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Historia firmy AMKA rozpoczęła się w 1978 roku w mieście 

Randers w Danii, gdzie Anna-Marie Søndergaard realizu-

jąc swoje hobby, zaczęła importować wino. Pasja w krótkim 

czasie przerodziła się w biznes. Już dwa lata później mąż  

Anna-Marie – Karsten, włączył się w jej przedsięwzięcie. Fir-

mę nazwano AMKA, od pierwszych liter imienia założycieli – 

Anna-Marie oraz Karstena.

Firma w 1987 roku rozpoczęła import z Ameryki Południowej 

wprowadzając na duński rynek pierwsze wina z Chile. Okaza-

ło się to początkiem przygody eksportowej z Chile i wielkim 

sukcesem firmy. W 1992 r. do Amki dołączył syn Anna-Marie  

i Karstena – Frank Søndergaard.

Dziś grupa AMKA zatrudnia blisko 200 doświadczonych pra-

cowników i składa się z 20 firm w 10 krajach, z takimi  projek-

tami jak: Jysk Vin, Beer Enthusiast oraz Best Selection. 

Współpracując z ponad 300 dostawcami i producentami  

z całego świata, prowadzi dystrybucję  ponad 30 mln butelek 

alkoholi rocznie.

Struktura grupy jest unikalna i zbudowana tak, aby działania 

lokalne były niezależne i skuteczne. Wiele wartości jest two-

rzonych lokalnie, ale te najbardziej istotne pochodzą od całej 

grupy Amka. Wzajemne wsparcie oraz wymiana wiedzy, po-

mysłów, trendów i doświadczenia są korzystne zarówno dla 

firmy jak i partnerów biznesowych.

To wszystko sprawia, że grupa Amka jest jednym z najwięk-

szych, najbardziej wpływowych i niezależnych importerów 

najwyższej jakości win, oraz napojów spirytusowych w pół-

nocnej Europie. AMKA Polska  jest częścią Grupy. Nasi klien-

ci to Restauracje, Hotele, Sklepy Specjalistyczne i Rynek B2B.
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SOLARIS
BANIEWICE / 
ZACHODNIOPOMORSKIE

Solaris zawdzięcza swoją nazwę słońcu 
i wykorzystuje każdy jego promień do 
stworzenia pełnej, kompleksowej struk-
tury smaku. Aromaty gruszki, brzoskwini 
i miodu znajdują swoje odbicie w smaku, 
gdzie wyraźna grejpfrutowa kwasowość 
równoważy się z wytrawnością i dojrza-
łością, niepozbawioną owocu. Solaris  
z Winnicy Turnau to intensywne i charak-
terne wino o niezwykle stabilnej budowie  
i pikanterii.

 Solaris               
 białe, delikatnie wytrawne 

TU01

SEYVAL BLANC
BANIEWICE / 
ZACHODNIOPOMORSKIE

Wino pachnąca pomarańczami, owocami 
mango i kwiatami. W ustach subtelne, pi-
kantne i jednocześnie  kremowe, w sma-
ku przypominające dojrzałe brzoskwinie. 
Chrupka, orzeźwiająca  kwasowość czyni 
to wino eleganckim i zaskakująco lekkim.

 Seyval Blanc            
 białe, delikatnie wytrawne

TU02 

HIBERNAL
BANIEWICE / 
ZACHODNIOPOMORSKIE

Wino ma unikatowy  i  bogaty  owoco-
wo-ziołowy ton. Zapachy przywodzą na 
myśl liście czarnej porzeczki, marakuję  
i pokrzywę. W smaku odczucie delikat-
nej słodyczy balansuje z długo tańczącą 
na podniebieniu  kwasowością. Hibernal  
z Winnicy  Turnau  to  pełne i jednocześnie  
rześkie wino.

 Hibernal             
 białe, półwytrawne 

TU03 

4 POLSKA | ZACHODNIOPOMORSKIE | WINNICA TURNAU

Winnica Turnau składa się z dwóch parceli mających w sumie 34 hektary. Obsadzone są głównie szczepami solaris  
i johanniter, a także riesling, hibernal, seyval blanc, rondo, regent oraz cabernet. Dobrze wyposażona przetwórnia  
i własne laboratorium pozwalają na precyzyjne kontrolowanie wszystkich parametrów wina, na każdym etapie produkcji. 
Trwające od 2010 roku nasadzenia oraz remont dziewiętnastowiecznego budynku gospodarczego pozwoliły na stworze-
nie nowoczesnej winnicy. Fakt, że rzecz dzieje się w Polsce – kraju niekojarzącym się jednoznacznie z winem – skłoniła 
właścicieli do szukania wsparcia wśród bardziej doświadczonych winiarzy. Zaproszenie do współpracy z przyjął Frank 
Faust – uznany twórca win z Nadrenii, który jest ogromną częścią sukcesu winnicy.



5POLSKA | ZACHODNIOPOMORSKIE | WINNICA TURNAU

ROSÉ
BANIEWICE / ZACHODNIOPOMORSKIE

Rosé jest odzwierciedleniem owocowości czerwonych odmian wino-
gron. Łączy w sobie wszechstronność, lekkość smaków i rześkość ga-
szącą pragnienie. Frywolne i nienachalne, a jednocześnie przyciągają-
ce zapachami letnich owoców i niosące ze sobą orzeźwienie wynikające  
z grejpfrutowej kwasowości. W ustach pozostaje przez chwilę intrygu-
jący posmak wczesnego czerwonego jabłka.

 Rondo, Regent, Pinot Noir           
 róźowe, półwytrawne 

TU05

CABERNET
BANIEWICE / ZACHODNIOPOMORSKIE

Aromaty czarnej porzeczki, wiśni i dębiny. Nuty kakao ustępują miej-
sca świeżemu akcentowi białego pieprzu. Usta są wytrawne i bardzo 
soczyste, z przyjemną taniną i aroniowo-śliwkowym finiszem.

 55% Cabernet Cantor, 35% Cabernet Cortis, 
    10% Cabernet Forsa       

 czerwone, wytrawne
 10 miesięcy w dębowych beczkach typu barrique

TU06

RIESLING
BANIEWICE / 
ZACHODNIOPOMORSKIE

Riesling zachowuje swoją szlachetność, opartą na wysokiej, chrupkiej kwa-
sowości i kompozycji zapachów zielonego jabłka, limonki oraz cytrusów. 
Jego wyjątkowy charakter podkreśla aromat melona z delikatnie zazna-
czoną nutą jaśminową. W smaku jabłkowo-grejpfrutowe, zdecydowane  
i orzeźwiające, z potencjałem na kilkuletni rozwój w butelce.

 Riesling               
 białe, delikatnie wytrawne

TU04 

 

SZLACHETNY ZBIÓR
BANIEWICE / 
ZACHODNIOPOMORSKIE
Znakomite słodkie wino powstałe z winogron dotkniętych „szlachetną 
pleśnią”, w którym aromaty polnych kwiatów przeplatają się z pomarań-
czową owocowością. Na podniebieniu dobrze zbalansowane – wysoką 
słodycz świetnie równoważą akcenty soczystego grejpfruta.  

 Solaris              
 białe, słodkie

TU08 

 



6 POLSKA | DOLNOŚLĄSKIE | WINNICE WZGÓRZ TRZEBNICKICH

Sympatykom polskich win sylwetki  Rafała Wesołowskiego przedstawiać nie trzeba. Od kliku lat tworzy wspaniałe pol-
skie wina, inspirując kolejne osoby do podjęcia się tego trudnego wyzwania. Obecnie uprawia sporo odmian m.in.: 
rieslinga, gewürztraminera, chardonnay, pinot gris, cabernet sauvignon, rondo i regenta. Nachylenie terenu, lessowe 
gleby i pobliska rzeczka gwarantują przyjazne warunki do uprawy winorośli. Dodatkowo w tych okolicach wydłużony jest 
okres wegetacyjny, co sprzyjam dojrzewaniu owoców i torzeniu jakościowych win.
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GEWÜRZTRAMINER
WZGÓRZA TRZEBNICKIE / DOLNOŚLĄSKIE

Eleganckie wino z klasycznej alzackiej odmiany, łączące w sobie wykwintny bukiet 
płatków róż oraz świeżość aromatów owocowych.

 Gewürztraminer                
 białe, wytrawne 

TZ01 

PINOT GRIS ORANGE WINE
WZGÓRZA TRZEBNICKIE / DOLNOŚLĄSKIE

Intensywnie bursztynowa barwa jest wynikiem przedłużonej fermentacji na skór-
kach. Bukiet budują czerwone owoce – truskawki, poziomki i maliny. Na podniebie-
niu wyraziste, złożone z ciepłych chlebowych nut z akcentem czerwonych owoców. 
Bogaty i mineralny finisz.

 Pinot Gris               
 białe, wytrawne 

TZ02

PINOT NOIR
WZGÓRZA TRZEBNICKIE / DOLNOŚLĄSKIE

Leżejsze wino o soczystym aromacie owoców truskawki i czereśni z nutą skóry, cy-
gara i trufli. Owocowa, wyważona słodycz z wyczuwalną, lecz nienarzucającą się 
taniną.

 Pinot Noir            
 czerwone, wytrawne 
 tak

TZ03 



8 NIEMCY | MOZELA | WEINGUT SCHMITGES

Pierwsze wzmianki na temat rodziny Schmitges pojawiły się już w 1744 roku. Sukces zawdzięczają znakomitej jakości, 
pomysłowości, innowacji, uczciwej pracy i uczciwych cenach. Dzięki temu w ostatnich latach podbili serca rzeszy miło-
śników wina z całego świata.

RIESLING FEINHERB 
(1000 ML)
MOSEL
W smaku delikatne i owocowe z nutami 
cytrusów, jabłek i brzoskwini. Wino soczy-
ste, o zdecydowanej mineralnej nucie na 
finiszu. 

 Riesling                        
 białe, półwytrawne  

WS01 



9NIEMCY | MOZELA | WEINGUT SCHMITGES

VOM BERG RIESLING
MOSEL

Wino z chłodniejszych, wyżej położonych 
winnic bogatych w łupkową glebę. Wino 
świeże i doskonale zbalansowane o prze-
szywającej kwasowości z wyraźnie zazna-
czonym cukrem resztkowym. 

 Riesling                      
 białe, półwytrawne

WS02 

URGESTEIN RIESLING 
TROCKEN
MOSEL
Doskonały wytrawny riesling, charakte-
ryzujący się zdecydowanym aromatem 
cytrusów i zielonego jabłka z nutami łup-
kowymi. Wino eleganckie, świeże i dobrze 
zrównoważone.

 Riesling                       
 białe, wytrawne

WS03 



10 NIEMCY | RHEINGAU | WEINGUT BERNHARD MEHRLEIN 

Weingut Bernhard Mehrlein to rodzinna winnica z Rheingau, od trzech pokoleń zajmująca się uprawą winorośli i produk-
cją win. Ich specjalizacja to oczywiście rewelacyjne i świeże rieslingi. Szczep ten stanowi 97% nasadzeń w 60-hektarowej 
winnicy. Dzięki ogromnemu doświadczeniu rodzina Mehrelin to obecnie czołówka jakościowych producentów w Rhein-
gau.

RIESLING TROCKEN 
RHEINGAU

Aromaty żółtych jabłek, moreli i cytrusów. Usta świeże i bardzo wyraziste. 
Mimo wytrawności wino miękkie i delikatne. 

 Riesling         
 białe, delikatnie wytrawne

WM01

RIESLING HALBTROCKEN
RHEINGAU

Aromaty brzoskwiń, melona i moreli. Delikatnie wytrawne, ale złagodzone 
cukrem resztkowym. Owocowa słodycz sprawia, że jest idealnym dodat-
kiem do potraw kuchni indyjskiej i dalekowschodniej.

 Riesling         
 białe, półwytrawne

WM02



11NIEMCY | PALATYNAT | WEINGUT LINDENHOF

Właścicielem winnicy Lindenhof w Palatynacie jest Peter Spindler i jego syn Timo – odpowiedzialny za jej codzienne funk-
cjonowanie. Posiadają 11 hektarów upraw winorośli, a ich tradycje winiarskie sięgają 400 lat, z korzeniami we francuskiej 
Burgundii. Tworzą krystalicznie czyste, mineralne i eleganckie wina. Gleba na parcelach charakteryzuje się zróżnicowanym 
udziałem piaskowca, bazaltu i wapienia, co powoduje, iż wina są wyjątkowe i idealnie oddają charakter regionu.

FORSTER MARIENGARTEN 
RIESLING TROCKEN QBA
PFALZ

Mocno wyczuwalna nuta mineralna charakterystyczna dla rieslingów  
z niemieckiego regionu Pfalz. Świeże i rześkie, pełne owocowych aro-
matów, o doskonale wyważonej kwasowości.

 Riesling                      
 białe, delikatnie wytrawne  

LF01



GRÜNER VELTLINER
RIED HUNDSBERG 
WEINVIERTEL 

Klasyczny przykład wina ze szczepu Grüner Veltliner 
z regionu Weinviertel. W przypadku winnicy Weingut 
Gmeinböck wyprodukowany z winorośli uprawianych na 
wzgórzach położonych 330-350 m n.p.m. Aromaty cytryny 
i grejpfruta uzupełnione owocami pestkowymi i nutą bia-
łego pieprzu. Wino z mineralnym akcentem oddającym 
wapienno-lessowo-iłową glebę. 

 Grüner Veltliner              
 białe, wytrawne

WG02

GRÜNER VELTLINER HASENLIEBE
WEINVIERTEL

Subtelny Grüner Veltliner w wersji półsłodkiej. Wspaniały 
balans słodyczy i kwasowości, który uwodzi nutami owo-
cowymi i elegancją. Duża świeżość mimo wyraźnie zazna-
czonego cukru resztkowego (40 g/l).

 Grüner Veltliner            
 białe, półsłodkie

WG06 

12 AUSTRIA | WEINVIERTEL | WEINGUT GMEINBÖCK

Weingut Gmeinböck to rodzinna firma, która uprawia winorośl od 1734 roku. Winnice położone są na lessowo-gliniastych stokach w miejscowości Poysdord  
w samym sercu największej austriackiej apelacji - Weinviertel. Od ponad 30 lat Erwin Gmeinböck, mistrz winifikacji, łączy tradycję z nowoczesnością co przekła-
da się na fantastyczne i nietuzinkowe wina.

GRÜNER VELTLINER
MUSCHELKALK 
WEINVIERTEL 

Bogactwo aromatów z wyróźniającym się jabłkiem, cy-
trusami, nutami kwiatowymi jak rojnik, zielony groszek 
i szparagi. W smaku hojne, pełne, z akcentem przy-
praw i mineralności. 

 Grüner Veltliner              
 białe, wytrawne

WG01 



13AUSTRIA | WEINVIERTEL | WEINGUT GMEINBÖCK

GELBER MUSKATELLER 
WEINVIERTEL

Aromaty dojrzałej gruszki, ananasa oraz skórki 
mandarynki. W smaku żywe, czyste, z nutą mira-
belki. Znakomite połączenie mineralności, z zaak-
centowaną kwasowością i słodką owocowością. 
Idealny aperitif oraz do sałatek, kurczaka, indyka 
czy szparagów. 

 Gelber Muskateller             
 białe, wytrawne

WG04

SCHWEINEREI CUVÉE 
WEINVIERTEL

Blend trzech odmian wyróżniający się bukietem i świeżością. 
Prawdziwa wiosna. Kwiaty czarnego bzu i przyjemna owocowość 
w połączeniu z dobrą kwasowością zachęcają do kolejnego kie-
liszka. 

 Grüner Veltliner, Gelber Muskateller, Sauvignon Blanc              
 białe, wytrawne

WG03

GRÜNER VELTLINER EISWEIN
WEINVIERTEL

Jasna, bursztynowa barwa ze złotymi refleksami. 
Aromaty wiśni i suszonej śliwki z dymnymi nutami  
w tle. W smaku soczyście słodkie z wyraźną brzo-
skwinią. Świetnie zachowana świeża kwasowość. 

 Grüner Veltliner         
 białe, słodkie

WG05 



14 AUSTRIA | BURGENLAND | WEINGUT STRAKA

Południowy Burgenland nie jest może najbardziej malowniczym obszarem w Austrii, ale to właśnie okolice Rechnitz 
posiadają bardzo unikatowy mikroklimat, który ewoluuje pomiędzy zimnymi nocami i gorącymi dniami, nadając wino-
roślom finezję potrzebną do tworzenia wyjątkowych win. Thomas Straka to wniarski naturalista, który przy minimalnej 
interwencji tworzy wina sprężyste, o znakomitej strukturze, mineralne i zarazem głębokie.

STRATOS WEISS
BURGENLAND 

Bardzo żywy i świeży kupaż pachnący 
ziołami, nutami jabłkowo-pigwowymi  
z delikatnymi taninami na finiszu.

 Welschriesling, Weissburgunder,     
    Riesling, Gelber Muskateller                      

 białe, wytrawne  

WR01 

STRATOS ROT NV
BURGENLAND  

Blend szczepów Merlot i Zweigelt leża-
kowny częściowo w stalowych tankach 
oraz w 500 litrowych beczkach. Aroma-
ty ciemnych owoców, dojrzałych jagód 
podkreślone nutą przypraw. Wino gład-
kie o owocowym charakterze.

 Zweigelt, Merlot                 
 czerwone, wytrawne   

WR02 

Natural Wines
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BLAÜFRANKISCH 
GRÜNSCHIEFER
BURGENLAND

Blaufränkisch leżakowany w dużych drew-
nianych beczkach. Aromatyczny, lekko ja-
godowy i ziemisty ze słoną nutą. Posiada 
dobrze zbalansowane taniny i sprężystą 
kwasowość. Wino żywe i długie – świetne 
odzwierciedlenie klimatu Rechnitz, cha-
rakteryzujący się chłodnym klimatem i wy-
soko położonymi winnicami.

 Blaüfrankisch               
 czerwone, wytrawne  

WR04 

WELSCHRIESLING 
GRÜNSCHIEFER
BURGENLAND

Welschriesling z pojedynczej parceli Prant-
ner, gdzie krzewy winorośli mają 50 do 80 
lat. Wino złożone z delikatnymi nutami 
żółtych jabłek, ziół i świeżej kwasowości, 
podkreślonej elegancką mineralnością.

 Welschriesling                      
 białe, wytrawne  

WR03 

Natural Wines



16 AUSTRIA | WACHAU | TEGERNSEERHOF

Założona w 1983 roku winiarnia Tegernseerhof należy do prestiżowego stowarzyszenia Vinea Wachau. Członkowie sto-
warzyszenia związani są restrykcyjnym regulaminem „Codex Wachau”, który zobowiązuje ich do produkcji win najwyż-
szej jakości. Wina Steinfeder, Federspiel i Smaragd wytwarzane są pod ścisłą kontrolą, dzięki czemu imponują swoim 
eleganckim i złożonym stylem. Ich finezja wynika z wzajemnego oddziaływania gleby, klimatu i rzemiosła najlepszych 
austriackich winiarzy

DÜRNSTEIN 
GRÜNER VELTLINER 
FEDERSPIEL
WACHAU

Wino o wyraźnej, złotej barwie. W nosie 
nuty dojrzałych brzoskwiń i świeżych 
grejpfrutów, połączonych z akcentami 
owoców egzotycznych: guawy, papai 
i mango. Usta eleganckie i złożone  
o owocowym charakterze i przyjemnym 
posmakau. 

