygar - Eduardo
Ribera. Do 1982 roku cygara były
przeznaczone wyłącznie dla rządu i gości
Castro. W latach osiemdziesiątych
wypuszczono na rynek światowy trzy
rozmiary, które zapoczątkowały tzw. La
Linea Clasica: Lancero, Corona Especiale i
Panatela. Następnie, ze względu na
olbrzymią popularność, w roku 1992
skonstruowana została specjalna, nowa
linia - La Linea 1492. Linia ta stworzona
została jako memoriał dla pięciu wieków,
które minęły od odkrycia Kuby przez
Kolumba. Do produkcji Cohiby używane są
najlepsze liście z najbardziej wyszukanych
plantacji tytoniu na Kubie, a pozwolenie na
zwijanie tych cygar mają tylko
doświadczeni zwijacze, z których każdy
specjalizuje się tylko w jednym rozmiarze
cygara. Smak Cohiby jest niepowtarzalny -
skóra siodła, czekolada, egzotyczne
przyprawy.



22,00 zł

37,00 zł

220,00 zł

cyg.Don Antonio Robusto

Cygara doskonale zwinięte, łagodne i
bardzo aromatyczne w smaku, świetnie
dobrana mieszanka wyselekcjonowanych
tytoni z rożnych części świata sprawia ze
cygara Don Antonio to prawdziwa
przyjemność w paleniu. Każde cygaro
zawinięte w cedr i zapakowane w
aluminiową tubę.

Akcesoria

Korkociag kelnerski

Klasyczny korkociąg kelnerski, wysokiej
jakości stal z drewnianym, plastikowym lub
metalowym wykończeniem, całość
zapakowana w metalowe pudełeczko.

Metrokane bullet shaker

Nowość firmy Metrokane, shaker do
koktaili wykonany z wysokopolerowanej
stali 18/10. Design w stylu art-deco,
przypominajacy pocisk. Pomysł na
nietuzinkowy prezent !!!

Metrokane korki



42,00 zł

26,00 zł

215,00 zł
165,00 zł

Zestaw 4 korków do pompek próżniowych
serii Rabbit i Houdini.

Metrokane Obcinarka do folii

Ściśnij i przekręć, proste prawda ???
Obcinarka folii firmy Metrokane. łatwo
zdejmiesz folie z szyjki w butelki,
opatentowany design, przyjemne w dotyku
aksamitne wykończenie.

Metrokane Otwieracz Wing Machine

Popularny i lubiany model otwieracza.
"Motylek" w wersji Metrokane nabrał
nowego wymiaru, nowoczesny i smiały
design. (nagroda Good Design Chicago
Athenaeum Museum 2004) Robi wrażenie
!

Metrokane Velvet korek do wina i szampana



35,00 zł

Szczelne zamknięcie zarówno do win i
szampanów renomowanej firmy
Metrokane. Opatentowany design,
przyjemne w dotyku aksamitne
wykończenie.

Szczelne zamknięcie zarówno do win i
szampanów renomowanej firmy
Metrokane. Opatentowany design,
przyjemne w dotyku aksamitne
wykończenie

Vacu Vin Nalewak Cristal



18,00 zł

NALEWAK DO WINA
CRYSTAL   2 szt

PEWNIE I ELEGANCKO!.

Oto doskonały pomysł na uniknięcie plam
na obrusie podczas nalewania wina.
Specjalny nalewak zabezpieczy cię przed
tym - nie musisz też używać serwetki do
serwowania wina.
Delikatna elegancja kryształowego
nalewaka komponuje się z każdą zastawą.

- SZCZEGÓŁY UŻYTKOWE -

Wystarczy włożyć nalewak w szyjkę
butelki i gotowe. Uszczelka zabezpiecza
przed przeciekaniem wina, a unikalna
konstrukcja dzióbka sprawia, że ostatnia
kropla spłynie na powrót do butelki.
Można myć w zmywarce.
W opakowaniu są 2 sztuki

- KOLORY I WZORY -

Nalewak wykonany jest z przezroczystego
tworzywa odpornego na plamienie winem.
Wszystko jak na zdjęciach. Konstrukcja
urządzenia jest opatentowana. Ten
produkt może też być doskonałym
prezentem z każdej okazji!

VACU VIN

Produkty Vacu Vin to najwyższa jakość.
Celem firmy nie jest oferowanie rozwiązań
najtańszych tylko najlepszych.
Oferowany produkt jest fabrycznie nowy.
Gwarancja 24 miesiące od daty zakupu.

 
  

Vacu Vin Wine Saver - Pompka próżniowa



49,00 zł

Znakomity pomysł na próżniowe
zamknięcie butelki z winem w celu
zachowania wszystkich walorów
doskonałego trunku na długi czas.

Oto elegancki zestaw, który jest niezbędny
dla każdego smakosza wina:
-    pompka z sygnalizatorem próżni
-    2  korki

 

Vacu Vin Wine Saver set



99,00 zł
Znakomity pomysł na próżniowe
zamknięcie butelki z winem w celu
zachowania wszystkich walorów
doskonałego trunku na długi czas.

Oto elegancki zestaw, który jest niezbędny
dla każdego smakosza wina:
-    pompka ze stali nierdzewnej
-    2 korki
-    2 nalewaki crystal

- SZCZEGÓŁY UŻYTKOWE -

Sposób użycia pompki jest bardzo prosty:
1.    umieścić korek w szyjce butelki,
najlepiej zwilżony wodą,
2.    przyłożyć i docisnąć pompkę z góry do
korka,
3.    kilkakrotnie pociągnąć suwak pompki
do góry w celu wypompowania powietrza
(aż do usłyszenia dźwięku)
Dodatkowo w zestawie 2 przezroczyste
nalewaki gwarantujące bezpieczne
nalewanie wina.

- KOLORY I WZORY -

Korpus pompki jest wykonanany ze stali
nierdzewnej.
Wszystko jak na zdjęciu. Konstrukcja
urządzenia jest opatentowana (również w
Polsce). Ten produkt może też być
doskonałym pomysłem na prezent z każdej
okazji.

VACU VIN

Produkty Vacu Vin to najwyższa jakość.
Celem firmy nie jest oferowanie rozwiązań
najtańszych tylko najlepszych.
Oferowany produkt jest fabrycznie nowy.
Gwarancja 24 miesiące od daty zakupu. 

