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Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż. Warto więc 
pomyśleć o prezentach dla rodziny, przyjaciół czy 
kontrahentów. Jeśli chcą Państwo sprawić, aby 
gwiazdka stała się dla nich czasem magicznym, 

dopełnionym smakiem dobrego wina, 
my w tym pomożemy! 

Oferujemy najlepsze alkohole, które możemy 
zapakować w eleganckie pudełko lub specjalnie zapakować w eleganckie pudełko lub specjalnie 
dla Państwa stworzyć kosz prezentowy z winem 

i ręcznie robionymi czekoladami, 
bądź innymi smakołykami. 

Zapraszamy!



wina czerwone

ALTICO 

DUCAMINIMO MONTEPULCIANO
D'ABRUZZO

ZWEIGELT

Rubinowa czerwień z odcieniami 
fiołkowymi. Kwiatowy i  owocowy 
zapach, z nutami fiołków i nutką 
wiśni. Smak jest owocowy, taniczny i 
aksamitny, z długą aromatyczną 
końcówką.

Połyskujący, rubinowy kolor. W nosie 
wiśnie i jagody i odrobina wanilii. Na 
podniebieniu świeże owoce , dobra 
kwasowość i przyjemne taniny.

Głęboki ciemny kolor z fioletową 
krawędzią. Świeże aromaty dzikiej 
wiśni. Wino ujawnia także subtelne 
aromaty czarnego pieprzu oraz 
jeżyn. Bardzo miękkie oraz dojrzałe 
wykończenie.

Średnio-czerwona barwa jest 
charakterystyczna dla tego wina. 
Pachnące kwiatami i lekko 
perfumowanymi owocami (świeże 
czereśnie) wraz z odrobina przypraw 
(cynamon, gałka muszkatułowa i 
papryka). Średnio wyczuwalne taniny, 
dobradobra kwasowość. Wspaniałe, świeże 

CENA: 33 ZŁ CENA: 35 ZŁ

CENA: 39 ZŁ CENA: 45 ZŁ

VALPOLICELLA CLASSICO BIO



Wino o intrygującym aromacie, 
przywołującym na myśl fiołki, 
cyklameny zmieszane z zapachem
żółtych owoców, malin i truskawek.

Intensywna czerwień. Nos jest bardzo 
intensywny i złożony, o bardzo
dobrze połączonych aromatach owoców, nut 
balsamicznych, likierowych i kawy.
W ustach jedwabiste z delikatnymi 
dojrzałymi taninami. W końcówce
delikatnadelikatna kwasowość z balsamicznym 
posmakiem dają wino o esencjonalnej 

Czerwony, rubinowy kolor. Wyraźny 
zapach dojrzałych czerwonych owoców,
dżemu oraz nut cynamonu i wanilii.
Harmonijny smak z przyjemnym 
dotykiem tanin i długą wyraźną 
końcówką.

Intensywna, rubinowa barwa. W 
nosie, na wstępie wanilia i czekolada 
a w końcówce intensywny wisnowy 
dżem. W ustach ciepłe i krągłe 
owoce. Długotrwałe i zaskakująco 
świeże z doskonałymi taninami.

CENA: 49 ZŁ CENA: 55 ZŁ

CENA: 59 ZŁ CENA: 65 ZŁ

FET A MA 

INVASIONE MONTEPULCIANO VANITOSA

CRITERA PRIMITIVO



VALPOLICELLA RIPASSO

CUBARDI IROSA

Rubinowy kolor z lekkim odcieniem 
fioletowym. Eksplozja aromatów  
owocowych z nutą pikantności. Słodki 
smak stymuluje Twoją wyobraźnię. 
Intrygująca złożoność  zachwycająca 
delikatnym, pełnym struktury 
podniebieniem. Aromatyczne, roślinne, 
delikatniedelikatnie wypełnia usta dojrzałymi
owocami i pozostawia po sobie absolutnie 
przyjemny posmak. Wino, które zaskakuje 
przy każdym łyku, a wszyscy chcieliby pić.

Intensywne, czyste aromaty z nutą 
przypraw oraz charakterystyczne 
nuty zapachowe wynikające z 
podwójnej fermentacji gron do 
produkcji Amarone. Pełne ciała i 
struktury. Wino o średniej 
kwasowości i rozwiniętych taninach. 
Długie i harmonijne w ustach.Długie i harmonijne w ustach.