 Grüner Veltliner                        
 białe, wytrawne  

MT01 
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LOIBENBERG  
RIESLING SMARAGD
WACHAU

Piękna zielonożółta barwa. Wino eleganc-
kie o delikatnych aromatach miodu, imbi-
ru, cytrusów i mokrej skały. Usta złożone, 
z nutą brzoskiń i lemonki oraz wyraźną, 
świdrującą mineralnością. Wino długie  
o genialnej równowadze pomiędzy delikat-
ną słodyczą i kwasowością.

 Riesling                        
 białe, wytrawne  

MT03

BERGDISTEL 
GRÜNER VELTLINER 
SMARAGD
WACHAU

Klarowna, słomkowożółta barwa. Nos 
czysty, średnio intensywny, z aromatami 
cytrusów, jabłek i wyraźną nutą mineralną. 
Usta złożone o wspaniałej równowadze,  
z dobrze dobraną kwasowością. Finisz dłu-
gi i elegancki.

 Grüner Veltliner                       
 białe, wytrawne  

MT02 
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Louise Pommery stanęła na czele firmy w 1858 roku. 10 lat później rozpoczęła niezwykły projekt przekształcenia sta-
rożytnych podziemnych  kamieniołomów w piwnice do dojrzewania i przechowywania win. Wykopano 18 kilometrów 
tuneli, robiąc miejsce na 20 milionów butelek szampana! Warto też wiedzieć, że to w Pommery stworzono pierwsze-
go wytrawnego szampana – brut, który w czasach panowania słodkich trunków, był czymś absolutnie innowacyjnym.  
Finezja smaku, aksamitność i rześkość sprawiły, że szybko stał się prawdziwym przebojem.
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APANAGE BLANC DE BLANC BRUT NV
A.O.C. CHAMPAGNE

Bladosłomkowa barwa. W nosie subtelne kwiatowe nuty jaśminu, akacji 
i lipy oraz owoców cytrusowych. W ustach świeże jabłko, białe kwiaty  
i grejpfrut z delikatnym akcentem ciasta drożdżowego. Wino bardzo ele-
ganckie, dobrze zrównoważone i świeże.

 Chardonnay                     
 białe, musujące, wytrawne  

dojrzewanie – minimum 42 miesięce 
na osadzie

PM04
PM05 – giftbox

APANAGE BRUT NV
A.O.C. CHAMPAGNE

Bladosłomkowa barwa. Aromaty suszonych 
zielonych owoców, białych kwiatów, ciasta 
drożdżowego, cytrusów, minerałów i przypraw. 
Usta zrównoważone, dobra kwasowość i dys-
kretna nuta owoców cytrusowych, imbiru i mi-
nerałów.

 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier                      
 białe, musujące, wytrawne  

dojrzewanie – minimum 48 miesięce na 
osadzie

PM02 
PM01 – 375 ml
PM03 – giftbox
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APANAGE ROSÉ BRUT NV
A.O.C. CHAMPAGNE

Urzekająca jasnoróżowa barwa. W nosie świeże, eleganckie, ukazujące aroma-
ty czerwonych porzeczek i malin. Podniebienie bogate, dobrze zbalansowane 
i świeże.

 Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier                 
 różowe, musujące, wytrawne 

dojrzewanie – minimum 42 miesięce na osadzie

PM06 
PM07 – giftbox

 



CUVÉE LOUISE BRUT NATURE
A.O.C. CHAMPAGNE

Intensywna  barwa z zielonkawymi refleksami. Aromaty suszonej limonki, białych 
kwiatów z nutą mineralną i wyrazistą świeżością. Usta kremowe, złożone i eleganc-
kie. Szampan produkowany tylko w najlepszych rocznikach.

 60% Chardonnay, 40% Pinot Noir                  
 białe, wytrawne, musujące

dojrzewanie – minimum 120 miesięcy na osadzie

PM08
PM09 – giftbox
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CUVÉE LOUISE BRUT
A.O.C. CHAMPAGNE

Intensywna, słomkowa barwa. Przyjemne 
nuty owoców brzoskwini i pigwy. Aroma-
ty dopełniają akcenty kolendry i imbiru, 
świetnie uzupełnione delikatnymi bąbelka-
mi. Wino długie, z maślano-drożdżowymi 
nutami na finiszu.

 Chardonnay, Pinot Noir                   
 białe, musujące, wytrawne 

dojrzewanie – minimum 120 miesięcy 
na osadzie

PM10 
PM11 – giftbox
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VEUVE DELOYNES BRUT NV
A.O.C. CHAMPAGNE

Wino o delikatnie złotej barwie ze świeżym i delikatnym aromatem owoców cytrusowych, jabłka, z nutą tostów, cytru-
sów oraz wanilii. W ustach owocowe, z akcentem grejpfruta oraz dobrze zrównoważoną kwasowością. 

 50% Pinot Noir, 30% Pinot Meunier,  20% Chardonnay                    
 białe, musujące, wytrawne  

BC01 

REMY PANNIER  
ROSÉ D'ANJOU
A.O.C. ROSÉ D’ANJOU 

Krystaliczna, malinowo-różowa barwa.  
W aromacie odkryjemy czerwone owoce, 
świeżą miętę i lukrecjowe cukierki, przeła-
mane ostrością białego pieprzu. W smaku 
miękkie i krągłe. Idealnie zrównoważona 
świeżość z delikatną słodyczą.

 Cabernet Franc, Grolleau, Gamay
 różowe, delikatnie wytrawne

RP01 
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Preiss Zimmer to stara alzacka winiarnia z Riquewihr, pośrednicząca w handlu i produkcji win od 1848 roku. Pod koniec 
lat 80-tych XX wieku została przejęta przez negocjanta Cave de Turckheim, dzięki czemu unowocześniono dużą część 
winicy, ale zachowano tradycję i zwyczaje poprzednich właściceli. Dużą rolę w wysokiej jakości produkcji odgrywa po-
szanowanie środowiska naturalnego.

RIESLING
A.O.C. ALSACE

Jasna barwa, z zielonkawymi refleksami. Świeże aromaty cytrusów, grejp-
fruta i innych owoców tropikalnych. Wino delikatne, świeże i wyważone,  
z dobrą kwasowością i delikatnym, przyjemnym finiszem. 

 Riesling                       
 białe, delikatnie wytrawne  

PZ01 

GEWURZTRAMINER
A.O.C. ALSACE

Jasnożółta, gęsta barwa. W nosie intesywne i pikantne aromaty liczi.  
W ustach aksamitna słodycz dojrzałych owoców egzotycznych, z odrobiną 
płatków róży i grejpfruta. Smak intensywny, mocny i finezyjny. 

 Gewurztraminer                       
 białe, półwytrawne  

PZ02 
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Korzenie winnicy sięgają 1698 roku, kiedy Frederic Mack rozpoczął własną produkcje win. Obecna  winnica powstała w 1959 
roku z małżeństwa François Sipp i Marie Louise Mack z Hunawihr, i jest owocem połączenia dwóch miejscowych rodów 
winiarskich. Obecnie firma prowadzona jest przez Jacques Sipp’a i jego żonę, Laurę, których wizja to produkcja najwyższej ja-
kości win, odzwierciedlających charakter i terroir regionu, łącząc tradycję z nowoczesną technologią i dbałością o środowisko 
naturalne. Od 2010 posiadają BIO certyfikat Ecocert.

CREMANT D’ALSACE
A.O.C. CREMANT D’ALSACE

W nosie apetyczny zapach dojrzałych ja-
błek o różowym miąższu. Usta eleganckie, 
świeże i orzeźwiające. Drobne bąbelki. 
Idealne wino na aperitif lub każdą wyjątko-
wą okazję.

 50% Pinot Blanc, 25% Chardonnay, 
    25% Pinot Noir                     

 białe, wytrawne, musujące
dojrzewanie – 24 miesiące na osadzie

SM01 
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RIESLING TRADITION
A.O.C. ALSACE

Słomkowo-złota barwa. W nosie żywe aromaty owoców tropikalnych, 
żółtych śliwek i cytrusów. Smak świeży, mineralny, z nutami zielonymi, 
aromatami kandyzowanego ananasa, gruszki, skórki cytrynowej i miodu. 

 Riesling                       
 białe, delikatnie wytrawne 

SM02 
 

GEWURZTRAMINER TRADITION
A.O.C. ALSACE

Intensywne, słodkie nuty liczi, melona i kwiatu pomarańczy, przypra-
wione odrobiną miodowo-różanej konfitury i kumkwatu. W smaku in-
tensywne owoce tropikalne skąpane w olejku różanym, z nutą pieprzu i 
równoważącą słodycz mineralnością. 

 Gewurztraminer                       
 białe, półsłodkie  

SM03 

RIESLING GRAND CRU ROSACKER
A.O.C. ALSACE GRAND CRU
Bardzo ciepła złota barwa. W ustach pełne, z nutami wiosennych kwiatów, 
owoców egzotycznych oraz z wyraźnie zaznaczoną mineralnością. Grona po-
chodzą z jednej z najlepszych parceli w Alzacji.

 Riesling                      
 białe, wytrawne  
 dąb francuski

SM04 
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Dom winiarski Olivier Tricon znakomicie łączy tradycyjne metody produkcji z najnowszymi osiągnięciami techniki oraz 
zrównoważoną uprawą winorośli. To tutaj w królestwie kimerydzkiej gleby, będącej mieszanką gliny, wapienia i skamie-
niałych skorupiaków, otrzymujemy szlachetne wina przesiąknięte mineralnością i kredową nutą.

BOURGOGNE 
CHARDONNAY 
A.O.C. BOURGOGNE

Jasnożółta barwa z zielonkawymi reflek-
sami. Bardzo przyjemne aromaty białych 
i cytrusowych owoców. W ustach krągłe, 
hojne, z charakterystyczną burgundzką mi-
neralnością i nutą pikanterii. 

 Chardonnay              
 białe, wytrawne

OT01 

BOURGOGNE 
PINOT NOIR 
A.O.C. BOURGOGNE

Jasna, rubinowa barwa. Aromaty świeżych 
czerwonych owoców z akcentem przy-
praw i kminu. Idealnie aksamitne i przy-
jemne taniny. 

 Pinot Noir              
 czerwone, wytrawne

OT02 
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PETIT CHABLIS 
A.O.C. PETIT CHABLIS 

Złota barwa z zielonkawymi refleksami. 
Idealnie oddaje wpływ wapiennej gleby na 
aromat i smak. Intensywnie świeże, z ak-
centem cytrusów, tchnieniem limonki oraz 
krzemu. 

 Chardonnay              
 białe, wytrawne

OT03 

CHABLIS PREMIER CRU 
BEAUROY 
A.O.C. CHABLIS PREMIER CRU 
BEAUROY

Wino z parceli premier cru położonej na le-
wym brzegu rzeki Serein. Bukiet delikatny, 
aromatyczny z kwiatowymi nutami. W sma-
ku początkowo owoce cytrusowe z czasem 
pojawiają się nuty miodowe.

 Chardonnay              
 białe, wytrawne

OT05 

CHABLIS 
A.O.C. CHABLIS 

Z winnic położonych na kimerydzkiej 
glebie z południowych i południowo-za-
chodnich stoków. Aromaty owoców cy-
trusowych oraz akacji z mineralną nutą.  
W smaku pełne, krągłe i żywe. 

 Chardonnay              
 białe, wytrawne

OT04 

CHABLIS GRAND CRU 
BOUGROS
A.O.C. CHABLIS GRAND CRU 
BOUGROS 

Z winnic położonych na kimerydzkiej 
glebie z południowych i południowo-za-
chodnich stoków. Aromaty owoców cy-
trusowych oraz akacji z mineralną nutą.  
W smaku pełne, krągłe i żywe. 

 Chardonnay              
 białe, wytrawne
 12 miesięcy, dąb francuski

OT06 
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Thierry Pommet, Daniel Orsolini i Claude Serra – przyjaciele z wieloletnim doświadczeniem w branży winiarskiej od 
2011 roku mieli wspólny cel – produkcja fantastycznych, złożonych win z Doliny Rodanu, czego owocem było założenie 
Le Plan des Moines. Wszystkie wina znakomicie wyrażają charakter terroir, oraz pasję właścicieli. Dzięki nowoczesnej 
lini produckcyjnej cały proces tworzenia win odbywa się na winnicy. 

CÔTES DU RHONE BLANC 
LES SILÈNES
A.O.C. CÔTES DU RHONE

Wino dojrzewa w tradycyjnych zbiornikach betonowych i ma 
kontakt z powietrzem przez co najmniej 8 miesięcy. W efek-
cie otrzymujemy pięknie wykonane, jasnozłote wino, o egzo-
tycznych aromatach owoców tropikalnych i kwiatów.

 90% Marsanne, 10% Clairette                       
 białe, wytrawne  

LP01
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CÔTES DU RHONE ROUGE 
LA BORDE
A.O.C. CÔTES DU RHONE

Świetne wino o głębokiej barwie granatu, 
z delikatnym aromatem dojrzałych czerwo-
nych owoców, porzeczki i malin. Świeże  
i dobrze wyważone z dominującymi  sma-
kiami owocowymi, intensywnymi taninami 
i długim, przyjemnym finiszem. 

 60% Grenache, 40% Carignan                       
 czerwone, wytrawne  

LP02 

GIGONDAS 
LES VENDANGEUSES
A.O.C. GIGONDAS

Ciemnoczerwona barwa, z niebieskim re-
fleksami. W zapachu wyczuwalne przypra-
wy, dojrzałe czerwone owoce i orientalne 
zapachy (kadzidło, curry). Finisz z aroma-
tami ciemnych owoców i tytoniu. 

 80% Grenache, 20% Syrah                      
 czerwone, wytrawne 
 małe beczki 

LP03 

CHÂTEAUNEUF DU PAPE 
LES CHARRETONS
A.O.C. CHÂTEAUNEUF DU PAPE

Bardzo eleganckie, złożone wino o aroma-
tach wiśni, liści laurowych, papryki i gałki 
muszkatołowej. Bogate aromaty czarnej 
lukrecji i kakao. W ustach gładkie taniny  
i długi, przyjemny finisz. 

 80% Grenache, 10% Mourvèdre,
    10% Cinsault                    

 czerwone, wytrawne  
 30% wina – 18 miesięcy

LP04 
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Historia Clos du Mont-Olivet sięga lat 30 XX w. Séraphin Sabon, poślubił Marię, córkę Romain Jausset’a, właściciela 
ziemskiego w Châteauneuf du Pape. W 1932 roku stworzyli Clos Mont Olivet. Odkąd winnica przeszła w ręce Józefa, naj-
starszego syna Serafina winnica rozpoczęła dynamiczny rozwój. Podniesino jakość upraw i produkcji, co doprowadziło 
do stworzenia wyjątkowych win charakteryzujących się wysoką jakością i niezwykłym stylem. Doświadczenie, profesjo-
nalizm, limitowana produkcja oraz pasja powoduje, że ich wina po dziś dzień są nagradzane
i doceniane przez profesjonalistów.

CHÂTEAUNEUF DU PAPE 
BLANC
A.O.C. CHÂTEAUNEUF DU PAPE

W nosie sugestywne nuty nektarynki, kwia-
tów pomarańczy, grejpfruta i skórki cytry-
ny, z akcentem miodu i wosku pszczelego. 
Głęboki, pełny smak, z niuansami brzo-
skwini, gruszki i cytryny przypruszonych 
odrobiną migdałów.

 30% Clairette, 30% Bourboulenc, 
      25% Roussanne, 14% Grenache Blanc,
    1% Picpoul, 1% Picardan                      

 białe, wytrawne  
 88% bez beczki – 6% nowe beczki 

     i 6% używane

MO02 

VIELLES VIGNES 
CÔTES DU RHONE
A.O.C. CÔTES DU RHONE

Mocna, czerwono-rubinowa barwa. Inten-
sywne aromaty świeżej borówki, maliny 
oraz przypraw z karmelem. Na podnie-
bieniu gama przetworzonych, dojrzałych, 
czerwonych owoców. Wino eleganckie,  
o solidnej strukturze, z łagodnymi tanina-
mi. Wyprodukowane z gron pochodzących 
ze starych winorośli.

 68% Grenache, 12% Syrah, 
    10% Cinsault, 5% Mourvedre, 
    5% Carignan                   

 czerwone, wytrawne 
 tak

MO01 

CHÂTEAUNEUF DU PAPE 
ROUGE
A.O.C. CHÂTEAUNEUF DU PAPE

Bogaty bukiet obfitujący w tymianek i la-
wendę, z akcentami czerwonych i czar-
nych owoców. W ustach pełne, eleganckie, 
przepełnione dzikimi jagodami i tytoniem. 
Finisz złożny, długi z niuansem wanilii.

 80% Grenache, 10% Syrah, 
     6% Mourvèdre, 4% Cinsault, 
     Counoise, Vaccarèse, Muscardin, 
     Terret Noir, Picpoul Noir                 

 czerwone, wytrawne  
 tak, duże beczki

MO03
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Pierwsze winorośle w Bordeaux posadzili prawdopodobnie Celtowie w I w. n.e. Prawdziwy rozkwit winiarstwa w tym 
regionie należy datować na XII w. kiedy po ślubie Eleonory Akwitańskiej z Henrykiem II (1152r.), pomiędzy Anglią i Fran-
cją zaczął kwitnąć handel. Nawet po zerwaniu dobrych stosunków miedzy państwami, kiedy na wina francuskie Anglia 
nałożyła embargo, wina bordoskie nadal cieszyły się dużym uznaniem w innych rejonach Europy i świata. Dziś Bordeaux 
to absolutna czołówka i niedościgniony wzór do naśladowania dla reszty winiarskiego świata.

CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 
1ER GRAND CRU CLASSÉ
A.O.C. PAUILLAC 1ER GRAND CRU CLASSÉ

Intensywna, karmazynowa barwa z fioletowymi refleksami. W no-
sie pojawiają się doskonale zintegrowane nuty świeżych truskawek  
i tytoniu. Na podniebieniu intensywne, o gęstej strukturze i złożonym 
wykończeniu. Całość harmonijna z doskonale ułożonymi taninami.

 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, 
Petit Verdot (% zależy od rocznika)                  

 czerwone, wytrawne  
 18-20 miesięcy (zależy od rocznika), dąb francuski

BX04 

CHÂTEAU MARGAUX 
1ER GRAND CRU CLASSÉ
A.O.C. MARGAUX 1ER GRAND CRU CLASSÉ

Wino delikatne, aromatyczne, wykwintne i aksamitne oraz niezwy-
kle złożone. Uchodzi za najbardziej kobiece wśród wielkich win  
z Médoc. W ostatnich latach, wina są nieco bardziej cieliste i mocniej 
skoncentrowane, ale nadal zachowują niezwykłą równowagę między 
delikatnością oraz siłą.

 Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, 
Petit Verdot (% zależy od rocznika)               

 czerwone, wytrawne  
 18-20 miesięcy (zależy od rocznika), dąb francuski

BX03 
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CHÂTEAU LATOUR 
1ER GRAND CRU CLASSÉ
A.O.C. PAUILLAC 1ER GRAND 
CRU CLASSÉ

Ciemna, intensywna barwa. Wino złożo-
ne, o przyjemnej i bogatej konsystencji. 
W ustach wyczuwalne aromaty ciemnych, 
dojrzałych wiśni, śliwek i czarnej porzecz-
ki. Wino długie i eleganckie o dobrze uło-
żonej taninie. 