Vacu Vin Winemaster Korkociąg



269,00 zł

99,00 zł

139,00 zł

rocznik >2010

Dzięki opatentowanej technologii "Bottle
Grip" korkociąg pewnie trzyma butelkę, a
ty otwierasz ją z łatwością
przemieszczając uchwyty ku dołowi. Nie
musisz dzięki temu niepotrzebnie kręcić
korkociągiem i siłować się z wyciągnięciem
korka.
Samo zerwanie folii z butelki również nie
sprawi ci problemu dzięki dołączonemu
przecinakowi. Właściwości: *
Opatentowany mechanizm otwierania
butelek "Pull Down Bottle Grip" * Szybkie i
proste wyciąganie korka z butelki *
Przecinak do folii * Wymienialna spirala *
Kolor obudowy: przezroczysty  

 

Zestaw do wina 3-częściowy

Zestaw akcesoriów do wina: korkociąg
kelnerski , termometr, korek ozdobny do
wina,całość zapakowana w wysokiej
jakości pudełko dewniane lakierowane.
Wysoki standard wykończenia !

Książki

Przewodnik Gambero Rosso 2010 Italian Wines

Włoska biblia miłośników wina, kompletny,
obiektywny, kompetentny przewodnik po
winach włoskich. Edycja 2010 zawiera 900
stron , z opisami 2253 producentów ,
zawiera oceny ok. 18000 win włoskich!
Publikacja w języku angielskim. Niezbędnik
każdego winomana.!

Whisky Single Malt & CO

Ardbeg 10YO Single Malt Whisky



220,00 zł

Ardbeg - L'Enfant Terrible w Świecie
Whisky. Wytwórnia z wyspy Islay , whisky
z tej wyspy uznawane są za najciekawsze
i najbardziej naturalne na świecie.
Równowaga i głębia , uwodząca
mieszanka nut dymnych i torfowych, silne
aromaty medyczne i fenolowe, ale także
nuty cytrusów , espresso , toffie, jodu i
wędzonych ryb....wyzwanie dla koneserów
! alk 46%

Ardbeg - L'Enfant Terrible w Świecie
Whisky. Wytwórnia z wyspy Islay , whisky
z tej wyspy uznawane są za najciekawsze
i najbardziej naturalne na świecie, ta
niewielka wysepka zasłynęła jako miejsce
produkcji whisky o najbardziej chyba
zdecydowanym smaku. Olbrzymie pokłady
torfu na Islay oraz bezpośśrednia bliskośść
morza powoduje że wytwarzana whisky
ma silne akcenty jodu morskiego z
elementami torfu, wodorostów i soli
morskiej. Ardbeg jest przedmiotem kultu
ekspertów, to whisky dla zapaleńców. W
roku 2000 powstał Komitet Miłosników
Ardbeg obecnie zrzesza 40000 członków w
100 krajach. Równowaga i głębia ,
uwodząca mieszanka nut dymnych i
torfowych, silne aromaty medyczne i
fenolowe, ale także nuty cytrusów ,
espresso , toffie, jodu i wędzonych
ryb....wyzwanie dla koneserów ! alk 46%

Ardbeg Uigeadail Single Malt Whisky



310,00 zł

229,00 zł

Szczodry mocny trunek zawiera 54 % alk.
Połaczenie dymu ze słodkimi krówkami ,
aromaty bozonarodzeniowego ciasta
wymieszane z wedzonym mięsem, w
końcówce przyprawowe i słodko-
korzenne... Ardbeg - L'Enfant Terrible w
Świecie Whisky. Wytwórnia z wyspy Islay ,
whisky z tej wyspy uznawane są za
najciekawsze i najbardziej naturalne na
świecie.

Ardbeg - L'Enfant Terrible w Świecie
Whisky. Wytwórnia z wyspy Islay , whisky
z tej wyspy uznawane są za najciekawsze
i najbardziej naturalne na świecie, ta
niewielka wysepka zasłynęła jako miejsce
produkcji whisky o najbardziej chyba
zdecydowanym smaku. Olbrzymie pokłady
torfu na Islay oraz bezpośśrednia bliskośść
morza powoduje że wytwarzana whisky
ma silne akcenty jodu morskiego z
elementami torfu, wodorostów i soli
morskiej. Ardbeg jest przedmiotem kultu
ekspertów, to whisky dla zapaleńców. W
roku 2000 powstał Komitet Miłosników
Ardbeg obecnie zrzesza 40000 członków w
100 krajach. Szczodry mocny trunek
zawiera 54 % alk. Połaczenie dymu ze
słodkimi krówkami , aromaty
bozonarodzeniowego ciasta wymieszane z
wedzonym mięsem, w końcówce
przyprawowe i słodko-korzenne...

Auchentoschan Three Wood 0,7 Whisky Single Malt

Destylarnia Auchentoshan załorzona w
1823, jako jedyna w regionie kontynuje
tradycje potrójnej destylacji.
Auchentoshan oznacza polny zakątek.
Destylarnia Auchentoshan powstała w
roku 1823 u stóp Old Kilpatrick Hills w
Dunbartonshire, nieopodal Glasgow, w
obrębie szkockich Lowlands Barwa starego
złota, miękka okrągłość smaku, aromaty
czarnej porzeczki, cukru trzcinowego,
pomarańczy, śliwek, rodzynek. Świeży,
owocowy finisz, długotrwała dębowa
słodycz.

Auchentoshan 10 YO Whisky Single Malt



159,00 zł
1x0.7l.

pojemność 0.7

169,00 zł

Błyski majowego zachodu słońca - a w
nich lekkość i gładkość. Aromaty
mandarynek, rodzynek, świeżość cytryn. W
palecie słodycz i owoce. Całość lekka,
czysta, świeża.

Bowmore 12 YO 0,7 Whisky Single Malt

Nieco cięższa i poważniejsza od młodszej
wersji Legend. Aromat dymu ożywiony
przez nuty czekolady, miodu, gruszki oraz
subtelny powiew cytrusów. Bukiet
wyjątkowo dymny z mocnym posmakiem
jodyny i torfu. Sprawia wrażenie słonej z
odcieniem wody różanej. Finisz niezwykle
długi, złożony i miękki.