Nadzwyczajna aromatyczna złożoność. 
Intensywne, dojrzałe zapachy owocowe 
ustępują zapachom tytoniowym, z 
nutączekolady i kawy. Aksamitne z 
miękkimi garbnikami delikatnie 
rozciągającymi się na podniebieniu, 
pozostawiając niezmiennie przyjemnie 
długiedługie wykończenie.Długo wyczuwalne w 
ustach, potwierdzając niekwestionowaną, 
silną osobowość

W aromacie owocowy 
i skondensowany, z odrobiną nuty 
suszonych owoców oraz beczki
W smaku ciepłe, miękkie, o dobrej 
strukturze oraz z miękkimi garbnikami

Cena: 65 zł Cena: 65 zł

Cena: 79 zł Cena: 100 zł

NERIO



CENA: 165 ZŁ CENA: 195 ZŁ

NEGUS 

Kolor ciemnego granatu. Intensywne 
aromaty z przeważającą nutą czerwonych 
owoców i czarnych porzeczek połączone z 
charakterystyczną nutą typową dla 
procesu suszenia gron. Zapachy gorzkiej 
czekolady i tytoniu a także ... smoły, które 
rozwijają się z wiekiem. Pełne ciała, trwałe 
nana podniebieniu z bardzo dobrze 
zrównoważonym alkoholem, mocno 
ekstraktywne. Intensywne mineralne nuty 
w finiszu wydobywające typowość 
produktu.

Głęboki czerwony nieprzenikalny 
kolor, zapach jest potężny z wielką 
osobowością. Ewolucja amplitudy
zapachówzapachów owoców i kwiatów, 
jagody, lukrecja, wanilia i 
cynamon. Usta wypełnione 
niekończącą się paletą 
czerwonych owoców.

MOŻLIWOŚĆ ZAPAKOWANIA W KARTONIK LUB DREWNIANE SKRZYNKI:

AMARONE DELLA VALPOLICELLA



białe wytrawne

CUVEE PRESTIGE CHARDONNAY

SAUVIGNON BLANC GRUNER VELTLINER 
RIED KREMSER KOGL

CENA: 35 ZŁ CENA: 39 ZŁ

CENA: 45 ZŁ CENA: 55 ZŁ

Wino o słomkowym, żółtym kolorze. Jego 
zapach przypomina przyjemne kwiatowe i 
owocowe nutki jabłka oraz gruszek. Na 
języku mocno wyczuwalne świeże owoce 
co powoduje wino bardzo świeżym i 
niezwykle przyjemnym do picia.

Gładkie i pełne ciała wino o 
aromatach wanilii z lekką nutą 
masła, w smaku jabłka i 
brzoskwinie. Miękkie i bardzo 
dobrze zintegrowane.

Świeże, rześkie wino, pełne aroma-
tów ziół i zielonych owoców, dyskret-
na, umiarkowana kwasowość, lekka 
mineralna nuta. W smaku duża owo-
cowość,wybijające nuty brzoskwinii. 

Prosecco pieniste i tak jak trzeba - żwawe. 
Ma solidne aromaty jabłka, brzoskwini, 
siana, suszonych kwiatów. W ustach 
wspomniana, drobnobąbelkowa 
pienistość, dobrze gra na podniebieniu, 
znać pestki jabłkowe, rumianek, lekki 
akcent ziół i gruszek, cytryny, grejpfruta, 
białejbiałej porzeczki. Wszystko ułożone na 
delikatnym, resztkowym cukrze. Wino 
krągłe, poukładane, ma w tle przyjemną 
goryczkę. Odświeżające i przyjemne.

DUCAMINIMO TREBBIANO D'ABRUZZO



SAUVIGNON BLANC STEINRIEGL

PROSECCO

Wino o słomkowym kolorze z złotymi i 
zielonkawymi refleksami. Jego bukiet jest 
bardzo szeroki, intensywny i bardzo 
charakterystyczny. Przywodzi na myśl 
owoce egzotyczne, melona oraz żółtą 
paprykę. Wino bardzo dobrze 
zbalansowane. Na podniebieniu wytrawne, 
pełne o dobrej budowie.pełne o dobrej budowie.

Pikantne aromaty, gęste, mineralneł 
łupkowe wino. Złożona struktura z 
wielkim potencjałem - czystość 
Sauvignon.

Prosecco pieniste i tak jak trzeba - 
żwawe. Ma solidne aromaty jabłka, 
brzoskwini, siana, suszonych 
kwiatów. W ustach wspomniana, 
drobnobąbelkowa pienistość, dobrze 
gra na podniebieniu, znać pestki 
jabłkowe, rumianek, lekki akcent ziół 
i i gruszek, cytryny, grejpfruta, białej 
porzeczki. Wszystko ułożone na 
delikatnym, resztkowym cukrze. 
Wino krągłe, poukładane, ma w tle 
przyjemną goryczkę. Odświeżające i 
przyjemne.
 

CENA: 65 ZŁ CENA: 95 ZŁ

CENA: 45 ZŁ

białe półsłodkie
BEAUVIGNAC

CENA: 33 ZŁ

Wino o bardzo jasno-żółtym kolorze. 
Delikatne aromatyczne nuty 
dojrzałych owoców: ananas i pigwa. 
Na podniebieniu atak słodyczy ale 
wino jest bardzo orzeźwiające i 
posiada świeże cytrynowe 
wykończenie.

SAUVIGNON BLANC