 Cabernet Sauvignon, Merlot, 
     Cabernet Franc, Petit Verdot 
     (% zależy od rocznika)                    

 czerwone, wytrawne  
 18-20 miesięcy (zależy od rocznika), 

    dąb francuski

BX05 

CHÂTEAU MOUTON 
ROTHSCHILD 1ER GRAND 
CRU CLASSÉ
A.O.C. PAUILLAC 1ER GRAND 
CRU CLASSÉ

Jedno z największych win Bordeaux słyną-
ce z najobfitszych i najintensywniejszych, 
bogatych bukietów. Aromaty jeżyn, kawy, 
trufli, dymu i czeremchy. Wino dojrzałe,  
o gładkich taninach, potężnym ciele i dłu-
gim finiszu. 

 Cabernet Sauvignon, Merlot, 
    Cabernet Franc, Petit Verdot 
    (% zależy od rocznika)                  

 czerwone, wytrawne  
 19-22 miesięcy (zależy od rocznika), 

    dąb francuski

BX01

CHÂTEAU HAUT BRION 
1ER GRAND CRU CLASSÉ
A.O.C. PESSAC LÉOGNAN 1ER 
GRAND CRU CLASSÉ

Głęboka rubinowa barwa z fioletowymi 
refleksami. Nos zachwyca złożonością –
nuty cedru, fiołków, jeżyn, czarnej porzecz-
ki i przypraw. Wino bogate, intensywne,  
w ustach uderza wielowymiarowością sma-
ków. Na podniebieniu złożone i stopniowo 
ewoluuje, odkrywając jedwabiste taniny.

 Cabernet Sauvignon, Merlot, 
    Cabernet Franc, Petit Verdot 
    (% zależy od rocznika)                 

 czerwone, wytrawne  
 do 24 miesięcy (zależy od rocznika),     

    dąb francuski

BX02

CHÂTEAU D’YQUEM 
1ER CRU SUPÉRIEUR
A.O.C. SAUTERNES 1ER CRU 
SUPÉRIEUR

Największe i najsłynniejsze słodkie wino 
świata wytwarzane z botrytyzowanych 
gron. Delikatne, uwodzące aromatami mo-
reli, ananasa, wanilii i cytrusów. Jeszcze 
lepsze na podniebieniu: nadzwyczajnie 
bogate, doskonale zrównoważone z od-
świeżającą kwasowością. Długi, orzeźwia-
jący finisz.

 Sémillion                
 białe, słodkie 
 19-22 miesięcy (zależy od rocznika), 

    dąb francuski

BX06
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BLASON D’ISSAN
A.O.C. MARGAUX

Głęboka, ciemnoczerwona barwa. W nosie delikatne aro-
maty czerwonych jagód i porzeczek z nutami płatków róży. 
Wino o gładkiej strukturze, świeżych taninach i wyczuwal-
nych aromatach tytoniu na finiszu. 

 57% Cabernet Sauvignon, 43% Merlot
 czerwone, wytrawne 
 14-16 miesięcy, dąb frabcuski, 35% nowe beczki

2nd vin Château d’Issan

BX10 

MOULIN D’ISSAN 
A.O.C. BORDEAUX SUPÉRIEUR

Wyraźna rubinowa barwa. Aromaty świeżych jagód, grana-
tu, słodkiej wanilii i przypraw do pieczenia. Wino o dobrej 
strukturze, pełne ciała z miękkimi taninami. Pozostawia 
świeży, lekko mineralny posmak. 

 90% Merlot, 10% Cabernet Sauvignon
 czerwone, wytrawne 
 14 miesięcy, dąb francuski 

BX15 
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CHÂTEAU  
SAINT VALENTIN
A.O.C. SAINT-ÉMILION GRAND CRU

Intensywna ciemnoczerwona barwa.  
W nosie nuty wędzonych owoców, wiśni 
oraz jeżyn. W ustach bardzo delikatne  
i owocowe, z dębowymi akcentami.

 63% Merlot, 34% Cabernet Franc, 
    3% Cabernet Sauvignon       

 czerwone, wytrawne 
 18 miesięcy, dąb francuski

BX13

CHÂTEAU 
VIEUX MOULIN
A.O.C. LUSSAC SAINT-ÉMILION

Intensywne aromaty jagód, wiśni oraz 
śliwek uzupełnione nutą przypraw i mi-
nerałów. W ustach przyjemne, gładkie z 
akcentem ciemnych owoców, uzupełnione 
delikatną, acz wyczuwalną taniną.

 70% Merlot, 30% Cabernet Franc   
 czerwone, wytrawne 
 6 miesięcy, dąb francuski

BX19 

CHÂTEAU DU MOURET 
GRAVES BLANC
A.O.C. GRAVES

Jasnożółta barwa ze srebrnymi i złotymi 
refleksami. Wino intensywne, aromatyczne  
z nutami cytrusów i kwiatów. Na podnie-
bieniu eleganckie, krągłe i świeże.

 60% Sauvignon Blanc, 40% Semillon           
 białe, wytrawne 

BX18 

CHÂTEAU LA CROIX  
S. GEORGES 
A.O.C. POMEROL

Eleganckie i aksamitne taniny. Aromaty 
słodkiej, dojrzałej, przetworzonej śliwki 
oraz ciemnych owoców wzmocnionych 
odrobiną świeżej tapenady. Zakończenie  
z solankową nutą. 

 91% Merlot, 9% Cabernet Franc  
 czerwone, wytrawne 
 16-20 miesięcy, dąb francuski 

    (beczki w kształcie cygara)

BX07 
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COMTE DE BAULIEU
A.O.C. HAUT-MÉDOC 

Wino wyprodukowane z gron pochodzą-
cych z młodych winorośli prestiżowej po-
siadłości Château Ramage la Batisse. Bo-
gactwo aromatów dzikiej róży i przypraw. 
Świetnie utrzymana taniczna struktura. 

 59% Cabernet Sauvignon, 
    39% Merlot, 2% Cabernet Franc

 czerwone, wytrawne

BX20 

CHÂTEAU FERRAN
A.O.C. PESSAC-LÉOGNAN

Aromaty dojrzałych, słodkich śliwek, czar-
nej porzeczkii wiśni. Na podniebieniu gład-
kie, dobrze ułożone i ujmujące. Całość har-
monijna z typowymi nutami czarnej wiśni  
i cedru z odcieniem tytoniu.

 70% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, 
    5% Petit Verdot           

 czerwone, wytrawne 
 tak

BX12



CHÂTEAU SOCIANDO 
MALLET
A.O.C. HAUT-MÉDOC 

W złożonym bukiecie dominują ciemne 
owoce, kamfora, czarne trufle, asfalt z nutą 
mineralności oraz dobrze ułożone nuty 
dębu. Wino z czasem zyskuje na równowa-
dze i osobowości. Jest warstwowe, boga-
te, skoncentrowane, ze słodką taniną. Do 
przechowywania przez kolejne 30 lat. 

 54% Merlot, 42% Cabernet Sauvignon,  
    4% Cabernet Franc

 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy, dąb francuski

BX09

MAUCAILLOU
A.O.C. HAUT-MÉDOC

Wino o dużym potencjale starzenia. Bukiet 
z czarną porzeczką oraz prażonymi owoca-
mi. Na podniebieniu wyraźne soczyste je-
żyny, lukrecja i nuty dymne. Zdecydowana 
tanina w zakończeniu.. 

 60% Cabernet Sauvignon, 
    24% Merlot, 16% Cabernet Franc

 czerwone, wytrawne 
 18 miesięcy, dąb francuski

2nd vin Château de Maucaillou

BX16 
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CHÂTEAU  
PRIEURE LICHINE
A.O.C. MARGAUX (GRAND CRU 
CLASSÉ)

Rewelacyjne wino z apelacji Margaux  
o potencjale starzenia powyżej 25 lat. Aro-
maty jodyny, wiśni, drzewa sandałowego. 
Bardzo hojne i soczyste na podniebieniu. 
Pozostawia delikatnie perfumowane, tyto-
niowe zakończenie. 

 50% Cabernet Sauvignon, 
    45% Merlot, 5% Petit Verdot
    5% Petit Verdot           

 czerwone, wytrawne
 16 miesięcy, dąb francuski 

     (50% w nowym/50% w starym)

BX08 

RÉSERVE CARLIER 
SAUTERNES
A.O.C. SAUTERNES

Wino z regionu Sauternes otrzymane z póź-
nego zbioru, kiedy winogrona są pokryte 
szlachetną pleśnią („noble rot”/botrytis 
cinerea). Piękna złocisty barwa, bardzo 
aromatyczne (kandyzowane pomarańcze, 
liczi, suszone figi, miód), słodkie, owoco-
we i niezwykle przyjemne dla podniebie-
nia.

 Semillion, Sauvignon Blanc
 białe, słodkie
 12-18 miesięcy, dąb francuski

BX22 – 750 ml
BX21 – 375 ml

FLEUR DE PÉDESCLAUX
A.O.C. PAULLIAC

Intensywna, głęboka barwa z odcienia-
mi fioletu i purpury. Starannie zachowa-
na owocowość z delikatnymi aromatami 
ciemnych wiśni i truskawek. Finezyjne  
z wyraźnymi lecz wykwintnymi taninami. 

 89% Merlot, 6% Cabernet Sauvignon, 
    3% Petit Verdot, 2% Cabernet Franc

 czerwone, wytrawne 
 16 miesięcy, 10% nowe beczki, 

    dąb francuski

BX11 

CHAPELLE DE POTENSAC 
A.O.C. HAUT-MÉDOC

Wino o głębokiej rubinowej i nasyconej 
barwie. Ujawnia aromaty wiśni, owoców  
i kwiatów z lekką nutą przypraw. Wyraźne 
taniny, które ostatecznie uzyskują dojrza-
łość i słodycz. Pikantny smak z goryczką 
na finiszu. 

 70% Merlot, 27% Cabernet Sauvignon, 
    3% Cabernet Franc

 czerwone, wytrawne 
 tak 

2nd vin Château Potensac

BX14 
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Domaine Haut-Marin jest częścią znanego w Gaskonii – Domaine de Menard – producenta o stuletniej historii wytwarza-
nia win w tym regionie. Pierwsze parcele (10 ha) zakupiono w 1920 roku a obecnie liczy pokaźne 160 hektarów. Winnica 
prowadzona jest przez czwarte pokolenie właścicieli I całość zlokalizowana jest w granicach IGP Cotes de Gascogne. 
Tworzą świetne wina, w doskonałej relacji jakości do ceny.

AMANDE 
I.G.P. CÔTES DE GASCOGNE 

Świeże i aromatyczne wino o zapachu 
grejpfruta, cytryny i zielonych jabłek.  
W smaku bardzo orzeźwiające i owocowe.

 60% Colombard, 
    40% Sauvignon Blanc              

 białe, delikatnie wytrawne

HM01

FOSSILES 
I.G.P. CÔTES DE GASCOGNE 

Bardzo świeże i aromatyczne wino o za-
pachu grejpfruta, cytryny i brzoskwiń.  
W smaku bardzo orzeźwiające i owocowe 
z delikatnie słodkim finiszem.

 60% Colombard, 
    20% Sauvignon Blanc, 
    20% Gros Manseng           

 białe, półwytrawne

HM02 

VENUS  
I.G.P. CÔTES DE GASCOGNE 

Wino pełne i aromatyczne. Wyraźne zapa-
chy ananasa, dojrzałych jabłek i rodzynek.  
W smaku bardzo gładkie, świeże i rozkosz-
nie słodkie.

 Gros Manseng            
 białe, półsłodkie

HM04
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TRITON 
I.G.P. CÔTES DE GASCOGNE

Intensywne nuty czerwonych owoców z delikatnym dodatkiem 
mięty. W smaku bardzo soczyste, świeże i lekko taniczne. 

 60% Merlot, 40% Cabernet Sauvignon             
 czerwone, półwytrawne

HM03
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Winnice Nals Margreid rozciągają się od Nals, małego miasteczka pomiędzy Bozen i Meran (Merano) aż do Margreid 
położonego w słonecznej części Południowego Tyrolu. Takie umiejscowienie pozwala na wykorzystanie niezwykłej róż-
norodności terroir i miejsca. 138 winiarzy, których winnice zajmują powierzchnię ponad 395 akrów, stosując się do zasad 
zrównoważonych upraw, dostarcza grona najwyższej jakości. Głęboko zakorzeniona tradycja upraw winorośli, szacunek 
dla środowiska w połączeniu z nowoczesnymi technikami produkcji pozwalają winnicy NM wyróżniać się wśród wło-
skich producentów z Górnej Adygi. 

NM BIANCO CUVÉE 
I.G.T. VIGNETO DELLE DOLOMITI

Bukiet to feeria owoców cytrusowych.  
W smaku wyróżniająca się elegancja  
i kwasowość. Wino oddaje w pełni alpej-
ską górską świeżość między innymi dzięki 
wapienno-żwirowo-mineralnej ziemi.

 70% Chardonnay, 
    30% Sauvignon Blanc            

 białe, wytrawne 

NM01

HILL PINOT GRIGIO
D.O.C. ALTO ADIGE

Wspaniałe Pinot Grigio wytwarzane z gron 
pochodzących z 80-letnich krzewów, które 
rosną na odżywczych gliniastych glebach, 
przyczyniających się do doskonałej kwaso-
wości, długości wina oraz silnej struktury.

 Pinot Grigio            
 białe, wytrawne 

NM02 

STEIN SAUVIGNON
D.O.C. ALTO ADIGE

Orzeźwiające wino, o aromatach grejpfru-
ta i czarnego bzu. Usta pełne ciała, sub-
telnych owoców i wyraźniej mineralnej 
świeżości. Wino eleganckie, aromatyczne 
i żywe.

 Sauvignon              
 białe, wytrawne 

NM03 
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LEITEN 
GEWÜRZTRAMINER
D.O.C. ALTO ADIGE

Bogaty i aromatyczny Gewürztraminer, 
z nutami goździków, róży oraz harmonij-
ną strukturą, prowadzącą do długiego  
i trwałego wykończenia.

 Gewürztraminer              
 białe, wytrawne

NM04 

MAGRED CHARDONNAY
D.O.C. ALTO ADIGE

W nosie dojrzałe nuty banana, anana-
sa i owoców tropikalnych. W ustach 
przyjemna kwasowość, dojrzałe owoce  
i dobra struktura, a także orzeźwiający sło-
ny akcent. Wino eleganckie i dobrze wy-
ważone, z długim finiszem.

 Chardonnay          
 białe, wytrawne 
 6 miesięcy, duże beczki

NM05 

PITZON RIESLING
D.O.C. ALTO ADIGE
Aromaty moreli i brzoskwini oraz nuty pi-
kantnego siana. Atrakcyjna, wyraźna kwa-
sowość i duże bogactwo świeżych owo-
ców. Wino harmonijne rozwijające się na 
podniebieniu. 

 Riesling          
 białe, wytrawne 

NM06 
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SIRMIAN PINOT BIANCO
D.O.C. ALTO ADIGE

Aromaty jabłek, cytrusów i dojrzałego ana-
nasa. Dzięki różnorodnej glebie, z ogrom-
ną ilością gatunków skał, wino posiada wy-
raźnie słoną nutę, jest pełne, eleganckie,  
z zaznaczoną kwasowością. 

 Pinot Bianco          
 białe, wytrawne 
 8 miesięcy, duże beczki

NM07 
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NAMA CUVÉE BIANCO
D.O.C. ALTO ADIGE

Bardzo złożone i wielowarstwowe wino z niuansami gotowanego jabłka, 
owoców pestkowych, wiciokrzewu i kruszonki. Usta pełne o wspaniałej, 
miękkiej konsystencji. Wino długie i eleganckie, z długim i trwałym finiszem.

 85% Chardonnay, 9% Pinot Bianco, 6% Sauvignon       
 białe, wytrawne 
 18 miesięcy, małe beczki

NM08 
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Luigi Dezzani założył winnicę w 1934 r., początkowo z zamiarem uprawy winorośli i odsprzedaży winogron. W kolejnych 
latach rozpoczął produkcję własnych win, a w 1980 r. jego syn Romolo, niesiony dobrymi ocenami klientów, rozszerzył 
działalność i stworzył jakościową markę win z Piemontu. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Cocconato, w pro-
wincji Asti, a dodatkowo kontroluje winnice z innych doskonałych obszarach Piemontu, takich jak Langhe, Roero i Gavi. 
Dzięki ogromnej wiedzy, zaangażowaniu i doświadczeniu wina Dezzani mają niepowtarzalny, oryginalny styl i wysoką 
jakość.

80 ANNI BARBERA 
D’ASTI SUPERIORE
D.O.C.G. BARBERA D’ASTI 
SUPERIORE 

Jasna rubinowa barwa z granatowymi 
refleksami. Intensywny, bogaty nos, z nu-
tami przypraw i dojrzałych czerwonych 
owoców. W smaku pełne, harmonijne,  
z dobrze wyważoną kwasowością i mięk-
kimi taninami.

 Barbera  
 czerwone, wytrawne 
 24 miesięce – duże beczki

DZ03 

MORELLI 
MOSCATO D’ASTI
D.O.C.G. MOSCATO D’ASTI

Bardzo aromatyczne, z nutami owocowy-
mi, miodu, szałwi i białych winogron. Usta 
zrównoważone, eleganckie i bardzo cha-
rakterystyczne dla win z tej apelacji.

  Moscato           
 białe, słodkie, delikatnie musujące

DZ01 

APPASSIMENTO 
PIEMONTE ROSSO  
D.O.C. PIEMONTE

Błyszcząca rubinowa barwa. Bukiet bardzo 
intensywny i złożony, z nutami czerwonych 
owoców oraz delikatnych przypraw. Usta 
pełne, miękkie, aksamitne i świetnie uło-
żone.

 Dolcetto, Barbera    
 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy – duże beczki

DZ02 
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BAROLO CASTIGLIONE  
D.O.C.G. BAROLO 

Intensywne i eleganckie aromaty tytoniu, 
skóry, przejrzałych fiołków oraz trufli.  
W smaku pełne dojrzałych, przydymio-
nych śliwek i suszonych malin. Garbnik 
zdecydowany i zrównoważony z posma-
kiem owoców.

 Nebbiolo 
 czerwone, wytrawne 
 24 miesięce – duże beczki

DZ05 

BARBARESCO STRADÉ
D.O.C.G. BARBARESCO 

Ciemnoczerwona barwa. Bukiet intensyw-
ny i złożony, z nutami dojrzałych czerwo-
nych owoców, przypraw z przyjemną nutą 
drzewną. W ustach wino jest ciepłe i har-
monijne z typowymi miękkimi i elegancki-
mi taninami.