Brandy Cardenal Mendoza



129,00 zł

Jednym z czołowych twórców Brandy de
Jerez jest Sanchez Romate, producent
bardzo znanego trunku Cardenal Mendoza
Solera Gran Reserva. Jego historia sięga
1887 roku, kiedy to w firmie Sanchez
Romate Hnos, zajmującej się produkcją
sherry od 1781 roku, sporządzono
pierwszą wysokojakościową brandy,
pierwotnie przeznaczoną jedynie na
potrzeby rodziny i najbliższych przyjaciół.
Szybko okazało się, że trunek zyskał
ogromne uznanie szerszego grona
miłośników dobrych alkoholi. Aby nie
stracić na jakości, postanowiono
rozbudować gorzelnię, a dopiero później
wprowadzić produkt na rynek. Obecnie
Cardenal Mendoza jest nadal wytwarzany
na bazie tej samej receptury. Brandy
leżakuje średnio przez 15 lat i jest
sprzedawana w eleganckiej butelce – z
charakterystyczną woskową, czerwoną
pieczęcią. Opisując ją, zwykle mówi się o
głębokim, kasztanowobrązowym kolorze,
zapachu prażonych orzechów, wanilii i
śliwek, soczystej strukturze, smaku toffi,
kakao i sherry oraz długiej końcówce z
posmakiem suszonych śliwek i przypraw.

Jednym z czołowych twórców Brandy de
Jerez jest Sanchez Romate, producent
bardzo znanego trunku Cardenal Mendoza
Solera Gran Reserva. Jego historia sięga
1887 roku, kiedy to w firmie Sanchez
Romate Hnos, zajmującej się produkcją
sherry od 1781 roku, sporządzono
pierwszą wysokojakościową brandy,
pierwotnie przeznaczoną jedynie na
potrzeby rodziny i najbliższych przyjaciół.
Szybko okazało się, że trunek zyskał
ogromne uznanie szerszego grona
miłośników dobrych alkoholi. Aby nie
stracić na jakości, postanowiono
rozbudować gorzelnię, a dopiero później
wprowadzić produkt na rynek. Obecnie
Cardenal Mendoza jest nadal wytwarzany
na bazie tej samej receptury. Brandy
leżakuje średnio przez 15 lat i jest
sprzedawana w eleganckiej butelce – z
charakterystyczną woskową, czerwoną
pieczęcią – opakowanej w korkowe
pudełko. Opisując ją, zwykle mówi się o
głębokim, kasztanowobrązowym kolorze,
zapachu prażonych orzechów, wanilii i
śliwek, soczystej strukturze, smaku toffi,
kakao i sherry oraz długiej końcówce z
posmakiem suszonych śliwek i przypraw.
Proces produkcji Brandy de Jerez zaczyna
się od wyrobu białego wytrawnego wina –
najczęściej powstającego z gron airen
(dość powszechnej hiszpańskiej odmiany) i
palomino. Następnie wino jest
destylowane, zarówno w alembikach, jak i



181,50 zł

199,00 zł

Cardhu 12 yo 0,7

Cardhu oznacza czarna skałę, usytuawana
w Knockando, w sercu Speyside,
licencjonowana od 1824 roku, obecnie
wchodzi w skład grupy Diageo Delikatna i
miękka, nos pełen dojrzałych jabłek, miód
melasa, lakierowane drewno, odrobina
dymu. W ustach średnio esencjonalne,
słodki - słód jęczmienny, wanilia, gruszki.
Powoli, ale systematycznie rozwija się..
Hm.... nie zarazi tematem whisky
początkujacych i nie zachwyci koneserów
:(

Glen Ord 0.7 Whisky Single Malt

12 latek o nosie owocowo cytrusowym,
staroangielska konfitura, jabłka w
cynamonie, w ustach miekka , aromaty
ciasta migdałowgo, długa przyprawowa, z
wyraźnym migdałowym posmakiem.

Destylarnia Glen Ord usytuowana jest w
pobliżu miejscowości Muir of Ord, u nasady
półwyspu Black Isle, niedaleko Inverness.
Nazwa Glen Ord to historia sama w sobie,
od chwili założenia destylarni w roku 1838,
produkt tej destylarni słynął przede
wszystkim z najczęściej zmienianej nazwy:
Muir of Ord, Ord ,Gleordie, Glen Ord,
Gienoran.... Nos owocowo cytrusowy,
staroangielska konfitura, jabłka w
cynamonie, w ustach miekka , aromaty
ciasta migdałowgo, długa przyprawowa, z
wyraźnym migdałowym posmakiem.

Glengoyone 10YO 0,7 Whisky Single Malt



159,00 zł
1x0.7l.

pojemność 0.7

409,00 zł 385,00 zł 375,00 zł

Destylarnia Glengoyne istnieje już od
dwustu lat w południowej części
Highlands, wśród malowniczych, zielonych
wzgórz i starych dębów. Glengoyne różni
się od innych whisky słodowych sposobem
suszenia ziaren jęczmienia. Zboże nie jest
wystawiane na działanie dymu torfowego,
a jedynie ciepłego, suchego powietrza.
Dzięki temu whisky jest o wiele bardziej
delikatna i łagodna. W jej jasnozłotej
barwie kryją się aromaty jabłek, delikatne
nuty wanilii i dębu, łagodna słodycz. Finisz
wyraźnie owocowy. 10-letnia Glengoyne
idealnie nadaje się na rozpoczęcie
przygody z whisky.

Glenmorangie 18 YO Whisky Single Malt

Bukiet to splecione żywiczne nuty włoskich
orzechów, z delikatną słodyczą
śmietankowego toffee, które otwierają
wrota do kremowej wanilii z musnięciem
wibrującego owocu cytrusowego i kroplami
miodu.Początkowo dojrzewana w beczkach
po burbonie, a następnie - dodatkowo w
beczkach po sherry. Filtrowana na zimno.

Od 1843 roku 16 mężczyzn z Tain
przekazywało sobie z pokolenia na
pokolenie wiedzę i doświadczenie
dotyczące wytwarzania whisky. Ponadto
Glenmorangie dba o czystosć i jakośc
wody, posiadając własny strumień Tarlogie
Spring. Żadna inna destylarnia nie może
pochwalić się używaniem wody
deszczowej, która jest naturalnie
filtrowana w glebie przez 100 lat.
Glemnorangie, również jako pierwsza
użyła beczek po winie do końcowego
dojrzewania whisky słowdowej. Bukiet to
splecione żywiczne nuty włoskich
orzechów, z delikatną słodyczą
śmietankowego toffee, które otwierają
wrota do kremowej wanilii z musnięciem
wibrującego owocu cytrusowego i kroplami
miodu. Początkowo dojrzewana w
beczkach po burbonie, a następnie -
dodatkowo w beczkach po sherry.
Filtrowana na zimno.

Glenmorangie LASANTA 0.7 Whisky Single Malt



215,00 zł

228,00 zł

Od 1843 roku 16 mężczyzn z Tain
przekazywało sobie z pokolenia na
pokolenie wiedzę i doświadczenie
dotyczące wytwarzania whisky. Ponadto
Glenmorangie dba o czystosć i jakośc
wody, posiadając własny strumień Tarlogie
Spring. Żadna inna destylarnia nie może
pochwalić się używaniem wody
deszczowej, która jest naturalnie
filtrowana w glebie przez 100 lat.
Glemnorangie, również jako pierwsza
użyła beczek po winie do końcowego
dojrzewania whisky słowdowej. Rodzynki
w czekoladzie z dodatkiem wosku z
miodowego plastra i delikatne nuty toffee.
Dalej z ukrycia uwalniaja się esencje
cytrusowe, palony cukier, creme brulee
oraz lody rumowe." Lasanta" po celtycku
oznacza " serdeczniość i pasję".
Dojrzewana 10 lat w beczkach po burbonie
i dodatkowo 2 lata w beczkach po sherry.
Nie filtrowana na zimno.

Glenmorangie Nectar d'Or Whisky Single Malt

Od 1843 roku 16 mężczyzn z Tain
przekazywało sobie z pokolenia na
pokolenie wiedzę i doświadczenie
dotyczące wytwarzania whisky. Ponadto
Glenmorangie dba o czystosć i jakośc
wody, posiadając własny strumień Tarlogie
Spring. Żadna inna destylarnia nie może
pochwalić się używaniem wody
deszczowej, która jest naturalnie
filtrowana w glebie przez 100 lat.
Glemnorangie, również jako pierwsza
użyła beczek po winie do końcowego
dojrzewania whisky słowdowej. Zapach
francuskiej cukierni, przepełnionej
zapachem biszkoptu oraz tarty
cytrynowej.Intensywnie wyczuwalne
rodzynki, daktyle, imbir, wiórki kokosowe i
gałka muszkatołowa. "Or" po celtycku
oznacza złoto . Dojrzewana przez 10 lat w
beczkach po burbonie i dodatkowo 2 lata w
beczkach po sauterne. Nie filtrowana na
zimno.

Glenmorangie Quinta Ruban 0.7 Whisky Single Malt



214,00 zł

176,00 zł

Od 1843 roku 16 mężczyzn z Tain
przekazywało sobie z pokolenia na
pokolenie wiedzę i doświadczenie
dotyczące wytwarzania whisky. Ponadto
Glenmorangie dba o czystosć i jakośc
wody, posiadając własny strumień Tarlogie
Spring. Żadna inna destylarnia nie może
pochwalić się używaniem wody
deszczowej, która jest naturalnie
filtrowana w glebie przez 100 lat.
Glemnorangie, również jako pierwsza
użyła beczek po winie do końcowego
dojrzewania whisky słowdowej. Aromat
zapalonych świec, świeżo obranej
mandarynki i belgijskiej praliny z miętą.
Skorupki orzecha włoskiego wrzuconej do
ognia, gałki muszkatołowej i drzewa
sandałowego."Ruban" po celtycku oznacza
rubin. Dorzewana przez 10 lat w beczkach
po burbonie i dodatkowo 2 lata w beczkach
po porto. Nie filtrowana na zimno.

Highland Park 12 YO Whisky Single Malt

Highland Park 12 jest najpopularniejszą w
ofercie destylarni , charakterystyczne nuty:
dym torfowy, lekki posmak jodu i soli
morskiej - z łagodnymi akcentami
charakterystycznymi dla wyrobów z
Highlands czy Speyside - jest wyraźnie
słodowa, z elementami wrzosów, sherry i
słodkimi akcentami miodowymi....

Highland Park to najdalej na północ
wysunięta destylarnia whisky szkockiej.
Znajduje się ona w miejsowości Kirkwall w
archipelagu Orkadów. Jest to jedna z
pięciu (tylko) destylarni whisky, w których
ciągle jeszcze przeprowadzane jest
słodowanie jęczmienia. Zdecydowana
większość pozostałych destylarni
sprowadza gotowy słód z
wyspecjalizowanych słodowni. Highland
Park 12YO jest nalpopoularniejsza whisky
z pośród oferty destylarni, w sposób
bardzo harmonijny łączy w sobie elementy
whisky wyspiarskiej - dym torfowy, lekki
posmak jodu i soli morskiej - z łagodnymi
akcentami charakterystycznymi dla
wyrobów z Highlands czy Speyside - jest
wyraźnie słodowa, z elementami wrzosów,
sherry i słodkimi akcentami miodowymi....

Knockando 12 YO Whisky Single Malt



170,00 zł

269,00 zł

Gorzelnia została zbudowana w 1898 roku
przez Iana Thomsona na wzgórzu nad
rzeka Spey. Cnoc-an-Dhu znaczy tyle co
"ciemne wzgórze". Wytwórnia czerpie
wodę bezpośrednio ze zródła Cardnach i
jest, co ciekawe, pierwszą wytwórnią w
Speyside, w której zainstalowano
elektryczność. Jednakże produkcja whisky
trwała tu tylko 2 lata. Wznowiono ją
dopiero w 1904 roku, kiedy to zakład
przejęty został przez W&A Gilbey Ltd, a
następnie w latach 70 rozbudowany i
unowocześniony - liczbę kotłów
destylacyjnych zwiększono z dwóch do
czterech. Przez długi czas Knockando nie
była znana szerszej publiczności, tą
wysmienitą whisky można było spotkać
tylko na Wyspach. W 1977 Knockando po
raz pierwszy wyeksportowano za granicę,
a dziś króluje ona wsród maltów pod
względem zasięgu, jest bowiem
sprzedawana w ponad 40 krajach! W
wytwórni z dawien dawna przyjęto
zwyczaj butelkowania whisky z beczek, w
których trunek jest optymalnie dojrzały i
podawaniu daty destylacji. Z reguły
spotkać możemy 12 i 15 letnie whisky.
Prawdziwym rarytasem, rzadko
pojawiającym sie na rynku jest 21 letnia
Extra Old Reserva. 12 letnia Knockando
oferuje nam bladozłoty kolor, intensywny
aromat z nutami liści, orzechów i toffi.
Gładka, słodko-wytrawna, o złożonym
smaku z dominującymi nutami kwiatów,
orzechów i dymu. Długa, słodkawa
końcówka na finiszu wyeksponuje nuty
gorzkiej kawy.