 Nebbiolo 
 czerwone, wytrawne 
 24 miesięce – duże beczki

DZ04 
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Wytwórnia Viberti powstała na początku lat dwudziestych XX wieku. W tym czasie Antonio Viberti zakupił działkę w pre-
stiżowej apelacji Barolo, zwaną „Buon Padre”. Cel – produkcja win dla klientów własnej restauracji i przyjaciół. W 1967 
kiedy piemonckie wina zaczęły zyskiwać międzynarodowe uznanie syn Antonio – Giovani dołączył do firmy, aby w pełni 
wykorzystać potencjał rodzinnej winnicy. Dzisiaj już trzecie pokolenie kontynuuje rodzinne tradycje przy tworzeniu win 
najwyższej jakości.

CHARDONNAY FILEBASSE 
D.O.C. PIEMONTE

Piękne i eleganckie wino o słomkowożółtej barwie.  
Delikatne owocowe aromaty, z nutami kwiatów, banana, jabł-
kami gumy arabskiej. Wino krągłe i pełne smaku, z nutą owo-
ców egzotycznych i niezwykle przyjemnym finiszem.

 Chardonnay                 
 białe, wytrawne 

VB02 

CHARDONNAY RINATO
D.O.C. LANGHE 

Rinato - dosłownie „nowo narodzony” jest hołdem winnicy 
Viberti, gdzie w 1988 roku wyprodukowano pierwszą butelkę 
wina ze szczepu Chardonnay.  Nos przywołuje aromaty grusz-
ki Williams, pieczonej skórki chleba, bananów, masła oraz 
miodu. Wino eleganckie, szlachetne i dobrze zbalansowane. 

 Chardonnay                 
 białe, wytrawne 
 10 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego

VB04 
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LANGHE NEBBIOLO
D.O.C. LANGHE NEBBIOLO

Wino o pięknej rubinowej barwie. Bogate 
i intensywne aromaty czerwonych dojrza-
łych owoców – truskawek i wiśni. Wino ele-
gnackie, dobrze zrównoważone, z miękkimi 
taninami.

 Nebbiolo              
 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy – duże beczki

VB03 

DOLBÀ
D.O.C. LANGHE

Intensywna, rubinowa barwa. Perfekcyjny, 
dobrze zrównoważony smak bazuje na 
dobrze znanej strukturze wina, w której 
alkohol i kwasowość tworzą harmonijną  
i elegancką jedność.

 60% Barbera, 40% Dolcetto             
 czerwone, wytrawne 
 część wina spędza 12 miesięcy

    w dużych beczkach

VB07

BARBERA D’ALBA
LA GEMELLA
D.O.C. BARBERA D’ALBA 
SUPERIORE

Głęboka rubinowa barwa z purpurowymi 
refleksami. W nosie delikatne aromaty 
wiśni, z nutami jagód i soczystych jeżyn. 
Wino harmonijne i dobrze wyważone,  
z długim przyjemnym finiszem.

 Barbera                
 czerwone, wytrawne 

VB01 



BAROLO SAN PIETRO RISERVA
D.O.C.G. BAROLO RISERVA

Intensywna granatowa barwa. Wino elegancke, złożne i peł-
ne akcentów przypraw oraz aromatów mineralnych. W ustach 
wspaniała równowaga pomiędzy taniną i kwasowością, do-
pełniona dojrzałymi owocami i nutami ziół lekarskich.

 Nebbiolo               
 czerwone, wytrawne
 do 46 miesięcy – duże beczki 

VB06 
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BAROLO BUON PADRE
D.O.C.G. BAROLO

Jest to niezwykle eleganckie czerwone wino o jasnorubinowej barwie. W nosie 
złożone aromaty suszonych owoców, przypraw, dzikich kwiatów i skóry. 
Wino wielowymiarowe, świetnie reprezentujące charakter tej prestiżowej 
apelacji.

 Nebbiolo                
 czerwone, wytrawne 
 36-40 miesięcy – duże beczki

VB05
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BAROLO SAN PIETRO RISERVA
D.O.C.G. BAROLO RISERVA

BAROLO LA VOLTA RISERVA
D.O.C.G. BAROLO RISERVA

BAROLO BRICCO DELLE VIOLE RISERVA
D.O.C.G. BAROLO RISERVA

 Nebbiolo               
 czerwone, wytrawne
 do 46 miesięcy – duże beczki 

VB08 

ZESTAW 3 WIN VIBERTI BAROLO RISERVA
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Casa Bianca Spumanti, z charakterystycznym „białym domkiem” położonym wśród winnic, to włoska firma należąca 
do rodziny Palla. Ponad 30 hektarów rozciąga się między miejscowościami Asolo, Conegliano i Valdobbiadene. Gleby 
szczególnie bogate są tutaj w żelazo i inne składniki mineralne. Właściciele dokładają dużo starań by umiejętnie połą-
czyć tradycję i jakość z najnowszymi technikami produkcji win musujących.

PROSECCO 
VALDOBBIADENE 
SUPERIORE EXTRA DRY 
D.O.C.G. PROSECCO 
VALDOBBIADENE SUPERIORE

Kuszące aromaty jabłka, gruszki i białych 
wiosennych kwiatów. W smaku trwałe bą-
belki oraz przyjemna mineralność. Bardzo 
dobrze utrzymana równowaga między sło-
dyczą a cytrusową kwasowością. Idealny 
aperitif!

 Glera              
 białe, musujące, półwytrawne

CB04
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PROSECCO BRUT 
D.O.C. PROSECCO

Najbardziej tradycyjna i znana wersja 
włoskiego prosecco. Znakomite aromaty 
jabłka i cytrusów. W smaku lekkie, żywe, 
pozostawiające długie zakończenie. Zna-
komity aperitif!

 Glera              
 białe, musujące, wytrawne

CB02 

PROSECCO EXTRA DRY 
D.O.C. PROSECCO 

Bukiet przepełniony owocami cytrusowy-
mi, jabłkiem i gruszką. W smaku żywe, od-
dające w pełni wyczuwalne aromaty.

 Glera              
 białe, musujące, półwytrawne

CB01 

PROSECCO ROSÉ BRUT 
MILLESIMATO 
D.O.C. PROSECCO ROSÉ

Różowe prosecco, które kusi piękną łoso-
siową barwą. Aromaty owocowo-kwiatowe 
z jabłkiem, cytrusami i wiosenną łąką.  
W smaku wybitnie rześkie i czyste. 

 90% Glera, 10% Pinot Nero               
 różowe, musujące, wytrawne

CB03 

PROSECCO BRUT 200 ML
D.O.C. PROSECCO

Najbardziej tradycyjna i znana wersja 
włoskiego prosecco. Znakomite aromaty 
z jabłkiem i cytrusami. W smaku lekkie, 
żywe, pozostawiające długie zakończenie. 
Znakomity aperitif!

 Glera             
 białe, musujące, wytrawne

CB05 



BORGO GRITTI ] PROSECCO 
SPUMANTE EXTRA DRY  
D.O.C. PROSECCO / ANGELO ROCCA

Piękna jasnosłomkowa barwa ze złotymi refleksami. Wino świeże  
i orzeźwiające z wyczuwalnymi owocami gruszki, brzoskwiń, i orzecha 
laskowego. W smaku wyczuwalne nuty jabłek, migdałów i brzoskwini.

 Glera          
 białe, półwytrawne 

RC02 

REGUTA PROSECCO 
SPUMANTE EXTRA DRY  
D.O.C. PROSECCO / REGUTA

Słomkowożółta barwa, z delikatnymi bąbelkami. W nosie aromatycz-
ne, intensywne, z nutami jabłka i gruszek. W ustach bardzo mięk-
kie, wzmocnione delikatną kwasowością. Wino bardzo przyjemne  
i łatwe do picia.

 Glera              
 białe, półwytrawne 

RG01 

8 SECCO PROSECCO 
SPUMANTE EXTRA DRY  
D.O.C. PROSECCO / ANGELO ROCCA

Piękna jasnosłomkowa barwa ze złotymi refleksami. Świeże, orzeźwia-
jące z wyczuwalnymi w zapachu i smaku owocami tropikalnymi z nutą 
kwiatową. Delikatne, drobne i trwałe bąbelki.

 Glera          
 białe, półwytrawne 

RC01 
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NEIRANO PERLATO 
SPUMANTE BRUT
GIACOMO SPERONE

Lekkie wino musujące o jasnożółtej bar-
wie. Posiada bogaty bukiet białych owo-
ców połączonych, z delikatnymi kwiatowy-
mi akcentami. 

 Pinot Bianco, Trebbiano, 
    Chardonnay               

 białe, delikatnie wytrawne 

NO01 

LE VIGNE DELL’OLMO  
LAMBRUSCO DELL’EMILIA 

Wino wyprodukowane ze szczepu Lam-
brusco zbieranego ręcznie na wzgó-
rzach winnic w Modenie i Reggio Emilia.  
W nosie intensywny aromat dojrzałych jagód  
i czerwonych owoców. 

 Lambrusco            
 czerwone, delikatnie musujące, 

    półsłodkie

LM01 

MON FORTE 
PROSECCO CUVÉE BRUT
D.O.C. PROSECCO / 
GIACOMO SPERONE

Eleganckie i lekkie wino musujące o jasno-
żółtym kolorze. W nosie piękne aromaty 
kwiatów ze świeżym, aksamitnym sma-
kiem owoców i delikatnym posmakiem. 

 Glera
 białe, delikatnie wytrawne 

NO02 
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Winnica założona przez wielkiego pasjonatę win Carlo Campagnole w 1907 roku, którego rodzina przez kolejne dzie-
sięciolecia rozwijała i usprawniała metody produkcji. W 1979 roku do firmy dołączył Giuseppe, który do dziś zarzą-
dza przedsiębiorstwem. Kolejne, już piąte pokolenie wnosi do firmy nową energię, innowacje, korzystając jednocześnie  
z ponad 100 letniej tradycji. Wszystkie te elementy oraz dbałość o jakość tworzonych win skutkuje wysokimi ocenami 
krytyków, międzynarodowymi nagrodami oraz uznaniem klientów.

LE BINE SOAVE CLASSICO
MONTE FOSCARINO
D.O.C. SOAVE CLASSICO

Wino o słomkowej barwie, z zielonkawymi refleksami. Doskonale zhar-
monizowane, o intensywnym aromacie jasnych owoców. W smaku 
rześkie, gładkie, z charakterystyczną migdałową nutą. 

 70% Garganega, 30% Trebbiano               
 białe, wytrawne 

GC01 

LE BINE VALPOLICELLA CLASSICO
D.O.C. VALPOLICELLA CLASSICO 

Piękna i intensywna rubinowa barwa. Wino o intensywnym pikant-
nym bukiecie pełnym przypraw. W ustach wytrawne, miękkie i trwa-
łe. Na finiszu akcenty wiśni oraz śliwek.

 70% Corvina Veronese i Corvinone, Veronese, 
    30% Rondinella               

 czerwone, wytrawne
 10 miesięcy, duże beczki

GC02 
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VALPOLICELLA 
CLASSICO 
SUPERIORE RIPASSO
D.O.C. VALPOLICELLA 
CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 

Wspaniałe wino o pięknej rubinowej bar-
wie, korzennym i intensywnym aromacie 
dojrzałych wiśni i dżemu. Na palecie mięk-
kie, krągłe i bogate w aromaty owocowe.  
Długi i przyjemny finisz.

 80% Corvina Veronese i Corvinone 
    Veronese, 20% Rondinella              

 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy (duże beczki)

GC03 

RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO CASOTTO DEL MERLO
D.O.C.G. RECIOTO DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO 

Intensywana rubinowa barwa. W nosie charakterystyczne aro-
maty powideł i podsuszanych owoców. Na podniebieniu rozgrze-
wające, pełne, słodkie i jedwabiste, z intensywną nutą wiśni na 
finiszu.

 70% Corvina Veronese i Corvinone Veronese, 
30% Rondinella               

 czerwone, słodkie
 24 miesięce, duże beczki, dąb slawoński

GC04 

AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO VIGNETI VALLATA 
DI MARANO
D.O.C.G. AMARONE DELLA VALPOLICELLA 
CLASSICO 

Intensywna, ciemnoczerwona barwa. W nosie wyraźne nuty 
wanilii przeplatane akcentami wiśni i śliwek. Na podniebieniu 
aksamitne, pełne dojrzałych owoców, podkreślone delikatną 
pikantnością, ze szczyptą gorzkich migdałów. 

 65% Corvina, 35% Molinara               
 czerwone, wytrawne
 24 miesięce, duże beczki,  dąb slawoński

GC05
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CAMPAGNOLA 
PINOT GRIGIO
I.G.T. DELLE VENEZIE

Bukiet pełen dojrzałych, owoców, z prze-
wagą gruszek, żółtych jabłek i melona. Na 
podniebieniu orzeźwiające nuty brzoskwiń, 
dojrzałych jabłek spowite łagodną kwa-
sowością. Całość krągła, lekko kwiatowa,  
z subtelnym przyprawowym posmakiem. 

 Pinot Grigio                
 białe, delikatnie wytrawne

GC06 

 

CAMPAGNOLA 
CHARDONNAY
I.G.T. VENETO

Intensywna słomkowo-żółta barwa. Deli-
katny, świeży bukiet z nutami dojrzałych 
owoców egzotycznych. W smaku wytraw-
ne, eleganckie i dobrze zbalansowane. 

 Chardonnay                
 białe, wytrawne

GC07 

 

MONFIORE GAVI
D.O.C.G. GAVI

Jasna, słomkowa barwa z zielonkawymi re-
fleksami. Hojny, złożony bukiet z limonką, 
białym pieprzem i przyprawami. W smaku 
wytrawne, łagodne i przede wszystkim  
z nutą mineralności i dobrze zaznaczonej 
kwasowości.

 Cortese                
 białe, wytrawne

GV01 

 

TENUTE ARNACES 
PINOT GRIGIO 
I.G.T. DELLE VENEZIE

Słomkowożółta barwa z zielonymi refleksa-
mi. Delikatne aromaty owocowe z lekką nutą 
mineralną. W ustach soczyste, eleganckie, 
z przewagą soczystych jabłek, gruszek  
i kiwi. 

 Pinot Grigio               
 białe, delikatnie wytrawne

AE01 
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I GROTTI CHIANTI
D.O.C.G. CHIANTI 

Intensywna rubinowoczerwona barwa  
z odcieniem granatu. W nosie owocowe 
i bogate, na podniebieniu wytrawne, roz-
grzewające z jedwabistym wykończeniem. 

 90% Sangiovese, 10% Canaiolo 
    i Colorino           

 czerwone, wytrawne

GT01 

TRELIO BIANCO  
VERONESE
I.G.T. BIANCO VERONESE /
COLOGNOLA AI COLLI

Wyselekcjonowane, ręcznie zebranewino-
grona podsuszanesą przez około 40 dni. 
Wino ma intensywną żółto-złotą barwę. 
Aromaty delikatne z nutą dojrzałych owo-
ców i miodu. W smaku świeże, pełne, po-
zostawiające długie zakończenie. 

 Garganega        
 białe, delikatnie wytrawne

UT01 

I GROTTI  
CHIANTI CLASSICO
D.O.C.G. CHIANTI CLASSICO

Jasno-rubinowa barwa. W nosie aroma-
tyczne, lekko ziemiste z nutą przypraw.  
W ustach wytrawne, rozgrzewające, 
jedwabiste z gładkim finiszem, typowym 
dla dobrze ułożonych Chianti Classico.

 90% Sangiovese, 10% inne            
 czerwone, wytrawne

GT02 

OTHONIS NEGROAMARO
I.G.T. PUGLIA

Intensywna rubinowa barwa.Bukiet z czer-
wonymi owocami i nutą pieprzu w tle.  
W smaku pełne, delikatne, trwałe i harmo-
nijne.Zdecydowane akcenty lukrecji, cyna-
monu i tostowej wanilii w zakończeniu.

 Negroamaro           
 czerwone, wytrawne
 tak

OH01 
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Historia producenta Stefano Accordini rozpoczyna się na początku 1900 roku kiedy Gaetano Accordini wyproduko-
wał pierwsze wino, będąc jeszcze tylko dzierżawcą winnicy. W 1970 roku jego syn - Stefano zakupił pierwszą parcelę  
„Il Fornetto” położoną w Dolinie Negrar. Kolejne, trzecie pokolenie zdecydowało się nabyć 25 hektarów ziemi w najwyżej 
położonej części regionu Valpolicella Classico. Ten krok pozwolił na dalszy rozwój i produkcję niepowtarzalnych win 
najwyższej jakości.

TEMPUS WHITE
I.G.T. BIANCO VERONESE

Jasna, żółta barwa ze złotym refleksem. 
Przyjemne, zdecydowane aromaty kwia-
tów oraz owoców tropikalnych. W smaku 
rześkie, z mineralną nutą. Pozostawia wy-
jątkowo delikatne zakończenie.

 70% Sauvignon Blanc, 
30% Garganega      

 białe, wytrawne

AC02 

TEMPUS ROSSO 
VERONESE
I.G.T ROSSO VERONESE

Rubinowoczerwona barwa. Mocny aromat 
ciemnych i czerwonych owoców. W ustach 
owocowe, krągłe z nutą przypraw i po-
smakiem dzikich jagód. Wino przyjemnie 
miekkie, z długim owocowym finiszem.

 90% Corvina Veronese, 10% Merlot                
 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy, duże beczki

AC01 
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ACINATICO VALPOLICELLA CLASSICO 
SUPERIORE RIPASSO
D.O.C. VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE RIPASSO 

Rubinowa barwa, z granatowymi refleksami. Aromaty ciemnej dojrzałej wiśni, 
z cedrową nutą. W ustach bogate i pełne z posmakiem dzikiej wiśni, czarnej 
porzeczki,jagód z nutą wanilii i opiekanych migdałów. Dobrze zbilansowane, 
krągłe i gładkie.

 60% Corvina Veronese, 20% Rondinella, 15% Corvinone, 5% Molinara               
 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy

AC03 

ACINATICO AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA CLASSICO
D.O.C.G. AMARONE DELLA VALPOLICELLA CLASSICO 

Potężne wino o barwie głębokiego granatu. Delikatny owocowy zapach z nu-
tami fiołków, róż i lukrecji. Wino bogate i dobrze zrównoważone o jedwabi-
stych taninach i długim, przyjemnym posmaku suszonych owoców.

 60% Corvina Veronese, 15% Corvinone, 20% Rondinella, 5% Molinara            
 czerwone, wytrawne 
 24 miesięce, duże beczki, dąb slawoński

AC04 



Amarone 
Riserva 
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AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA CLASSICO 
 “IL FORNETTO” RISERVA
D.O.C.G. AMARONE DELLA 
VALPOLICELLA CLASSICO 

Zachwyca głęboką czerwoną barwą oraz ciepłym, 
korzennym aromatem wanilii i suszonych owo-
ców. Usta niezwykle bogate i złożone, o silnej 
strukturze. Wino eleganckie i potężne zarazem, 
o bardzo długim kremowym finiszu.

 55% Corvina Veronese, 35% Corvinone, 
     10% Rondinella               

 czerwone, wytrawne 
 48 miesięcy, duże beczki, dąb slawoński

AC06

VALPOLICELLA 
RIPASSSO CLASSICO 
SUPERIORE 
„IL FORNETTO” 
COLLEZIONE
D.O.C. VALPOLICELLA 
CLASSICO SUPERIORE

Wyróżnia się jasno-żółtą barwą ze złotymi 
refleksami. Ma bardzo intensywny nos,  
z przyjemnymi kwiatowymi nutami oraz 
tropikalnymi owocami jak ananas i banan.