Lagavulin 16 YO Whisky Single Malt

Jedna z ikon szkockiego gorzelnictwa ,
wytwórnia z Islay założona w początkach
XVIII wieku. Lagavulin w odróznieniu od
pozostałych 7 producentów z Islay jest
łagodniejszy i nie tak bardzo zdominowany
nutami torfowymi. 16-letnia whisky
słodowa z wyspy Islay o ciemno-brązowym
kolorze, mocnym smaku drewna wrzosy i
torfu, długo pozostająca na podniebieniu.
Bogactwo aromatów - morskie powietrze i
wodorosty splatają się z lekko torfowym
dymem oraz nutami sherry, wrzosu, a
nawet tostowego pieczywa. W palecie
smakowej to, co w whisky najpiękniejsze -
zadziwiające warstwy odkrywające się
jedna po drugiej. Począwszy od
wytrawnych, torfowych i morskich doznań,
przechodzących wkrótce w lekką słodycz
sherry. Zawartość alkoholu: 43%



159,00 zł

Laphroaig 10 YO Whisky Single Malt

Destylarnia Laphroaig została założona
przez braci Johnston w 1815r na wyspie
Islay. Od tamtej pory niewiele się zmieniło
w Laphroaig. Zachowano słodownię, co ma
olbrzymie znaczenie dla jakości gotowego
wyrobu. Mówi się, że słód suszony
miejscowym torfem nie ma sobie równego.
Stąd ten silny, zdecydowany smak.
Ciekawostką jest iż, destylarnią przez
okres kilkudziesięciu lat kierowały kobiety,
co jest przypadkiem niezwykłym w historii
szkockiego gorzelnictwa. Jedną z nich była
Elizabeth Cumming, która z podupadającej
wytwórni Cardhu uczyniła przodujący
zakład na wymagającym rynku w Speyside.
Fajnym pomysłem destylarni jest to, że
przy zakupie butelki Laphroaig
otrzymujemy w dożywotnie posiadanie
jedną stopę kwadratową ziemi ( 30,5 x
30,5 cm,) na Islay, od której dywidenda
będzie nam wypłacan co roku w postaci
szklaneczki whisky Laphroaig w czasie
odwiedzin destylarni. Należy wysyłać folię
aluminiową z zakrętki wraz z wypełnionym
formularzem i stajemy się Friend of
Laphroaig. Laphroaig jest tą whisky, której
nie da się pomylić z żadną inną. W ustach
potężny ładunek morskich akcentów -
wodorosty, sól i jod w objęciach torfowego
dymu i smoły przenikają się wzajemnie z
delikatną nutą karmelu. Laphroaig jest
produkowana z jęczmienia opalanego
dymem torfowym. Leżakuje przynajmniej
10 lat.

Macallan 10 YO Whisky Single Malt



169,00 zł

Oficjalnie została zarejestrowana w roku
1824, ale już dużo wcześniej istniała
nielegalna wytwórnia uisge beatha w
miejscu dzisiejszej destylarni - na wzgórzu
nad samą rzeką Spey. Chyba nie ma
drugiej whisky, o której powiedziano by i
napisano tyle, ile o The Macallan. Jest to
jedna z tych whisky, które wymykają się
ocenie i stanowią klasę same w sobie,
ciekawostką jest iż destylat od początku
do końca leżakowany jest w beczkach po
shery. Dobór beczek i sposób jej
wytwarzania nadzorowany jest na miejscu
przez specjalistów ze Speyside, następnie
- po 2-4 latach leżakowania - beczki te są
opróżniane, sherry sprzedawana, a puste
beczki trafiają do Craigellachie, gdzie
następnie napełniane są destylatem.
Macallan słynie z rygorystycznego procesu
produkcji, odczas drugiej destylacji tylko
15% zdecydowanie najlepszego destylatu
zbierane jest do produkcji whisky, do
produkcji beczek stosuje się drewno
dębowe z drzew co najmniej 80. letnich, i
nawet wtedy tylko około 20% drewna
nadaje się do leżakowania w nim whisky.
Podczas mieszania whisky przed
butelkowaniem oczywiście że w obrębie
jednej destylarni i jednego gatunku
wybiera się około 100 beczek o
odpowiednim wieku, spośród których
wybiera się tylko 50 i dopiero teraz
przystępuje do ich mieszania. Chodzi tu o
to, żeby uzyskać smak, kolor i aromat
dokładnie ten sam co rok temu i dwa lata
temu bez koniecznośści dodawania
karmelu. Macallan 10 jest dojrzewana w
trzech rodzajach beczek beczki z: dębu
Amerykańskiego po sherry (delikatne
aromaty cytrusa, kokosa, i słodkosc toffie),
dębu aliere po sherry(suszone owoce ,
przyprawy czekolada), dębu
amerykańskiego po burbonie (vanilia ,
swieże owoce). Produkt finalny jest whisky
niezwykle łagodną, o słodkim posmaku
sherry, lekko torfową, z nutami migdałów,
wrzosów, imbiru, a nawet toffee.

Macallan 12 YO Whisky Single Malt



220,00 zł

Fine Oak 12 Years Old- kompleksowa,
aromaty owocowe, kremowa wanilia i
przyprawy , w ustach miękka kremowa
zbalansowane owocowe nuty i przyprawy,
a w końcówce suszone owoce i beczka.

Oficjalnie została zarejestrowana w roku
1824, ale już dużo wcześniej istniała
nielegalna wytwórnia uisge beatha w
miejscu dzisiejszej destylarni - na wzgórzu
nad samą rzeką Spey. Chyba nie ma
drugiej whisky, o której powiedziano by i
napisano tyle, ile o The Macallan. Jest to
jedna z tych whisky, które wymykają się
ocenie i stanowią klasę same w sobie,
ciekawostką jest iż destylat od początku
do końca leżakowany jest w beczkach po
shery. Dobór beczek i sposób jej
wytwarzania nadzorowany jest na miejscu
przez specjalistów ze Speyside, następnie
- po 2-4 latach leżakowania - beczki te są
opróżniane, sherry sprzedawana, a puste
beczki trafiają do Craigellachie, gdzie
następnie napełniane są destylatem.
Macallan słynie z rygorystycznego procesu
produkcji, odczas drugiej destylacji tylko
15% zdecydowanie najlepszego destylatu
zbierane jest do produkcji whisky, do
produkcji beczek stosuje się drewno
dębowe z drzew co najmniej 80. letnich, i
nawet wtedy tylko około 20% drewna
nadaje się do leżakowania w nim whisky.
Podczas mieszania whisky przed
butelkowaniem oczywiście że w obrębie
jednej destylarni i jednego gatunku
wybiera się około 100 beczek o
odpowiednim wieku, spośród których
wybiera się tylko 50 i dopiero teraz
przystępuje do ich mieszania. Chodzi tu o
to, żeby uzyskać smak, kolor i aromat
dokładnie ten sam co rok temu i dwa lata
temu bez koniecznośści dodawania
karmelu. Macallan 12 jest dojrzewana w
trzech rodzajach beczek beczki z: dębu
Amerykańskiego po sherry (delikatne
aromaty cytrusa, kokosa, i słodkosc toffie),
dębu aliere po sherry(suszone owoce ,
przyprawy czekolada), dębu
amerykańskiego po burbonie (vanilia ,
swieże owoce). Fine Oak 12 Years Old-
kompleksowa, aromaty owocowe,
kremowa wanilia i przyprawy , w ustach
miękka kremowa zbalansowane owocowe
nuty i przyprawy, w końcówce, suszone
owoce i beczka.

Macallan 18 YO Whisky Single Malt



449,00 zł

Oficjalnie została zarejestrowana w roku
1824, ale już dużo wcześniej istniała
nielegalna wytwórnia uisge beatha w
miejscu dzisiejszej destylarni - na wzgórzu
nad samą rzeką Spey. Chyba nie ma
drugiej whisky, o której powiedziano by i
napisano tyle, ile o The Macallan. Jest to
jedna z tych whisky, które wymykają się
ocenie i stanowią klasę same w sobie,
ciekawostką jest iż destylat od początku
do końca leżakowany jest w beczkach po
shery. Dobór beczek i sposób jej
wytwarzania nadzorowany jest na miejscu
przez specjalistów ze Speyside, następnie
- po 2-4 latach leżakowania - beczki te są
opróżniane, sherry sprzedawana, a puste
beczki trafiają do Craigellachie, gdzie
następnie napełniane są destylatem.
Macallan słynie z rygorystycznego procesu
produkcji, odczas drugiej destylacji tylko
15% zdecydowanie najlepszego destylatu
zbierane jest do produkcji whisky, do
produkcji beczek stosuje się drewno
dębowe z drzew co najmniej 80. letnich, i
nawet wtedy tylko około 20% drewna
nadaje się do leżakowania w nim whisky.
Podczas mieszania whisky przed
butelkowaniem oczywiście że w obrębie
jednej destylarni i jednego gatunku
wybiera się około 100 beczek o
odpowiednim wieku, spośród których
wybiera się tylko 50 i dopiero teraz
przystępuje do ich mieszania. Chodzi tu o
to, żeby uzyskać smak, kolor i aromat
dokładnie ten sam co rok temu i dwa lata
temu bez koniecznośści dodawania
karmelu. Macallan 18 jest dojrzewana w
trzech rodzajach beczek beczki z: dębu
Amerykańskiego po sherry (delikatne
aromaty cytrusa, kokosa, i słodkosc toffie),
dębu aliere po sherry(suszone owoce ,
przyprawy czekolada), dębu
amerykańskiego po burbonie (vanilia ,
swieże owoce). Maccalan 18 - kolor
intensywnie bursztynowy, aromaty
egzotycznych przypraw, jaśminowego
miodu, owoców tropikalnych , w ustach
miękkie dojrzałe krągłe lekko przydymione
i bardzo długi posmak przypraw , cytrusów
i słodkawego lekko przydymionego toffie

Miód Pitny Koronny Dwójniak



55,00 zł

39,00 zł

71,00 zł
1x0.35l.

pojemność 0.35

Miód Pitny Trybunalski Trójniak 0,75

Nalewka Cztery Pory Roku 350ml

Cztery Pory Roku z pędami sosny.Subtelny
zapach sosnowych lasów Puszczy
Kampinoskiej z aromatem cytryny.
Nalewka przyrzadzana jest w tradycyjny
domowy sposób, według staropolskich
receptur z XV i XVI wieku, tylko z
naturalnych składników- owoce z
najstarszych odmian, spirytus i przyprawy
korzenne. Nalewki składowane w
głębokich piwnicach dojrzewają w
dębowych beczkach i szklanych gąsiorach
co najmniej jeden rok.



72,00 zł
1x0.35l.

pojemność 0.35

71,00 zł
1x0.35l.

pojemność 0.35

Nalewka imbirowa 350 ml

Nalewka przyrzadzana jest w tradycyjny
domowy sposób, według staropolskich
receptur z XV i XVI wieku, tylko z
naturalnych składników- owoce z
najstarszych odmian, spirytus i przyprawy
korzenne. Nalewki składowane w
głębokich piwnicach dojrzewają w
dębowych beczkach i szklanych gąsiorach
co najmniej jeden rok. Świeży imbir,
cytryna, miód akacjowy to trzy różne
smaki, aromaty skomponowane w jedną
harmonijną całość z zaskakującym
finałem.

Nalewka Pomarańczowo-Kawowa 350

Nalewka przyrzadzana jest w tradycyjny
domowy sposób, według staropolskich
receptur z XV i XVI wieku, tylko z
naturalnych składników- owoce z
najstarszych odmian, spirytus i przyprawy
korzenne. Nalewki składowane w
głębokich piwnicach dojrzewają w
dębowych beczkach i szklanych gąsiorach
co najmniej jeden rok. Zaskakujący bogaty
i delikatny harmonijny smak otulony lekką
mgiełką amaretto.

Nalewka Wiśniowa Tradycyjna 200ml



43,00 zł
1x0.2l.

pojemność 0.2

91,00 zł

69,00 zł
1x0.7l.

pojemność 0.7

Nalewka przyrzadzana jest w tradycyjny
domowy sposób, według staropolskich
receptur z XV i XVI wieku, tylko z
naturalnych składników- owoce z
najstarszych odmian, spirytus i przyprawy
korzenne. Nalewki składowane w
głębokich piwnicach dojrzewają w
dębowych beczkach i szklanych gąsiorach
co najmniej jeden rok. Intensywna
rubinowa barwa, niepowtarzalny smak z
lekką nutą pestkową.

Pecher Mignon

 

Southern Comfort 0,7l

Southern Comfort to wyśmienity
amerykański likier wytwarzany na bazie
owoców i ziół dojrzewających na brzegach
Mississippi. Klasyczny trunek o ponad
stuletniej recepturze - jeden z
najpopularniejszych likierów na świecie.
Southern Comfort pije się najczęściej z
tonikiem lub Spritem.

Suntory Hibiki 0,7 Whisky Single Malt



475,00 zł

179,00 zł
1x0.7l.

170,00 zł
6x0.7l.

165,00 zł
12x0.7l.

pojemność 0.7

Fantastyczny blend z 3 Japońskich
destylarni, często nagradzana złotym
medalem min.'Editor's Choice' award
-Whisky Magazine. Hibiki oznacza
harmonię , pełna i elegancka. Aromaty
charakterystyczne pszczeli wosk, dym ,
drewno, cytrus, kakao, banan i orzech
laskowe, w ustach delikatna i miękka ,
słodkawy posmak toffie, w końcówce
nawet lekko wiśniowe akcenty.