 Corvina Veronese, Corvinone, 
     Rondinella, Molinara

 czerwone, wytrawne 
 36 miesięcy

AC05

“il Fornetto”
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Fattoria Nittardi to butikowa winnica położona w regionach Chianti Classico i Maremma. Posiadłość w XII wieku była 
zamkiem obronnym, a w XVII wieku pod nazwą Nectar Dei przeszła w ręce słynnego renesansowego artysty Michelan-
gelo Buonarroti. Zgodnie z tradycją do dziś co roku urzędujący Papież otrzymuje pierwszą butelkę Nectar Dei. Obecnie 
tworzą wspaniałe wina najwyższej jakości, a większość winnic prowadzona jest w sposób organiczny.

BEN VERMENTINO
I.G.T. MAREMMA TOSCANA

Aromaty delikatnie kwiatowe z brzoskwinią, słodkim melonem i egzotycznymi owo-
cami. W ustach idealna równowaga między przyjemną cytrusową świeżością a lek-
ko słonymi nutami. 

 Vermentino               
 białe, wytrawne

NT01 
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AD ASTRA (SUPER TUSCAN)
I.G.T. MAREMMA TOSCANA 

Wyróżnia się fascynującymi nutami korzennymi na tle czar-
nej porzeczki i świeżej wiśni. Ma średnią budowę, przyjem-
ne taniny i pozostawia długie, aksamitne zakończenie. 

 Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc              
 czerwone, wytrawne
 14 miesięcy 

NT02 

NECTAR DEI (SUPER TUSCAN)
I.G.T. MAREMMA TOSCANA 

Aromaty dojrzałych jeżyn, borówki, malin na tle nut dym-
nych, skóry i przypraw. W ustach aksamitne z ciemną wiśnią 
i lukrecją. Duży potencjał starzenia. 

 Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Syrah             
 czerwone, wytrawne
 24 miesiące dąb francuski (barrique)

NT03 
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BELCANTO  
CHIANTI CLASSICO  
D.O.C.G. CHIANTI CLASSICO 

Charakteryzuje się rubinową barwą oraz 
aromatami malin, soczystej wiśni z nuta-
mi śródziemnomorskich ziół i kwiatów.  
W ustach delikatne, pełne z bardzo ele-
ganckimi taninami. 

 Sangiovese i inne odmiany (ok 10%)             
 czerwone, wytrawne
 12 miesięcy, dąb francuski

NT04 
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CHIANTI CLASSICO 
RISERVA SELEZIONATA 
D.O.C.G. CHIANTI CLASSICO RISERVA

Intensywna, ciemna barwa. Aromaty jeżyn, ciem-
nej wiśni, dojrzałej czarnej porzeczki na tle eg-
zotycznych przypraw. W ustach świeże, idealnie 
zbudowane, z eleganckimi taninami. Do przecho-
wywania przez kolejne 20 lat.

 Sangiovese, Merlot     
 czerwone, wytrawne
 24 miesiące, dąb francuski

NT06 

CASANUOVA 
DI NITTARDI 
CHIANTI CLASSICO   
D.O.C.G. CHIANTI CLASSICO  

Wino z pojedynczej, organicznie prowa-
dzonej winnicy ‘Vigna Doghessa”. Inten-
sywne aromaty czerwonych i czarnych 
owoców na tle egzotycznych przypraw  
i nut drewna. W smaku soczyste, eleganc-
kie, z idealnymi taninami, które pozwalają 
na długie przechowywanie wina. 
W każdym roku inny artysta projektuje 
etykietę. Rocznik 2018 zaprojektował Joha-
ness Heisig.

 Sangiovese       
 czerwone, wytrawne
 14 miesięcy, dąb francuski

NT05 
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Posiadłość Trerose znajduje się w malowniczej toskańskiej willi  z XVI wieku, Villa Romizi, na zboczach Valiano di Mon-
tepulciano. Gospodarstwo na którym znajduje się willa, pochodzi z czasów rzymskich, czego dowody zostały zachowane 
w pobliskich ruinach. Strefa produkcyjna Vino Nobile znajduje się na pagórkowatym grzbiecie między Val di Chiana i Val 
d’Orcia na wysokości od 250 do 560 m n.p.m. Na klimat w znacznym stopniu wpływa pobliskie jezioro Trasimeno, a gleby 
składają się z morskich skamieniałości, piaskowca, oraz gliny bogatej w sól. Jako część Bertani Domains, Trerose korzy-
sta z zasobów i wiedzy o produkcji win całej grupy, zachowując jednak pełną autonomię w kierunku stylistycznym win.

SANTA CATERINA VINO NOBILE 
DI MONTEPULCIANO
D.O.C.G. VINO NOBILE 
DI MONTEPULCIANO

Intensywna czerwona barwa, z fioletowymi refleksami. 
W nosie prawdziwa eksplozja czerwonych owoców, 
przypominająca wiśnie w alkoholu, czerwone porzeczki  
i jeżyny. W ustach miękkie, z delikatną nutą słodyczy. 
Wino długie i lekkie, z eleganckim wykończeniem.

 Sangiovese             
 czerwone, wytrawne 
 duże beczki (10hl-55hl)

TR02 
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SALTERIO ROSSO DI MONTEPULCIANO
D.O.C. ROSSO DI MONTEPULCIANO

Jasna, rubinowoczerwona barwa, z fioletowymi refleksami. Nos złożony, mięk-
ki i bogaty w nuty czerwonych owoców. Na podniebieniu krągłe, przyjemne  
i pełne, ze smakiem śliwek oraz wiśni. Wino posiada aksamitną taninę, rześ-
ką kwasowość oraz długi i delikatnie pikantny finisz.

 Sangiovese              
 czerwone, wytrawne 
 parę miesięcy, dąb francuski  i kasztan (55hl)

TR01 

SIMPOSIO VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA
D.O.C.G. VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO RISERVA
Simposio to wino w klasycznym i eleganckim stylu. Nos złożony i subtelny, z pikantnymi i przyjemnymi 
nutami kandyzowanych owoców i kawy. Usta surowe, z dobrą taniną i wyraźną nutą mineralną. Całość 
zamyka kremowe i delikatnie słodkawe wykończenie.

 100% Sangiovese           
 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy barriques, potem 6 miesięcy duże 

beczki (50 hl)

TR03
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SASSICAIA 
D.O.C. BOLGHERI SASSICAIA

Jeden z najlepszych Supertoskanów na świecie. Dojrzewał 24 miesiące we fran-
cuskiej dębowej beczce i dodatkowo 6 miesięcy w butelce. Wino o intensywnej 
rubinowej barwie z nadzwyczajną koncentracją i głębią. Wino złożone, bardzo 
eleganckie z nutami czerwonych owoców. W ustach pełne i jednocześnie harmo-
nijne i eleganckie. Długi potencjał starzenia. 

 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc            
 czerwone, wytrawne
 24 miesiące, dąb francuski

SA01 
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Tenute Talmonti została założona w 2001 roku przez rodzinę Redmont – Di Tonno. Winnice położone są w przepięknej 
części Abruzji - gminie Loreto Aprutino, na wysokości 300 m n.p.m. z ekspozycją na południowy wschód. Oprócz ro-
dzimych odmian takich jak Montepulciano i Trebbiano d’Abruzzo spotkamy tu także piękne wina ze szczepu Pecorino. 
Celem producenta jest tworzenie win, które w najlepszy sposób będą wyrażać lokalny terroir z oraz nie obciążać środo-
wiska.

ATERNUM RISERVA
D.O.C. TREBBIANO D’ABRUZZO RISERVA
Idealnie słomkowo-złota barwa. W smaku nuty jabłka, owoców cytruso-
wych z dębowym akcentem. Do przechowywania przez kolejne 8-10 lat. 

 Trebbiano Abruzzese            
 białe, wytrawne
 30% wina dojrzewa w 300 l beczkach z dębu francuskiego

TA04 
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TRE SAGGI RISERVA
D.O.C. MONTEPULCIANO D'ABRUZZO RISERVA

Ciemna, rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Złożone aromaty le-
śnych owoców z nutę eleganckiego dębu. W ustach czarna porzeczka, wi-
śnia z akcentem orzecha laskowego i kawy.

 Montepulciano d'Abruzzo       
 czerwone, wytrawne
 12 miesięcy, dąb francuski

TA05 



TREBI 
D.O.C. TREBBIANO D’ABRUZZO

Jasna, słomkowa barwa z zielonymi refleksami. Bukiet z wyraźnym 
dojrzałym jabłkiem i brzoskwinią. W smaku świeże, z delikatną 
kwasowością.

 Trebbiano             
 białe, wytrawne

TA01 

ROSÈ 
D.O.C. CERASUOLO D’ABRUZZO

Jasna, elegancka rubinowa barwa. W smaku bogactwo owoców 
takich jak maliny, jeżyny oraz wiśnie. Idealna pozycja na lato.

 Montepulciano            
 różowe, delikatnie wytrawne

TA02

MODÁ
D.O.C. MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

Wyróżnia się intensywną rubinową barwą z fioletowymi refleksami. 
Aromaty zdecydowane z wyróżniającymi się dojrzałymi czerwony-
mi owocami. W smaku pełne, żywe, z eleganckim tonem dębu.

 Montepulciano             
 czerwone, wytrawne
 6 miesięcy, dąb francuski, duże beczki

TA03 
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POGGIO DRAGONE 
ROSSO
I.G.P. TERRE DI CHIETI

Intensywna rubinowa barwa. Bukiet prze-
pełniony dojrzałymi czerwonymi owocami. 
Na finiszu subtelne nuty dębu i przypraw.

 85% Sangiovese, 15% Merlot   
 czerwone, wytrawne

TA07 

CROSS MOUNTAIN 
SANGIOVESE
I.G.P. TERRE DI CHIETI 

Rubinowoczerwona barwa z fioletowymi 
refleksami. Intensywny bukiet dojrzałych 
czerwonych owoców. Wino bogate, wyraź-
nie owocowe, żywe. Całość podkreślona 
przyprawami pochodzącymi z dębiny.

 Sangiovese     
 czerwone, wytrawne

TA09

POGGIO DRAGONE 
BIANCO
I.G.P. COLLINE PESCARESI 

Jasno słomkowa barwa z zielonkawymi re-
fleksami. Kuszące, żywe aromaty białych 
owoców z wyraźnymi akcentami melona i 
gruszki. 

 85% Trebbiano, 15% Chardonnay        
 białe, wytrawne

TA06 

CROSS MOUNTAIN 
PINOT GRIGIO
I.G.P. COLLINE PESCARESI 

Wspaniały bukiet pełen białych owoców. 
Na podniebieniu orzeźwiające nuty brzo-
skwini, gruszki i dojrzałego jabłka. Wino 
krągłe, lekko kwiatowe z akcentem przy-
praw, podkreślonych delikatną kwasowo-
ścią.

 Pinot Grigio        
 białe, delikatnie wytrawne

TA08 



LA TORRE PRIMITIVO
I.G.P. PUGLIA

Wino cechuje się głęboką, ciemnoczerwo-
ną barwą. W aromatach dominują ciemne 
owoce, lukrecja i czekolada. W smaku 
przesycone konfiturą śliwkową i dojrzałą 
wiśniową. 

 Primitivo              
 czerwone, wytrawne 

FS01 
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Winnica Feudi Salentini znajduje się w samym sercu Apulii, na południu Włoch i od trzech pokoleń jest własnością ro-
dziny Varvaglione. Nazwa firmy nawiązuje do średniowiecznego okresu feudalizmu – kiedy na Półwyspie Salentyńskim 
zamki, damy i szlachetni rycerze odgrywali wiodącą rolę. Był to niezwykły czas, w którym wino było uważane za najbar-
dziej prestiżowy i pewny trunek. Obecnie Cosimo Varvaglione - właściciel i jednocześnie główny winemaker winnicy 
osobiście dba o najwyższą jakość wytwarzanych win używając najnowszych technologii, dbając jednocześnie o środo-
wisko naturalne.

125 PRIMITIVO 
DEL SALENTO
I.G.P. SALENTO

Bardzo eleganckie, o intensywnych aro-
matach dojrzałych śliwek i wiśniowe-
go dżemu. Nieco ostrzejsze na finiszu,  
z wyraźną nutą wanilii, kakao i przypraw. 

 Primitivo          
 czerwone, delikatnie wytrawne 
 12 miesięcy, dąb amerykański

FS03 

125 MALVASIA BIANCA 
DEL SALENTO
I.G.P. SALENTO

Intensywna, złocista barwa. W nosie wy-
raziste, bardzo aromatyczne i cytrusowe, 
nasycone zapachem róż, letnich kwiatów  
z nutami zielonego jabłka.

 Malvasia Bianca              
 białe, delikatnie wytrawne

FS02 
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PHILIA PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE 
D.O.C.G PRIMITIVO DI MANDURIA DOLCE NATURALE

Wino posiada głęboką rubinową barwę. Dominują aromaty czereśni, dojrzałych śliwek i wanilii. Doskona-
ła struktura i bogaty smak z wyczuwalną nutą lukrecji, eukaliptusa i aromatów ziołowych. Jest to pełne wino  
o świetnej strukturze i długim pieprznym finiszu.

 Primitivo               
 czerwone, słodkie 
 8 miesięcy, dąb francuski

FS04 

SASSIROSSI PRIMITIVO DI MANDURIA
D.O.P. PRIMITIVO DI MANDURIA
Rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Smak intensywny, przypominający dżemy owocowe, a także nuty czarnej 
porzeczki, kakao i lukrecji. Krągłe z jedwabistymi, słodkimi taninami i aromatycznym finiszem.

 Primitivo           
 czerwone, wytrawne
 8 miesięcy, dąb francuski

FS05 



TERRA MALVASIA BIANCA 
DEL SALENTO
I.G.P. SALENTO

Intensywna, złocista barwa. W nosie wyraziste, 
bardzo aromatyczne i cytrusowe, nasycone 
zapachem róż, letnich kwiatów z nutami zielo-
nego jabłka.

 Malvasia Bianca              
 białe, delikatnie wytrawne 

FS10

TERRA MALVASIA NERA 
DEL SALENTO
I.G.P. SALENTO

Intensywna rubinowa barwa z mocnymi aro-
matami dojrzałych, czerwonych wiśni i śli-
wek, z nutami goździków oraz piżma. Usta 
wyraźnie owocowe z pikantnym posmakiem  
i dobrze wtopionymi taninami.

 Malvasia Nera            
 czerwone, wytrawne
 3-6 miesięcy

FS13 

TERRA PRIMITIVO 
DEL SALENTO
I.G.P. SALENTO

Bardzo eleganckie, o intensywnych aromatach 
dojrzałych śliwek i wiśniowego dżemu. Nieco 
ostrzejsze na finiszu, z wyraźną nutą wanilii, ka-
kao i przypraw. 

 Primitivo          
 czerwone, delikatnie wytrawne 
 12 miesięcy, dąb amerykański

FS12 
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TERRA NEGROAMARO 
DEL SALENTO
I.G.P. SALENTO

Ciemnopurpurowa barwa, z fioletowymi re-
fleksami. Mocne aromaty czarnej porzeczki  
i wiśni z nutami ziół (tymianek). W ustach peł-
ne, bogate i miękkie. Dobrze zrównoważone,  
z długim i łagodnym finiszem. 

 Negroamaro             
 czerwone, wytrawne
 3-6 miesięcy

FS11 
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TERRA GOLD EDITION 
PRIMITIVO DI MANDURIA
D.O.P. PRIMITIVO DI MANDURIA

Głęboka, rubinowa barwa. Delikatne aromaty 
dojrzałych owoców i dżemu. Wino eleganckie, 
miękkie i krągłe o bogatych smakach owoco-
wych i długim, i przyjemnym posmaku. 

 Primitivo            
 czerwone, wytrawne
 10 miesięcy, dąb francuski 

     i amerykański 

FS14 

TERRA PLATINUM EDITION 
PRIMITIVO DI MANDURIA
D.O.P. PRIMITIVO DI MANDURIA
Intensywne, pełne owoców śliwek, czarnej po-
rzeczki i owoców leśnych. Wyraźne nuty wanilii 
i lukrecji. Wino jedwabiste, ze świetnie wyważo-
nymi taninami. Wyróżnia się swoją potężną struk-
turą jak i elegancją.

 Primitivo             
 czerwone, wytrawne
 14 miesięcy,  dąb francuski i amerykański 

FS15 

ALLEGRETTO 
PRIMITIVO 
DI MANDURIA
D.O.P. PRIMITIVO DI MANDURIA

Intensywna ciemnoczerwona barwa z fio-
letowymi refleksami. Nos bogaty pełen 
aromatów dojrzałych jagód, wiśniowej 
marmolady i akcentów wanilii. Na podnie-
bieniu pełne, eleganckie o gładkiej taninie 
i długim soczystym finiszu.

 Primitivo             
 czerwone, wytrawne
 14 miesięcy, dąb francuski 

     i amerykański

FS16
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OLIVIA CHARDONNAY
I.G.P. PUGLIA  

Bukiet z białymi, dojrzałymi owocami z zaznaczoną nutą 
migdałów. W smaku świeże i zarazem aksamitne, z za-
znaczoną kwasowością.

 Chardonnay            
 białe, wytrawne 
 część wina, przez 8 miesięcy

FS06 

SUSUMANIELLO ROSÉ
I.G.P. PUGLIA

Kusząca łososiowa barwa z fioletowymi 
refleksami. Intensywne aromaty świeżo 
zebranych czerwonych owoców. W smaku 
zdecydowane z dobrą kwasowością, pozo-
stawiające długie zakończenie.

 Susumaniello       
 różowe, delikatnie wytrawne

FS07 
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SUSUMANIELLO ROSSO
I.G.P. PUGLIA

Głęboka, ciemnoczerwona barwa. Wyrazisty bukiet z doj-
rzałymi czerwonymi owocami oraz nutą przypraw. Wino peł-
ne, hojne, o aksamitnych taninach.

 Susumaniello
 czerwone, wytrawne
 6 miesięcy

FS08 

APPASSIMENTO ROSSO
I.G.P. PUGLIA 

Bukiet bardzo intensywny z dojrzałymi czerwonymi owoca-
mi oraz nutą wanilii i kakao. 

 Negroamaro, Primitivo,  Malvasia Nera            
 czerwone, delikatnie wytrawne
 6 miesięcy

FS09 
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CONTE PARELLI 
VINO BIANCO 
PUGLIA / ANGELO ROCCA  

Piękna, złocista barwa. Wino przyjem-
ne i delikatne, z wyraźną nutą słodyczy.  
W aromatach i smaku morele, brzoskwinie 
i winogrona. 

 Malvasia, Chardonnay             
 białe, półwytrawne

PR01

CONTE PARELLI 
VINO ROSSO
PUGLIA / ANGELO ROCCA

Głęboka, rubinowa barwa. Wino gładkie  
i aksamitne z wyraźną nutą słodyczy.  
W aromatach i smaku dżem wiśniowy, ro-
dzynki i maliny.

 Primitivo, Sangiovese       
 czerwone, półwytrawne

PR02

CONTE PARELLI 
APPASSIMENTO ROSSO
I.G.T. PUGLIA / ANGELO ROCCA   

Wino o rubinowej barwie z pomarańczo-
wymi refleksami. Bukiet pełny intensyw-
nych nut dojrzałych owoców i przypraw 
z akcentem słodkich rodzynek. W sma-
ku skoncentrowane i dobrze wyważone,  
z niuansami ciemnych, suszonych owoców 
otulonych miękkim garbnikiem i odrobiną 
słodyczy. 

 Negroamaro  
 czerwone, delikatnie wytrawne

PR03 
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CORTE MAGNA 
TREBBIANO
I.G.T. PUGLIA / ANGELO ROCCA

Delikatna, słomkowa barwa. Aromaty bia-
łych kwiatów. W smaku soczyste, świeże  
i wyraźnie owocowe.

 Trebbiano           
 białe, delikatnie wytrawne

CM01

CORTE MAGNA 
SANGIOVESE
I.G.T. PUGLIA / ANGELO ROCCA
Intensywna rubinowa barwa. Aromaty doj-
rzałych czerwonych owoców z wyraźnie 
zaznaczoną wiśnią. Wino dobrze zbudowa-
ne, delikatne, o przyjemnej kwasowości. 

 Sangiovese       
 czerwone, wytrawne

CM02 

MARSALA FINE
I.P. AMBRA SWEET
D.O.C. MARSALA / SYCYLIA / 
CANTINE LOMBARDO

Wino o bursztynowej barwie. Bukiet i smak 
charakterystyczny dla sycylijskich win 
wzmacnianych – intensywny i lekko per-
fumowany, pełen orzechów laskowych, 
marcepanu i białej czekolady. 

 60% Catarratto, 30% Grillo, 
    10% Inzolia             

 białe, słodkie
 tak

LO01
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Winiarska historia rodziny Nicosia zaczyna się w 1898 roku kiedy to Francesco Nicosia otworzył swój pierwszy sklep  
z winem w miejscowości Trecastagni, położonej na stoku Etny. Wiele lat później jego prawnuk i obecny właściciel winnic 
Carnelo Nicosia wraz ze swoimi synami sprawi, że firma stanie się liderem wśród sycylijskich producentów win. Najbar-
dziej prestiżowe winnice Monte Gorna położone są na wysokości 700-750 m n.p.m. u stóp wulkanu Etna a winnice Vittoria 
w historycznej miejscowości Ragusa.

GRILLO CLASSIC 
D.O.C. SICILIA 

Słomkowo-żółta barwa. Bukiet żywy, owocowy z zaznaczonym akcentem 
pokrzywy i mięty. W smaku charakterystyczna cytrusowa świeżość. 

 Grillo           
 białe, wytrawne

NC01

NERO D’AVOLA CLASSIC 
D.O.C. SICILIA

Ciemna, rubinowa barwa. Nos mocno owocowy z nutą wiśni i malin.  
W ustach bogate, dojrzałe, z długim zakończeniem. 

 Nero d’Avola      
 czerwone, wytrawne

NC02 
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FALDE BIANCO
I.G.T. TERRE SICILIANE

Jasna, słomkowa barwa. Kuszące cytru-
sowe aromaty z akcentem kwiatowym  
i owocami egzotycznymi. W smaku żywe  
i dobrze zbalansowane.

 80% Insolia, 15% Viognier, 
    5% Carricante

 białe, wytrawne

NC03 

PASSULUNA BIANCO  
I.G.T. TERRE SICILIANE

Bardzo intensywny i aromatyczny bukiet 
z kwiatami, cytrusami oraz nutami cedru, 
moreli, przypraw, szałwiii oraz miodu. Po-
zostawia długi i trwały finisz.

 50% Insolia, 50% Zibbibo
 białe, delikatnie wytrawne

NC05

PASSULUNA ROSSO
I.G.T. TERRE SICILIANE

Nos przepełniony aromatami dżemu  
z czerwonych owoców z nutami przypraw. 
Na palecie wino aksamitne, z delikatnymi 
słodkimi taninami. 

 50% Nero d’Avola, 50% Syrah
 czerwone, delikatnie wytrawne

NC06

FALDE ROSSO
I.G.T. TERRE SICILIANE

Bukiet intensywny, pełen czerwonych owo-
ców oraz przypraw. W ustach czerwona 
wiśnia, czereśnia z wyraźnie zaznaczoną 
mineralnością.

 80% Nerello Mascalese, 15% Syrah, 
    5% Frappato      

 czerwone, wytrawne

NC04



FONDO FILARA  
INSOLIA ORGANIC  
D.O.C. SICILIA 

Organiczne wino z Sycylii ze znanego już 
w starożytności szczepu - Insolia. Wyraźny, 
orzeźwiający bukiet z akcentem banana  
i żółtych kwiatów. W smaku pełne, z egzo-
tycznymi owocami.

 Insolia 
 białe, wytrawne

dojrzewanie – 3 miesiące na osadzie

NC07 

FONDO FILARA  
NERO D’AVOLA ORGANIC
D.O.C. SICILIA 

Bukiet intensywny z przyjemnymi nutami 
wiśni i słodkich przypraw. W smaku zde-
cydowanie owocowe, krągłe, pełne ciała  
z aksamitnymi taninami.

 Nero d’Avola     
 czerwone, wytrawne
 ok. 4 miesiące barrique

NC08
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LENZA DI MUNTI ROSSO
D.O.C. ETNA ROSSO

Wino wyprodukowane z dwóch rodzimych sycylijskich szczepów ro-
snących na wulkanicznych stokach Etny, na wysokości 720 m n.p.m. 
Bukiet przepełniony kwiatowymi nutami. W smaku żywe, ułożone,  
z silnie zaznaczoną mineralnością i owocowym finiszem. 

 80% Nerello Mascalese, 20% Nerello Cappuccio
 czerwone, wytrawne
 4 miesiące, tonneaux

NC10 

LENZA DI MUNTI BIANCO   
D.O.C. ETNA BIANCO

Intensywny bukiet z nutami dzikich kwiatów, grejpfruta i jabłka. W sma-
ku pełne energii, dobrze zbudowane i zdecydowanie mineralne.

 80% Carricante, 20% Catarratto
 białe, wytrawne

NC09



SOSTA TRE SANTI 
NERO D’AVOLA
I.G.T. SICILIA 

Wino wyprodukowane z gron pochodzących z naj-
lepszych parceli w winnicach Vittoria. Nos zdecydo-
wanie intensywny z nutami dżemu oraz balsamicz-
nym akcentem. W smaku aksamitne, pełne, świetnie 
zbalansowane. Sosta Tre Santi odnosi się do świę-
tych: Alfio, Cirino i Filadelfo, którzy w swojej  mę-
czeńskiej drodze zatrzymali się w miejscowości Tre-
castagni, gdzie zaczęła się historia rodziny Nicosia. 

 85% Nero d’Avola, 15% Syrah     
 czerwone, wytrawne
 12 miesięcy, francuskie barrique

NC11
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Od 1920 roku właściciele winniccy Josep Masachs kierują się pasją, która daje niepowtarzalną motywację do produkcji 
tradycyjnej katalońskiej cavy. Już czwarte pokolenie winiarzy dba o najwyższą jakość win musujących z tego regionu 
stosując nowoczesne metody produkcji przy zachowaniu tradycji i poszanowaniu środowiska naturalnego. Od 1984 roku 
obok tradycyjnych szczepów Macabeo, Xarel-lo i Parellada używają także szczepu Chardonnay.

IL-LUSIÓ CAVA SEMI SECO 
D.O. CAVA

Jasna, słomkowa barwa z zielonymi refleksami. Trwałe bąbelki. Aromaty intensyw-
ne, świeże z jabłkiem, gruszką, suszonymi orzechami W smaku wyraźnie owocowe 
z delikatną nutą słodyczy. Znakomity aperitif!

 Macabeo, Xarel-lo, Parellada                      
 białe, musujące, półwytrawne

dojrzewanie – 9 miesięcy na osadzie

JM01 

IL-LUSIÓ CAVA BRUT
D.O. CAVA

Żywe, zdecydowane aromaty jabłka i gruszki z nutami suszonych orzechów oraz 
świeżo upieczonego chleba. W ustach doskonały balans kwasowości i owocowo-
ści. Idealny aperitif!

 Macabeo, Xarel-lo, Parellada                      
 białe, musujące, wytrawne

dojrzewanie – 9 miesięcy na osadzie

JM02 

IL-LUSIÓ CAVA BRUT NATURE 
D.O. CAVA

Cava wyprodukowana bez dodatku cukru. Aromaty bardzo intensywne z charak-
terystycznym jabłkiem, gruszką i akcentem świeżo upieczonego chleba. W smaku 
znakomicie wytrawne. Idealny aperitif!

 Macabeo, Xarel-lo, Parellada                      
 białe, musujące, wytrawne

dojrzewanie – 9 miesięcy na osadzie

JM03 
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TRADICIONAL CAVA BRUT 
D.O. CAVA

Intensywne aromaty orzechów laskowych, chleba tostowego, czekolady, kruszonki oraz 
gorzkich migdałów, jabłka, moreli i cytryny. W zakończeniu mineralny finisz. Idealny ape-
ritif!

 Macabeo, Xarel-lo, Parellada                      
 białe, musujące, wytrawne

dojrzewanie – 14 miesięcy na osadzie

JM04
JM06 – magnum

TRADICIONAL CAVA BRUT ROSÉ 
D.O. CAVA 

Bladoróżowa barwa. Intensywne aromaty świeżych 
czerwonych owoców i kwiatów. Nuty owoców tropikal-
nych, orzechów i ciasta drożdżowego. Na podniebieniu 
przyjemne, kremowe i świeże z przyjemną kwasowo-
ścią, i doskonałą równowagę. Żywe i mineralne wykoń-
czenie.

 Garnacha, Trepat, Monastrell                   
 różowe, musujące, wytrawne

dojrzewanie – 14 miesięcy na osadzie

JM05
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Wina de Bardos powstają tradycyjnymi metodami, w najstarszych obszarach uprawowych regionu Ribera del Duero. Styl 
win odzwierciedla wyjątkowość i klimat kastylijskiego krajobrazu, odnosząc się z ogromnym szacunkiem do krzewów  
i gron, dzięki czemu wina osiągają elegancję, i finezję rzadko spotykaną w tym regionie. De Bardos to wspaniałe wina  
o solidnej strukturze, osobowości z wyraźną taniną i owocem.

VERDEJO
D.O. RUEDA

Słomkowożółta barwa, z zielonymi refleksami. 
Intensywne aromaty białych owoców, cytru-
sów i ciętej trawy, z lekkim akcentem mineral-
nym. Usta owocowe, świeże i eleganckie. Wino 
miękkie, z przyjemną kwasowością i świetnym  
wykończeniem.

 Verdejo                        
 białe, wytrawne  

dojrzewanie – 3 miesiące na osadzie

BA05 
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RESERVA
D.O. RIBERA DEL DUERO

Ciemnoczerwona barwa z akcentem fio-
letu. Aromaty złożone – ciemne owoce, 
czekolada i zapach świeżej dębiny. Kwa-
sowość i garbniki pięknie zrównoważone  
idealnie podkreślająca charakter wina. 
Długi i trwały finisz.

 Tinta del Pais                        
 czerwone, wytrawne  
 16 miesięcy, dąb francuski

BA03 

ROMANTICA CRIANZA
D.O. RIBERA DEL DUERO

Głęboka wiśniowa barwa z ciemnofiole-
towymi refleksami. W nosie intensywne 
aromaty dojrzałych owoców, dżemu, nut ty-
toniu i skóry. W ustach gładkie, pełne i ele-
ganckie, uzupełnione łagodnymi taninami.

 Tinta del Pais                        
 czerwone, wytrawne  
 14 miesięcy, dąb francuski

BA01
BA02 – magnum

SUPREMA
D.O. RIBERA DEL DUERO

Kolor czerni wpadający w fiolet. Usta 
mocne, z konkretną dawką kwasowości  
i miękkimi taninami. Przypomina dojrzałe 
ciemne owoce, nuty karmelowe, kawo-
we, przyprawowe i aromaty wędzonego 
drewna. Wino zrównoważone, intensywne 
i dojrzałe.

 Tinta del Pais                        
 czerwone, wytrawne  
 30 miesięcy, dąb francuski

BA04 
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Maetierra to hiszpański producent z regionu La Rioja, który specjalizuje się w produkcji win białych ze szczepów Albari-
no oraz Small Grain Muscat. Robią to w regionie znanym przede wszystkim z wysokiej jakości win czerwonych. Rezulaty 
są bardzo ciekawe a wina wyjątkowe i zaskakujące.

LIBALIS WHITE
D.O. VALLES DE SADACIA 

Czysta, jasnożółta barwa, z zielonymi refleksami.  
W nosie wino bardzo owocowe i świeże z kwiato-
wym tłem oraz wyraźnie wyczuwalną nutą kwiatów 
kopru, i jaśminu. W ustach eksplozja smaków, 
zrównoważona kwasowością, która idealnie uzu-
pełnia ciało i dodaje winu świeżości.

 Muscat Blanc à Petits Grains, Viura, Malvasia                     
 białe, wytrawne

dojrzewanie – 2 miesiące na osadzie

LB01 

LIBALIS FRIZZ 5.5 
D.O. VALLES DE SADACIA  

W nosie prawdziwa eksplozja aromatów owoców 
tropikalnych i cytrusów. Na podniebieniu delikat-
ne, odświeżające bąbelki, które wraz z akcentami 
owocowymi pozostawiają słodkie i egzotyczne wy-
kończenie.

 Muscat Blanc à Petits Grains                       
 białe, półsłodkie

LB02 
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BIENBEBIDO COME 
PULPO Y BEBE VINO
VINO DE ESPAÑA

Słomkowo-żółta barwa ze złotymi i zielon-
kawymi refleksami. Bardzo świeże i zdecy-
dowane aromaty kwaśnego jabłka, limonki 
oraz cytrusów. W ustach zaznaczona mine-
ralność.

 Albariño                     
 białe, wytrawne 

LB01 

ATLANTIS ALBARIÑO
D.O. RIAS BAIXAS 

Eleganckie, czyste wino, o cytrynowej barwie. W nosie intensywne aro-
maty zielonego jabłka, owoców tropikalnych, takich jak ananas i mango. 
Na podniebieniu długie, trwałe i krągłe, z doskonałą kwasowością, i słoną 
nutą na finiszu. 

 Albariño                     
 białe, wytrawne  

AS01



94 HISZPANIA | RIBEIRO | BODEGAS GALLEGAS

Bodegas Gallegas nie zapomina się o swoich korzeniach. Ciężka praca i szacunek do tradycji są ważnym aspektem 
który motywuje właścicieli do realizacji kolejnych projektów. Posiadają 300 hektarów winnic położonych w hiszpańskiej 
Galicji w prestiżowych apelacjach takich jak Ribeira Sacra, Rias Baixas i Ribeiro, gdzie uprawiane są odmiany Albariño, 
Mencia, Godello i Treixadura.

GRAN ALANIS TREIXADURA Y GODELLO
D.O. RIBEIRO

Złotożółta barwa z zielonkawymi refleksami. Nos elegancki, subtelny, z aromatami przypraw i eg-
zotyczną świeżością. W smaku nuty gruszki, jabłka i białych kwiatów. Na etykiecie przedstawiono 
kobietę, utożsamiającą Galicję przez którą przepływa rzeka Mio.

 85% Treixadura, 15% Godello                     
 białe, wytrawne

AL01 
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MATILDA NIEVES MENCIA
D.O. RIBEIRA SACRA

Bukiet to feeria czerwonych owoców takich jak malina, jeżyna z fiołkiem oraz nutą lukrecji i karmelu. Na podniebieniu z rześkimi kwiato-

wymi nutami i soczystymi taninami. 

 Mencia                     
 czerwone, wytrawne  

UM01 

PEDRA DA AUGA 
ALBARIÑO
D.O. RIAX BAIXAS

Bardzo intensywne, rześkie wino ze szcze-
pu Albariño. Aromaty pestkowych owoców 
typu brzoskwinia. W smaku słodycz gruszki 
i świeżość cytryny. Pozostawia trwały, przy-
jemny posmak. 

 Albariño                       
 białe, wytrawne

UA01 
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Rioja w wydaniu Hacienda López de Haro to klasyka w nowoczesnym wydaniu, która unikalnym stylem walczy, z utartymi 
stereotypami związanymi z tym wspaniałym regionem. Wina tworzone są z pasją, a w momencie opuszczenia winnicy są 
już gotowe do spożycia, z intencją czerpania maksymalnej przyjemności już dziś!

TEMPRANILLO
D.O.Ca RIOJA

Fioletowa barwa, z rubinowymi reflek-
sami, W nosie świeże jeżyny, śliwki oraz 
owoce leśne uzupełnione ziołami i nutami  
dębu. W smaku eleganckie, z akcen-
tem owoców leśnych, malin i wiśni. Ła-
godne taniny, dobrze zbalansowane  
kwasowością.

 Tempranillo                        
 czerwone, wytrawne  
 6 miesięcy, nowe beczki

LH02 

BLANCO
D.O.Ca RIOJA

Intensywne aromaty dojrzałych owo-
ców, daktyli i banana z lekkim muśnię-
ciem nut dębowych. W smaku świeże,  
pełne i dobrze zrównoważone.

 Viura i inne                        
 białe, wytrawne  
 3 miesiące, dąb francuski

LH01
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GRAN RESERVA
D.O.Ca RIOJA

Rubinowa barwa, z przebłyskami granatu. W nosie złożone, intensywne i dojrzałe. Na drugim 
planie dojrzałe ciemne owoce, z nutą kawy, czekolady, wanilii i nut balsamicznych. W smaku 
eleganckie, trwałe i intensywne. Przyjemny i długi finisz.

 Tempranillo, Graciano                        
 czerwone, wytrawne  
 30 miesięcy, dąb francuski

LH07 

RESERVA
D.O.Ca RIOJA

Głęboka, grantowa barwa. Wyczuwalne 
aromaty ciemnych owoców, przypraw, trufli 
i gorzkiej czekolady, z nutą dębu. W ustach 
złożone, z doskonałą równowagą pomiędzy  
kwasowością i łagodnymi taninami. 

 Tempranillo, Graciano                        
 czerwone, wytrawne  
 20 miesięcy, dąb francuski

LH05 
LH06 – magnum

CRIANZA
D.O.Ca RIOJA

Ciemnoczerwona barwa, z wiśniowymi 
refleksami. Złożone aromaty dojrzałych 
ciemnych owoców, kawy, wanilii, z nutą 
balsamiczną i drzewną. Wino o dobrej 
strukturze, gładkie i owocowe, uzupełnio-
ne łagodnymi taninami. 

 Tempranillo, Graciano, Mazuelo                       
 czerwone, wytrawne  
 18 miesięcy, dąb francuski 

     i amerykański

LH03 
LH04 – magnum
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GRAN RESERVA BLANCO
D.O.CA RIOJA | RIOJA ALTA
Złotożółta, intensywna barwa, z zielonka-
wymi refleksami. Słodkie aromaty, na tle 
dojrzałych i kandyzowanych owoców. Wy-
raźne nuty siana, śmietany i wanilii, uzupeł-
nione niuansami anyżu, które odzwiercie-
dlają pełny i żywy nos. W ustach zaskakuje 
wspaniała kremowość i zaznaczona kwa-
sowość. Wino bardzo wyjątkowe, eleganc-
kie i charakterne.