Talisker 0,7 Whisky Single Malt

Talisker to 10-letnia whisky słodowa z
wyspy Skye. Wyrazisty smak z silnym
akcentem torfu i słonawym posmakiem.
Mówi się o niej, że ma wulkaniczny
charakter, z powodu pierwszego wrażenia,
jakie wywołuje podczas degustacji. Jej
barwa jest ognisto-bursztynowa, aromat
morski - powietrza nasyconego jodem, z
leciutką nutą karmelu. W smaku pierwsze
uderzenie torfowo-korzenne, a za nim
słodkie, miodowe błyski. Finisz długi,
wytrawny, dymny.

Whisky Malt



129,00 zł
99,00 zł

Whisky malt (czyli whisky słodowa)
zdobyła sobie uznanie na całym świecie,
znajdując zwłaszcza w ostatnich latach
wielu amatorów w Europie, USA i na
Dalekim Wschodzie. Ten przewodnik,
napisany przez jednego z czołowych
znawców whisky w Wielkiej Brytanii,
zawiera wszystkie informacje potrzebne,
by w pełni docenić czar owego
trunku.............

Książka składa się z pięciu części. W
pierwszej omawiana jest historia whisky
słodowej, od początków destylacji do
dzisiejszych nowoczesnych metod
marketingowych. Następnie autor opisuje
szczegółowo proces produkcji whisky, rolę
każdego z jego elementów i etapów oraz
ich wpływ na ostateczny smak trunku.
Kolejna część informuje o sposobach
degustowania i oceny whisky oraz języku,
w jakim należy ją opisywać. W osobnej
części omówione zostały też regiony
produkcji whisky, od smaganych wichrami
brzegów północnych i zachodnich wysp po
zielone doliny Highlands i Lowlands.
Dlaczego destylacja whisky rozwinęła się
w tych regionach i jakie są różnice
pomiędzy pochodzącymi z nich maltami?
Na te i inne pytania Autor udziela
wyczerpujących odpowiedzi. W książce
zamieszczony został również katalog
dostępnych whisky malt z notami
degustacyjnymi i zdjęciami etykiet. To
może ułatwić decyzję, jeśli zastanawiamy
się, czego spróbować następnym razem.
Whisky malt to doskonały przewodnik dla
wszystkich miłośników whisky. Przyda się
przy podejmowaniu decyzji o kupnie,
degustacji lub jako lektura w fotelu - ze
szklaneczką w ręku. O autorze Charles
Maclean pisze o whisky od 15 lat,
występował w radio i telewizji, wygłaszał
wykłady i prowadził degustacje w Wielkiej
Brytanii i za granicą. Regularnie pisuje do
amerykańskich czasopism Decanter i Malt
Advocate, jest redaktorem biuletynu
wydawanego przez The Scotch Malt
Whisky Society i przewodniczy komisji
degustacyjnej tego stowarzyszenia. Jest
także autorem między innymi bardzo
znanej książki Szkocka whisky, klasycznej
pozycji o różnych markach whisky, oraz
Discovering Scotch Whisky. W uznaniu
jego wieloletnich zasług dla szkockiej
whisky wybrany został w 1991 roku do
grona Keepers of the Quaich, co jest
najwyższym zaszczytem, jaki może nadać
ta branża. Mieszka w pobliżu Edynburga.
"opis pochdzi ze źródeł wydawcy
publikacji"



26,00 zł 24,00 zł 23,00 zł

36,00 zł 34,00 zł 33,00 zł

nagrody

11,00 zł

Opakowania

lux. Skrzynka drewniana lakierowana 1 but

Pięknie wykonana drewniana skrzynka, z
naturalnego drewna świerkowego. Wysoki
standard wykończenia, możliwość
umieszczenia logo. występuje także w
wersji na 2 i 3 butelki wina...
Zainteresowanym prześlemy zdjęcia kilku
skrzynek z naniesionym logo.

lux. Skrzynka drewniana lakierowana 2 but

Pięknie wykonana drewniana skrzynka, z
naturalnego drewna świerkowego. Wysoki
standard wykończenia, możliwość
umieszczenia logo. występuje także w
wersji na 2 i 3 butelki wina...
Zainteresowanym prześlemy zdjęcia kilku
skrzynek z naniesionym logo 

Pięknie wykonana drewniana skrzynka, z
naturalnego drewna świerkowego. Wysoki
standard wykończenia, możliwość
umieszczenia logo. występuje także w
wersji na 2 i 3 butelki wina...
Zainteresowanym prześlemy zdjęcia kilku
skrzynek z naniesionym logo

Pudełko na fali ... 1 butelka

Opakowanie na fali, pudełko na 1 butelkę
wina wykonane z wysokiej jakości tektury
falistej. Możliwość wytłoczenia LOGO,
dodania zawieszki na butelkę....

Pudełko na fali ... 2 butelki



15,00 zł

17,00 zł

Gustowne opakowanie do wina z wysokiej
jakości tektury falistej, możliwość
wytłoczenia LOGO na opakowaniu , lub
dodania przywieszki na butelkę...
Eleganckie i ekologiczne.

Pudełko na fali ... 3 butelki

Eleganckie i ekologiczne.opakowanie na 3
butelki wina , lub wino + dodatki...
Wykonane z wysokiej jakosci twardej
tektury falistej.

Gustowne opakowanie do wina z wysokiej
jakości tektury falistej, możliwość
wytłoczenia LOGO na opakowaniu , lub
dodania przywieszki na butelkę...
Eleganckie i ekologiczne.opakowanie na 3
butelki wina , lub wino + dodatki...

Delikatesy

Kawa Caffe Diemme ORO 1 kg Ziarnista



119,00 zł

Oszaleliśmy na punkcie tej kawy,
wspomnienie smaku powracało obsesyjnie,
niezapomniany velvetowy słodkawy smak,
wspaniała równowaga, delikatność ,
intensywne aromaty podprażonych
orzechów laskowych i czekolady. Idealna
harmonia, balans smaków, kremowa
tekstura…… hm hedonistyczna… UWAGA
SILNIE UZALEŻNIA ! Mieszanka ORO
stanowi mix 9 selekcjonowanych odmian
arabik z najlepszych posiadłości Ameryki
Środkowej i Południowej, poszczególne
odmiany arabik , palone każda oddzielnie
w małych rotacyjnych palarkach, aby
idealnie dostosować sposób palenia do
poszczególnych odmian ziaren. Po
wypaleniu i schłodzeniu efektem finalnym
jest Miscela Oro kawa bez kompromisów,
uśmiech na twarzy każdego espresso-
maniaka - bezcenny  Charakterystyka •
Moc : medium • Bardzo dobra crema •
Łagodna velvetowa tekstura • Średnia
zawartość kofeiny • Idealna do Espresso •
Idealna do Cappuccino , Machiato Diemme
słów kilka …… Diemme założona w 1927
roku przez Romeo Dubbini , trzy generacje
rodu wdrażały i były wierne mottu: „Jakość
bez kompromisów”, co jest źródłem
sukcesów firmy. Produkty trafiają w gust
najbardziej wymagających klientów.
Zyskują świetne opinie baristów i liczne
grono zadowolonych klientów na całym
świecie. (dociekliwi niech spojrzą na fora
espresso maniaków).

Kawa Maranello Made in Red 1 kg ziarno



135,00 zł

Diemme Caffe Maranello dołaczona do
grupy prestiżowych produktów spod znaku
„Stajni” Ferrari, firma otrzymała licencje
do używania logo i marki „made in red”.
Maranello Cafe Made In Red ekskluzywna
kawa , podobnie jak Ferrari najlepsza z
najlepszych , selekcja arabik, intensywna
moc kawowych doznań, jednocześnie
kojąca i miękka, zamykając oczy
przeniesiesz się w kraine upraw kawowca
ameryki południowej i srodkowej,
poczujesz harmonie aromatów i smaków ,
dominujące nuty czarnej czekolady ,
rodzynek , lekko przydymiony aromat
orzechów i karmelu. Dłuuuugi miekki finisz.
UWAGA SILNIE UZALEŻNIA ! (także )
Maranello Cafe podobnie jak Oro
mieszanka selekcjonowanych odmian
arabik z najlepszych posiadłości Ameryki
Środkowej i Południowej, poszczególne
odmiany arabik , palone każda oddzielnie
w małych rotacyjnych palarkach, aby
idealnie dostosować sposób palenia do
poszczególnych odmian ziaren. Po
wypaleniu i schłodzeniu efektem finalnym
jest Maranello Cafe, kawa w stylu Diemme
Oro, jednak dostarcza jeszcze więcej
doznań, magia Ferrari ?.......
Charakterystyka • Moc : medium • Bardzo
dobra crema • Łagodna velvetowa tekstura
• Średnia zawartość kofeiny • Idealna do
Espresso • Idealna do Cappuccino ,
Machiato Skład: 100% najwyższej jakości
Arabiki Diemme słów kilka …… Diemme
założona w 1927 roku przez Romeo
Dubbini , trzy generacje rodu wdrażały i
były wierne mottu: „Jakość bez
kompromisów”, co jest źródłem sukcesów
firmy. Produkty trafiają w gust najbardziej
wymagających klientów. Zyskują świetne
opinie baristów i liczne grono
zadowolonych klientów na całym świecie.
(dociekliwi niech spojrzą na fora espresso
maniaków).

Kawa ziarnista Puccini Turandot 1kg.



135,00 zł

49,00 zł
1x0.75l.

47,00 zł
6x0.75l.

44,00 zł
12x0.75l.

producent Bodegas Arzuaga Navarro

pojemność 0.75

100% Arabica Perfekcyjna mieszanka 9
najszlachetniejszych kaw arabica naszego
globu-intrygująca gra świateł i cieni
zanurzona w iście książęcej wirtuozerii
poranka. Łagodnie obudzi Twój dzień.
Zafascynuje Cię wyrafinowanym smakiem
oraz subtelnym koniakowo-orzechowym
aromatem. Oczarowany delikatną
symfonią, oddasz się sentymentalnemu
liryzmowi zatopionemu w kroplach
orientalnego espresso"....(Poetycki opis
importera :), ale faktem jest iz kawa jest
wysmienita !

100% Arabica Perfekcyjna mieszanka 9
najszlachetniejszych kaw arabica naszego
globu-intrygująca gra świateł i cieni
zanurzona w iście książęcej wirtuozerii
poranka. Łagodnie obudzi Twój dzień.
Zafascynuje Cię wyrafinowanym smakiem
oraz subtelnym koniakowo-orzechowym
aromatem. Oczarowany delikatną
symfonią, oddasz się sentymentalnemu
liryzmowi zatopionemu w kroplach
orientalnego espresso".....(Poetycki opis
importera :), ale faktem jest iz kawa jest
wysmienita !

Oliva Arzuaga Extra Virgin 0.75l

Oliwę Arzuaga produkuje się z odmiany
Carnicabra, bardzo cenionej ze względu na
niską kwasowość wytwarzanej z niej
oliwy. Zbiór oliwek odbywa się w
momencie ich optymalnej dojrzałości, w
sposób tradycyjny. Do produkcji oliwy
używa się tylko najlepszych owoców,
odrzucając te, które dojrzały
przedwcześnie i spadły na ziemię.
Tłoczenie następuje natychmiast po
zbiorach (nie później niż 24h), aby
właściwości organoleptyczne oliwy nie
uległy zmianie. W nowoczesnej olejarni,
dzięki najnowszym procesom
technologicznym i szczegółowej kontroli
jakości, powstaje wyjątkowy produkt:
oliwa o bardzo niskiej kwasowości (poniżej
0,2%). Aceite Arzuaga została uznana za
jedną z 30 najlepszych oliw na świecie.

Oliva Arzuaga Extra Virgin 5 litrów



245,00 zł
1x5l.

210,00 zł
6x5l.

210,00 zł
12x5l.

producent Bodegas Arzuaga Navarro

region Ribera del Duero (Hiszpania)

pojemność 5

Oliwę Arzuaga produkuje się z odmiany
Carnicabra, bardzo cenionej ze względu na
niską kwasowość wytwarzanej z niej
oliwy. Zbiór oliwek odbywa się w
momencie ich optymalnej dojrzałości, w
sposób tradycyjny. Do produkcji oliwy
używa się tylko najlepszych owoców,
odrzucając te, które dojrzały
przedwcześnie i spadły na ziemię.
Tłoczenie następuje natychmiast po
zbiorach (nie później niż 24h), aby
właściwości organoleptyczne oliwy nie
uległy zmianie. W nowoczesnej olejarni,
dzięki najnowszym procesom
technologicznym i szczegółowej kontroli
jakości, powstaje wyjątkowy produkt:
oliwa o bardzo niskiej kwasowości (poniżej
0,2%). Aceite Arzuaga została uznana za
jedną z 30 najlepszych oliw na świecie. 

 