 Viura, Malvasia, Garnacha Blanca                      
 białe, wytrawne  
 36 miesięcy w nowych i używa-

nych beczkach z dębu pochodzącego  
z Francji i Europy Wschodniej

LH08 
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El Pacto powstaje w starej, niewielkiej winnicy, która zdaje się być odporna na upływający czas. Dla winiarzy najważniej-
sze jest poszanowanie wielowiekowych metod wytwarzania win, jak również chęć odzwierciedlenia najlepszego tem-
pranillo z regionu Rioja. Na doskonałą jakość win przekładają się niewielki obszar produkcyjny, unikalny terroir oraz 
selektywny wybór zbieranych gron.

EL PACTO
D.O.Ca RIOJA

Ciemnofioletowa barwa, z rubinowym refleksem. W nosie 
intensywne, o złożonych aromatach dojrzałych leśnych 
owoców, z nutą czekolady, dębu i przypraw. W ustach ele-
ganckie, przyjemne i gładkie. Wino idealnie zbalansowane, 
z delikatnie słodkimi taninami i długim finiszem.

 Tempranillo                       
 czerwone, wytrawne  
 14 miesięcy, dąb francuski

EP01 
EP02 – magnum



Aroa Bodegas znajduje się w dolinie Yerri, położonej przy północnej granicy Hiszpanii w sąsiedztwie pasm górskich 
Urbasa i Andia. Winnica dotknięta wpływem Morza Kantabryjskiego, jest zlokalizowana na dużych wysokościach, gdzie 
występują bogate gleby i winorośl może w pełni pokazać swój potencjał. Poszanowanie wniarskich tradycji regionu oraz 
organiczno-biodynamiczne metody uprawy, tworzą wina wyrażające tamtejszy terroir czysto i szczerze.

AROA JAUNA CRIANZA
D.O. NAVARRA

Posiada intensywną, ciemnofioletową barwę. W nosie 
wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce, śliwki, kakao 
oraz nuty suszonych liści. Na podniebieniu bogate, 
owocowe i świeże, z dojrzałą, jędrną taniną oraz dłu-
gim finiszem. 

 Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo,
    Garnacha                       

 czerwone, wytrawne  
 12 miesięcy, dąb francuski

AR01 
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LE NATUREL 
SIN SULFITOS
D.O. NAVARRA

Nos świeży intensywny, ukazujący nuty 
jeżyn i fiołków. Na podniebieniu wino 
świeże owoce, podkreślone elegancką  
kwasowością. Wino przyjemne, lekkie i ła-
twe do picia.

 Garnacha i inne                       
 czerwone, wytrawne  

Bio / Vegan / Bez dodanych siarczyn

AR02 



ZERO ZERO LE NATUREL 
BLANCO 0%
D.O. NAVARRA

Słomkowa barwa ze złotymi refleksami. 
Bukiet subtelny i złożony z owocami pest-
kowymi oraz jabłkiem, gruszką i pigwą na 
tle białych kwiatów. W smaku bardzo przy-
jemne, z zaznaczoną słodyczą i bardzo 
dobrą kwasowością dzięki świeżej, cytru-
sowej nucie. 

 Garnacha Blanca i inne                    
 białe, wytrawne  

AR03
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ZERO ZERO LE NATUREL 
TINTO 0%
D.O. NAVARRA

Delikatna wiśniowa barwa. Wyróżniające 
się aromaty czerwonych, świeżych owo-
ców z nutą likieru wiśniowego i akcentem 
przypraw. W ustach przyjemne, z dobrą 
kwasowością i strukturą oraz tchnieniem 
słodyczy.

 Garnacha Tinta i inne                      
 czerwone, wytrawne  

AR04 
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Matsu w języku japońskim oznacza „czekać” i ta koncepcja najlepiej określa filozofię inspirującą twórców tych win. 
Główna dewiza Matsu to poszanowanie natury, wyczucie idealnego momentu zbioru gron i szacunek do osób, które 
poświęciły swoje życie winnicy i produkcji win. Z tego powodu etykiety kolekcji zostały poświęcone trzem pokoleniom 
winiarzy, którzy zapewniają swoim winom świeżość, dojrzałość i zarazem mądrość, z jaką są tworzone.

LA JEFA
D.O. TORO

Nuty wanilii i dojrzałych owoców pestkowych, dopełnione 
delikatnymi niuansami anyżu. Wino jedwabiste, kremowe 
i bardzo przyjemne. Całość podkreślona dobrą kwasowo-
ścią, dzięki czemu wino jest wyważone i eleganckie.

 Malvasía Castellana i inne                       
 białe, wytrawne  
 14 miesięcy, nowy dąb francuski (beczki 600 l)

MS07
MS08 –  magnum



EL RECIO
D.O. TORO

El Recio (silny) to wino o idealnej równo-
wadze pomiędzy młodością i dojrzałością 
– oddaje charakter pokolenia pomiędzy 
najmłodszymi, a najstarszymi winiarza-
mi Matsu. Intensywna rubinowa barwa.  
W nosie wyraziste i złożone, z wyczuwalny-
mi nutami czekolady, dojrzałych ciemnych 
owoców i wanilii. Na podniebieniu krągłe, 
jedwabiste z długim finiszem.

 Tinta de Toro                       
 czerwone, wytrawne  
 14 miesięcy, dąb francuski

BM03 
BM04  – magnum
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EL PICARO
D.O. TORO

El Picaro (łobuz) to charakterne i odważne 
wino, idealnie odzwierciedlające tempe-
rament najmłodszego pokolenia winiarzy 
Matsu. Głęboka rubinowa barwa. W no-
sie intensywna, dojrzała i słodka jagoda, 
z nutą mineralną. Usta pełne, ze słodkim 
owocowym akcentem i pysznymi taninami. 
Długi i przyjemny finisz.

 Tinta de Toro                       
 czerwone, wytrawne  
 3 miesiące, dąb francuski

BM01 
BM02 – magnum

EL VIEJO
D.O. TORO

El Viejo (stary) to wino kompletne. Po-
wstaje z gron, z ponad stuletnich krzewów 
Tinta de Toro i leżakuje przez 16 miesięcy 
w dębowych beczkach. Ciemnoczerwona 
barwa, z fioletowymi refleksami. W nosie 
intensywne aromaty ciemnych owoców, 
wanilii i cedru. W ustach połączenie sma-
ku soczystych, dojrzałych owoców i przy-
praw, z nutą orzechów.

 Tinta de Toro                    
 czerwone, wytrawne  
 16 miesiący, dąb francuski

BM05 
BM06  – magnum
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Winnica Marqués de Griñón została założona w latach 70-tych XX wieku przez wielki autorytet hiszpańskiego winiarstwa 
- Carlosa Falcó, V Markiza Griñón, który jako pierwszy wprowadził uprawy szczepu Cabernet Sauvignon (1974), Gra-
ciano (2000) w regionie Castilla La Mancha oraz Petit Vedot w Hiszpanii (1992). Obecnie rodzinna posiadłość Dominio 
de Valdepusa (Toledo, Malpica de Tajo), licząca ponad 50 ha, jest wśród 17 najlepszych mikroapelacji Vino de Pago.  
W 1982 roku Emile Peynaud zarekomendował Carlosowi Falco zakup ziemi w regionie Rueda, który słynie z świetnych 
win białych ze szczepu ze szczepu Verdejo. 33 lata później marzenie o produkcji białego wina w Cerro de la Hormiga 
ziściło się i okazało się ogromnym sukcesem.
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CALIZA
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA /  
CASTILLA LA MANCHA

Intensywna, ciemnoczerwona barwa. Hojne, złożone aro-
maty z nutami leśnych owoców i dojrzałej wiśni oraz ak-
centem mineralności i mięty. W ustach pełne, aksamitne 
i zdecydowane.

 Syrah, Petit Verdot, Graciano                     
 czerwone, wytrawne
 10 miesięcy, dąb francuski (Allier) 

MG08 

RESERVA VALDEPUSA
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA /  
CASTILLA LA MANCHA

Intensywna czerwona barwa. Wyraźne aromaty ciemnych 
owoców z nutą przypraw. W ustach idealna równowaga 
kwasowości, tanin i alkoholu. Krągłe i aksamitne taniny na 
finiszu. 

 Petit Verdot, Syrah, Cabernet Sauvignon, 
    Graciano                     

 czerwone, wytrawne
 29 miesięcy, dąb francuski (Allier) 

MG07 

SUMMA VARIETALIS
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA /
CASTILLA LA MANCHA

Głęboka, rubinowa barwa. Złożone, ele-
ganckie aromaty z leśnymi owocami i nutą 
minerałów oraz przypraw. W ustach trwa-
łe, hojne i wyważone. 

 Syrah, Cabernet Sauvignon, 
    Petit Verdot                  

 czerwone, wytrawne
 12-15 miesięcy, dąb francuski 

    (Allier) 

MG09 



SYRAH
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA /  
CASTILLA LA MANCHA

Intensywna czerwona barwa. Złożone aromaty łą-
czące dojrzałe owoce, przyprawy z balsamicznym  
i kwiatowym akcentem. W ustach wino potężne, ak-
samitne i bogate z dojrzałymi i soczystymi taninami. 

 Syrah, Petit Verdot, Graciano                     
 czerwone, wytrawne
 12-15 miesięcy, dąb francuski 

    (Allier) 

MG11 

CABERNET SAUVIGNON
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA / 
CASTILLA LA MANCHA

Głęboka purpurowa barwa. Wybucha intensywnym aromatem ciemnej 
wiśni, owoców leśnych i przypraw z nutą cynamonu, dymu tytoniowego 
oraz czekolady. 

 Cabernet Sauvignon              
 czerwone, wytrawne
 12-15 miesięcy, dąb francuski (Allier) 

MG12 

PETIT VERDOT
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA /  
CASTILLA LA MANCHA

Aromaty ciemnej wiśni z akcentem przypraw.  
W ustach zdecydowanie dojrzała czarna porzecz-
ka, kawa, lukrecja i nuty mineralne. Wino złożone 
o świetnej strukturze, ułożonych taninach oraz dłu-
gim finiszu. 

 Petit Verdot            
 czerwone, wytrawne
 20 miesięcy, dąb francuski (Allier)

MG10 
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EMERITUS
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA / 
CASTILLA LA MANCHA

Wino krągłe, eleganckie i czyste z idealną strukturą tanin. W długim 
zakończeniu dominują nuty konfitury śliwkowej oraz owoców leśnych. 
Pozycja do wieloletniego leżakowania.

 Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah                
 czerwone, wytrawne
 24-26 miesięcy, dąb francuski (Allier) 

MG13 

AAA
D.O. DOMINIO DE VALDEPUSA / 
CASTILLA LA MANCHA

Hojne aromaty pełne nut świeżej mięty i płatków 
róży. Usta zaskakują świeżością i elegancją. 
Przywołują wspomnienie ciemnych owoców, 
śliwki i przypraw. Każdy rocznik to blend szcze-
pów najlepszych w danych roku. Pozycja do 
przechowywania przez kolejne 10-20 lat.

 Petit Verdot, Syrah, Cabernet 
    Sauvignon, Graciano                  

 czerwone, wytrawne
 30 miesięcy, dąb francuski (Allier) 

MG14 



108 HISZPANIA | KASTYLIA LA MANCHA | KATALONIA | RUEDA | MARQUÉS DE GRIÑÓN

MDG SIGNATURE  
CRIADO EN BARRICA 
VDLT DE CASTILLA

Wiśniowa barwa z fioletowymi refleksami. 
Aromaty dojrzałych ciemnych owoców  
z kremowym akcentem oraz nutą drewna 
i wanilii. 

 Tempranillo              
 czerwone, wytrawne
 8 miesięcy, dąb amerykański

MG06

MDG SIGNATURE  
RESERVA
D.O. CATALUNYA

Głęboka rubinowa barwa. Nos przepełnio-
ny dojrzałymi, ciemnymi owocami z nutą 
soli. W ustach ułożone, pełne z aksamitny-
mi taninami i długim finiszem. 

 Tempranillo, Granacha, Syrah          
 czerwone, wytrawne
 22 miesięcy, dąb amerykański 

MG01

MDG SIGNATURE 
VERDEJO
D.O. RUEDA

Słomkowa barwa z zielonkawymi 
refleksami. Intensywne aromaty 
białych kwiatów z akcentem brzo-
skwini. W ustach delikatne, z nutą 
goryczki na finiszu.

 Verdejo          
 białe, wytrawne

MG05 



109HISZPANIA | RIOJA | MARQUÉS DE GRIÑÓN

MDG SIGNATURE  
CLÁSICO 
D.O.CA RIOJA

Piękna rubinowa barwa. Nos przepełniony 
czerwonymi owocami z akcentem czekola-
dy i przypraw. W ustach aksamitne, z per-
fekcyjną kwasowością.

 Tempranillo              
 czerwone, wytrawne
 12 miesięcy, dąb amerykański 

MG02 

MDG SIGNATURE  
CRIANZA
D.O.CA RIOJA

Intensywna rubinowa barwa. Usta hojne  
z wyraźnie zaznaczonymi nutami ciemnych 
owoców, skóry i wanilii. Wino dobrze zba-
lansowane i długie.

 Tempranillo              
 czerwone, wytrawne
 18 miesięcy, dąb amerykański 

MG03 

MDG SIGNATURE RESERVA 
D.O.CA RIOJA

Intensywna rubinowa barwa. Usta hojne z wyraźnie zaznaczoną 
wanilią i ułożoną taniną. Podczas dojrzewania został przedłużo-
ny kontakt ze skórką.

 Tempranillo              
 czerwone, wytrawne
 24 miesięcy, dąb amerykański 

MG04 



110 HISZPANIA | KASTYLIA | VINTAE

SEPTIMO SENTIDO VERDEJO
VDLT CASTILLA

Bladożółta barwa z zielonymi refleksami. Bukiet bardzo elegancki 
i wyrazisty. Aromaty brzoskwini i skoszonej trawy zbalansowane 
żywą kwasowością. Wino trwałe, eleganckie i jednocześnie świe-
że, lekkie i złożone, z przyjemnym finiszem.

 Verdejo                       
 białe, wytrawne  

SS01 – korek
SS04 – zakętka

SEPTIMO SENTIDO ROSÉ
VDLT CASTILLA

Czysta jasnoróżowa barwa. Intensywne i świeże aromaty czerwo-
nych owoców. Wino żywe i eleganckie o delikatnej kwasowości,  
i przyjemnym finiszu.

 Garnacha                       
 różowe, wytrawne

SS02

SEPTIMO SENTIDO TEMPRANILLO
VDLT CASTILLA

Wino łączące w sobie aromaty czerwonych i czarnych owoców 
(wiśnie, maliny, owoce leśne, aronia) z lekkim, przyprawowym 
wpływem beczki (gorzka czekolada, cynamon, wanilia). Soczysty, 
wytrawny finisz.

 Tempranillo                       
 czerwone, wytrawne

SS03 – korek
SS05 – zakętka



111HISZPANIA | KASTYLIA LA MANCHA | JEREZ

DON BENIGNO CREAM 
SHERRY
D.O. JEREZ-XERES-SHERRY / 
BODEGAS BARBADILLO

Wino gęste, o orzechowej barwie, jest bo-
gate, kremowe i miękkie o wyraźnej słody-
czy z lekką nutą prażonych migdałów. 

 Palomino     
 białe, słodkie

OS02 

BOTANICUM IBERICUM 
ORGANIC RED  
D.O. CASTILLA LA MANCHA / 
BODEGAS YUNTERO

Wino o głębokiej czerwonej barwie. W no-
sie delikatne i lekko korzenne aromaty śli-
wek, gorzkiej czekolady i malin. W ustach 
owocowe, z nutą wiśni, malin i czarnej po-
rzeczki. Długi i przyjemny posmak.

 60% Tempranillo, 40% Merlot           
 czerwone, wytrawne 

IT02 

DON BENIGNO FINO 
SHERRY
D.O. JEREZ-XERES-SHERRY /
BODEGAS BARBADILLO

Wino o jasnej barwie z wyraźną, złotą po-
światą. W nosie odkryjemy suszone jabł-
ka i migdały. W smaku lekkie, wytrawne 
i orzeźwiające z lekko słonawą nutą na 
finiszu.

 Palomino       
 białe, wytrawne  

OS01

BOTANICUM IBERICUM 
ORGANIC WHITE 
D.O. CASTILLA LA MANCHA / 
BODEGAS YUNTERO

Piękne białe wino o lekko słomkowojżółtej 
barwie, złożonym i bogatym zapachu owo-
ców cytrusowych i moreli. Usta delikatne, 
krągłe, o świeżym owocowym smaku,  
a także delikatnym i przyjemnym finiszu.

 60% Macabeo, 40% Chardonnay        
 białe, wytrawne 

YT01



112 PORTUGALIA | DOURO | QUINTA DO PÉGO

Quinta do Pego wpisuje się w długoletnią tradycję produkcji win w regionie Douro, a pierwsze wina powstały tutaj już w 1548 
roku. O tej właśnie posiadłości usłyszał duński miłośnik win – Karsten Søndergaard, założyciel firmy AMKA. Kupując parcelę  
w dolinie Douro spełnił swoje wielkie marzenie o własnej winnicy. Quinta do Pego posiada w tej okolicy ok 30 hektarów winnic. 
Wszystkiekrzewy rosną na glebie kategorii A, która jest absolutnie najlepszą grupą w klasyfikacji. Kolejnym gwarantem na naj-
wyższej jakości win z Quinta do Pego jest słynny enolog Wouter Pienaar z ponad 45 letnim doświadczeniem w produkcji win oraz 
jego słabość do win słodkich. Winnica specjalizuje się w doskonałej, jakości winach Vintage Port oraz LBV. Poniesiony wysiłek 
przyniósł efekty w postaci wyjątkowych, wysokiej jakości win co potwierdzają liczne nagrody i medale zdobywane na międzyna-
rodowych konkursach.

CERRO DO SANTO RESERVA 
D.O.P. DOURO

Atrakcyjna, rubinowo czerwona barwa. Świeże i intensywne 
aromaty ciemnych jagód i owoców leśnych. Wino bogate, z do-
brze zintegrowanymi nutami dębu, gładką taniną i elegancką 
kwasowością. Długi, przyjemnym finisz.

 Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Tinta 
Roriz, Sousão                      

 czerwone, wytrawne 
 10 miesięcy, dąb francuski, używane beczki

QP01 

GRANDE RESERVA 
D.O.P. DOURO
Mocne wino charakteryzujące się wspaniałą elegancją i inte-
sywną, rubinową barwą. Nos bogaty, z akcentem ciemnych 
owoców i wyraźnych nut dębu. Całość daje wino pełne i zło-
żone. 

 Touriga Nacional, Touriga Franca, Sousão                   
 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy, dąb francuski

QP02 



113PORTUGALIA | DOURO | QUINTA DO PÉGO

VINTAGE PORTO 
DOURO

Głęboki i intensywny czerwony kolor. W nosie delikatny, złożony bukiet dojrza-
łych czerwonych owoców: jeżyn, śliwek i wiśni. Usta pełne, zrównoważone,  
z jędrnymi, ale jedwabistymi taninami oraz długim i trwałym wykończeniem.

 Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, 
     Tinto Cão, Tinta Barroca                

 czerwone, słodkie
 tak

QP04

PORT LBV
DOURO

Żywa ciemna barwa. Bogate aromaty czarnych owoców 
(śliwek) oraz nuty cytrusów i kwiatów. W ustach pełne,  
z żywą kwasowością, dobrze zintegrowaną taniną i nuta-
mi czarnych owoców. Długi i intensywny finisz.

 Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, 
    Tinto Cão, Sousão              

 czerwone, słodkie
 tak

QP03 



114 PORTUGALIA | DOURO | ROZÈS

PORTO FOGO TAWNY
DOURO / ROZÉS

Bursztynowa barwa. Aromaty suszonych 
owoców, moreli, fig i daktyli. Nuty orzecho-
we, cynamonowe i delikatne drewniane 
nuty. Na podniebieniu pełne, oksydacyjne 
i dobrze wyważone. Kwasowość zapewnia 
przyjemność picia, podczas gdy drobno-
ziarniste taniny nadają winu strukturę.

 Touriga Nacional, Touriga Francês, 
Tinta Roriz, Tinta Barroca            

 czerwone, słodkie
 tak

RS02 

PORTO FOGO WHITE
DOURO / ROZÉS

Jasna, przeźroczysta barwa. Dominują aro-
maty kwiatów i cytrusów, z delikatną nutą 
słodyczy. W smaku słodycz, przykrywają-
ca wysoką zawartość alkoholu. Na drugim 
planie ujawniają się nuty cytrusów i brzo-
skwini.

 Moscatel, Rabigato, Viosinho                 
 białe, słodkie
 tak

RS01 

PORTO FOGO RUBY
DOURO / ROZÉS

Intensywna rubinowa barwa. W zapa-
chu dominują aromaty powideł, dże-
mu i suszonych czerwonych owoców,  
z delikatną nutą słodyczy. W ustach domi-
nują nuty powideł, rodzynek.

 Touriga Nacional, Touriga Francês, 
Tinta Roriz, Tinta Barroca          

 czerwone, słodkie
 tak

RS03



115PORTUGALIA | MADERA | MINHO 

H&H MADEIRA FINEST 
MEDIUM RICH 
5 YEARS OLD 
MADEIRA / 
HENRIQUES & HENRIQUES

Posiada wyraźny bursztynowy kolor ze zło-
tym szlifem. Delikatny zapach suszonych 
owoców z odrobiną dębu. Półsłodkie, bar-
dzo gęste, dużo suszonych śliwek, rodzy-
nek oraz prażonych orzechów

 Tinta Negra Mole, Bual
 czerwone, półsłodkie 
 tak

HH01 

H&H MADEIRA FINEST 
FULL RICH 
5 YEARS OLD
MADEIRA / 
HENRIQUES & HENRIQUES

Posiada wyraźny bursztynowy kolor ze zło-
tym szlifem. Delikatny zapach suszonych 
owoców z odrobiną dębu. Słodkie, bardzo 
gęste, dużo suszonych śliwek, rodzynek 
oraz prażonych orzechów.

 Tinta Negra Mole, Bual
 czerwone, słodkie 
 tak

HH02 

IDENTIDADE VINHO VERDE
D.O.C. VINHO VERDE  / CAMPOS CAMPELLO

Bardzo aromatyczne, świeże, o świetnie zachowanej kwasowości. W smaku 
rześkie, z owocami tropikalnymi, zielonym jabłkiem oraz mineralną nutą.

 Loureiro, Trajdura, Arinto                
 białe, delikatnie musujące

CC01 



116 IZRAEL | GÓRNA GALILEA | GALIL MOUNTAIN WINERY

Winiarnia Galil Mountain Winery została założona w 2000 roku jako joint venture pomiędzy światowej sławy Golan Heights Winery 
i kibucem Yiron. Nowatorsko zaprojektowana winnica znajduje się w Górnej Galilei, która jest uważana za jeden z najlepszych 
regionów winiarskich Izraela. Winnica przestrzega  zasad zrównoważonego rozwoju zarówno w winnicy jak i w winiarni, dzięki 
czemu może produkować wina z korzyścią dla obecnych jak i  przyszłych pokoleń, zachowując unikalne środowisko naturalne. 

WHITE
UPPER GALILEE

Kupaż dwóch białych odmian, które tworzą 
unikalne wino, pełne słodkiej i owocowej 
witalności. Całość elegancka, uzupełnioną 
delikatną kwasowością.

 90% Viognier, 10% Sauvignon Blanc                      
 białe, wytrawne 

GM01

CABERNET SAUVIGNON
UPPER GALILEE

Wino o wspaniałej czerwonej barwie,  
z delikatnym aromatem jeżyn, jagód, dże-
mu i świeżych ziół. Usta mocno owocowe, 
z wyważoną kwasowością i długim, jedwa-
bistym wykończeniem.

 Cabernet Sauvignon                      
 czerwone, wytrawne 

GM03

SYRAH
UPPER GALILEE

Głęboka czerwonofioletowa barwa. Wino  
o delikatnym zapachu świeżych jeżyn, śli-
wek i czarnej porzeczki, z nutami tytoniu  
i przypraw. Usta bogate, jedwabiste o długim  
i eleganckim zakończeniu. 

 Syrah                       
 czerwone, wytrawne  

GM02 



117IZRAEL | GÓRNA GALILEA | GALIL MOUNTAIN WINERY

GEWURZTRAMINER
UPPER GALILEE

Słomkowa barwa, ze złocistozielonymi re-
fleksami. Bardzo aromatyczne i orzeźwiają-
ce, z delikatnymi, słodkimi nutami owoców 
tropikalnych, przypraw i kwiatów. Przyjem-
ny finisz, z delikatną nutą słodyczy.

 Gewurztraminer                       
 białe, wytrawne  

GM05

VIOGNIER
UPPER GALILEE

Złocista barwa. Delikatny zapach zielone-
go jabłka, moreli, białej brzoskwini i skórki 
cytryny. Dodatkowo akcenty masła i pra-
żonych orzechów. Wino świeże o jedwabi-
stym smaku oraz delikatnym i przyjemnym 
zakończeniu. 

 Viognier                        
 białe, wytrawne  
 20% wina fermentowało w nowych 

beczkach

GM04 



118 IZRAEL | GÓRNA GALILEA | GALIL MOUNTAIN WINERY

YIRON
UPPER GALILEE
Bardzo bogate, eleganckie i inten-
sywne wino, z delikatnym zapa-
chem palonego masła, tostowa-
nego dębu i gałki muszkatołowej. 
Nuty świeżych malin i czarnej wi-
śni. Wino dobrze zrównoważone, 
bogate w smaku, o jedwabistej  
teksturze.

 51% Cabernet Sauvignon,
    33% Merlot, 9% Petit Verdot,
    7% Syrah                       

 czerwone, wytrawne  
 16 miesięcy, dąb francuski

GM09 

ALON WHITE
UPPER GALILEE

Wino wyróżniające się aromatami dojrzałej 
gruszki, jabłecznika z nutami świeżej mięty 
i owoców cytrusowych.

 Viognier, Sauvignon Blanc, 
     Chardonnay                     

 białe, wytrawne  
 3 miesiące

GM06

ALON RED
UPPER GALILEE

Aromaty dojrzałej wiśni, czerwonych owo-
ców z ziemisto-ziołową nutą uzupełnione 
przez akcenty maślano-tostowe. W ustach 
wino pełne, z długim i przyjemnym fini-
szem.

 41% Cabernet Sauvignon, 
    35% Syrah, 17% Cabernet Franc, 
    7% Petit Verdot                    

 czerwone, wytrawne  
 12 miesięcy

GM07



119IZRAEL | GÓRNA GALILEA | GALIL MOUNTAIN WINERY

MERON
UPPER GALILEE
Eleganckie wino o głębokiej, czerwonej barwie, z deli-
katnym owocowym aromatem śliwek, świeżych owoców, 
dżemu wiśniowego z odrobiną kakao, tostów i z nutą dębu.  
W ustach pełne, gładkie i jedwabiste z długim finiszem.

 79% Syrah, 15% Petit Verdot, 6% Cabernet Sauvignon                     
 czerwone, wytrawne
 16 miesięcy, dąb francuski 

GM08

HATZUK - SINGLE VINEYARD
UPPER GALILEE

Wino pochodzące z pojedynczej winnicy Hatzuk położonej 
670 m n.p.m., tuż przy granicy z Libanem. Charakterystyczny 
bukiet z dojrzałymi czerwonymi owocami, nutami ziemi, ziół, 
wanilii i dębu. Usta pełne, z aksamitną strukturą i długim za-
kończeniem.

 Syrah                  
 czerwone, wytrawne  
 18 miesięcy

GM11 

YIFTAH - SINGLE 
VINEYARD
UPPER GALILEE

Wino pochodzi z jednej z najlepszych win-
nic w Izraelu, czyli pojedynczej parceli 
- Yiftah położonej w Dolinie Kadesh.  Wy-
raźna owocowość połączona  z aromatami 
wanilii, i nutami dymnymi. Wino bogate, 
soczyste i zarazem eleganckie.

 Petit Verdot                    
 czerwone, wytrawne  
 18 miesięcy

GM10 



120 CHILE | DOLINA COLCHAGUA | ESTAMPA

Viña Estampa jest wiodącą chilijską winnicą uprawiającą swoje winorośla na 330 ha w Dolinie Colchagua. Dolina jest miej-
scem cieszącym się ogromnym prestiżem wśród siedlisk w Chile, stąd region słynnie z produkcji dobrze zbudowanych win 
czerwonych, a klimat jest perfekcyjny do uprawy gron. Winnica uprawia wiele szczepów, m in. Carmenere, Merlot, Cabernet 
Sauvignon, ale pracuje również z mniej znanymi odmianami jak Viognier czy Petit Verdot. Bogactwo odmian daje enologom 
znacznie większą paletę możliwości podczas tworzenia win.

RESERVA 
SAUVIGNON BLANC
COLCHAGUA VALLEY

Żółta barwa z zielonymi refleksami. Nuty 
ziół, papryki z akcentm trawy i odrobiną 
zielonego jabłka oraz brzoskwini. Smak 
intensywny, owocowy z zaznaczoną mine-
ralnością i ostrością w ustach. 

 90% Savignon Blanc, 
    10% Chardonnay                    

 białe, wytrawne  

VE01 

RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON
COLCHAGUA VALLEY

Głęboka, czerwono-granatowa barwa.  
W nosie nuty porzeczek, malin oraz śliwek. 
Na podniebieniu świeże maliny, z akcen-
tem kawy mokka i lekkim aromatem palo-
nych ziaren kawy. 

 85% Cabernet Sauvignon, 
    15% Petit Verdot                

 czerwone, wytrawne  
 30% wina – 8 miesięcy, 

    dąb amerykański

VE02

RESERVA CARMENERE
COLCHAGUA VALLEY

Ciemnoczerwona barwa. W nosie wyczu-
walne aromaty dojrzałych czerwonych 
owoców, przypraw i kawy. W ustach wino 
eleganckie i dobrze skoncentrowane.

 90% Carmenere, 10% Malbec              
 czerwone, wytrawne  
 30% wina – 8 miesięcy, 

    dąb amerykański

VE03 



121CHILE | DOLINA COLCHAGUA | ESTAMPA

GRAN RESERVA 
CARMENERE
D.O. MARCHIGÜE 
COLCHAGUA VALLEY

Głęboka rubinowa czerwień, z fioletowymi 
niuansami. Intensywne aromaty świeżych 
malin, ziół i kawy. W ustach czekolada, kawa 
i czerwone jagody. Wino soczyste, pełne  
i dobrze skoncentrowane o miękkiej tani-
nie.

 72% Carmenere, 22% Syrah, 
    6% Cabernet Sauvignon

 czerwone, wytrawne  
 14 miesięcy, dąb francuski

VE05 

GRAN RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON
D.O. MARCHIGÜE 
COLCHAGUA VALLEY

Rubinowo-czerwona barwa z fioletowymi 
akcentami. Dojrzałe czerwone owoce, 
śliwki i wiśnie potem nuty przypraw, ziół 
i ziaren kawy. W ustach dojrzałe, o wyjąt-
kowo dużej koncentracji. W smaku znaj-
dziemy nuty porzeczki, przypraw i tostów. 
Wino dobrze zrównoważone o bogatej 
strukturze.

 90% Cabarnet Sauvignon, 
    8% Syrah, 2% Malbec

 czerwone, wytrawne  
 14 miesięcy, dąb francuski

VE04 



GOLD CARMENERE
COLCHAGUA VALLEY

Rubinowo-czerwona barwa, z fioleto-
wymi refleksami. W zapachu pojawiają 
się dojrzałe czerwone owoce, śliwki, 
wiśnie, nuty przypraw i ziół oraz aroma-
ty kawy. W smaku znajdziemy akcenty 
porzeczek i tostów – efekt starzenia  
w dębowych beczkach. 

 65% Carmenere, 25% Cabernet 
    Sauvignon, 5% Cabernet Franc 
    i 5% Petit Verdot              

 czerwone, wytrawne  
 12 do 14 miesięcy, dąb francuski 

    i amerykański

VE06 

122 CHILE | DOLINA COLCHAGUA | ESTAMPA

LACRUZ
COLCHAGUA VALLEY

Głęboka, ciemnoczerwona barwa. Słod-
kie, świeże i owocowe aromaty, przypomi-
nające jagody i dojrzałe czerwone owoce, 
z nutami lukrecji oraz subtelnym dotykiem 
tostów. W ustach dokonale zbalansowane 
z dobrą taniną, która zapewnia doskonałą 
ewolucję w butelce. 

 80% Carmenere, 15% Syrah, 
    5% Petit Verdot                

 czerwone, wytrawne  
 18 do 24 miesięcy, dąb francuski

VE07



123CHILE | TERRA ANDINA 

LASCAR CLASSIC 
CARMENERE
CENTRAL VALLEY 

Świeże, dobrze wyważone wino z właści-
wą równowagą pomiędzy taniną i natu-
ralną kwasowością. W nosie nuty malin, 
czarnych porzeczek i jeżyn, ze szczyptą 
przypraw. W smaku jedwabiste z głębo-
kim, ale zrównoważonym garbnikiem.

 Carmenere     
 czerwone, delikatnie wytrawne 

TI02

MIRLA BAY
PINOT NOIR
COASTAL REGION 

Delikatna, jasnoczerwona barwa. Harmo-
nijny pinot noir pokazuje aromaty świe-
żych truskawek, wiśni i różanych płatków.  
W ustach miękkie taniny, ożywcza kwaso-
wość i mnóstwo owoców. 

 Pinot Noir    
 czerwone, wytrawne

TI04 

MIRLA BAY 
SAUVIGNON BLANC
COASTAL REGION 

Lekkie i orzeźwiające wino o jasnosłom-
kowej barwie. W nosie intensywne nuty 
owoców cytrusowych m.in. limonki oraz 
grejpfruta. Usta świeże, owocowe z dobrze 
zrównoważoną kwasowością.

 Sauvignon Blanc
 białe, delikatnie wytrawne 

TI03

LASCAR CLASSIC 
CHARDONNAY
CENTRAL VALLEY

Wino o aromatach owoców tropikalnych: 
ananasów, pomarańczy, mango i marakui. 
Na podniebieniu pełne, soczyste, pod-
kreślone delikatną kwasowością. Całość 
wieńczy miły, delikatnie owocowy finisz.

 Chardonnay          
 białe, delikatnie wytrawne 

TI01 



124 CHILE | DOLINA LIMARI | SANTA RITA

Winnica Santa Rita została założona w 1880 r. przez Domingo Fernandeza. Dokłądnie 100 lat później grupa Claro nabyła 
nieruchomości i grunty winnicy. Wraz ze zmianą właścicieli nastąpił wielki postęp technologiczny w uprawie winorośli i pro-
dukcji win. Pod koniec lat 80 zakończono także proces obsadzania 1000 ha winnic w najważniejszych regionach wniarskich 
w Chile: Maipo, Rapel, Lentue, Casablanca i Apalta. Wina Santa Rita od kilku dekad są bardzo ceniane na całym świecie, 
zarówno przez konsumentów jak i krytyków winiarskich.

MEDALLA REAL 
GRAN RESERVA 
CHARDONNAY
LIMARI VALLEY

Jasna, złotożółta barwa. Intensywny i złożo-
ny bukiet łączący nuty mineralne z lekkimi 
cytrusami, nektarynką i kwiatami. Pod-
niebienie wyróżnia się orzeźwiającą kwa-
sowością, która równoważy owocowość. 
Wino o jedwabistej konsystencji, pełne  
i głębokie.

 Chardonnay                  
 białe, wytrawne  
 10 miesięcy, dąb francuski 

     (używane beczki) 

SR01 

MEDALLA REAL 
GRAN RESERVA SYRAH
LIMARI VALLEY

Głęboka i intensywna rubinowoczerwona 
barwa z fioletowym odcieniem. Złożony 
bukiet łączy czarne oliwki, czarną porzecz-
kę, przyprawy i minerały. Podniebienie 
eleganckie i skoncentrowane z niesamo-
witą równowagą i długim, przyjemnym 
finiszem.

 97% Syrah, 3% Viognier              
 czerwone, wytrawne  
 12 miesięcy, dąb francuski 

    (używane beczki)

SR02



125CHILE | DOLINA MAIPÓ | SANTA RITA

CASA REAL RESERVA ESPECIAL 
CABERNET SAUVIGNON
ALTO JAHUEL / MAIPÓ VALLEY 

Głęboka, intensywna rubinowa barwa. Złożone aromaty 
czerwonych owoców, śliwek, wiśni oraz nut dojrzałych 
czarnych owoców takich jak jeżyny i jagody. Delikatne 
niuanse wanilii i kawy. Słodkie i jedwabiste taniny. Wino 
potężne, mocne, przy czym nadal bardzo eleganckie.

 Cabernet Sauvignon      
 czerwone, wytrawne  
 15 miesięcy, nowe beczki, dąb francuski

SR03 



126 ARGENTYNA | MENDOZA | DOÑA PAULA

Doña Paula jest właścicielem ponad 700 ha winnic znajdujących się w prestiżowych regionach Lujan de Cuyo i Uco 
Valley Tupungato (Mendoza). Nawadnianie upraw na tym terenie jest możliwe dzięki znakomicie rozwiniętemu systemo-
wi irygacji, doprowadzającemu wodę z topniejących, górskich szczytów. Regiony te, cieszą się słońcem przez 300 dni  
w roku, a wysokie temperatury i suchy klimat łagodzony jest wiatrami wiejącymi od strony Andów. Odpowiedniej, jakości 
gleby sprzyjają uprawie wielu odmian winorośli, a doskonałe warunki naturalne i możliwości terroir powodują, że po-
wstają tam wina najwyższej jakości.

PAULA CHARDONNAY
MENDOZA

Eleganckie wino o pięknej jasnożółtej bar-
wie. Egzotyczne aromaty ananasa, melo-
na, brzoskwini i wanilii. W smaku świeże, 
krągłe o aksamitnych nutach owocowych, 
z długim i przyjemnym posmakiem.

 Chardonnay                   
 białe, wytrawne  

DP01

PAULA MALBEC
MENDOZA

Eleganckie wino o głębokiej czerwono-
-fioletowej barwie. Intensywne, o lekko 
korzennym zapachu, z nutą suszonych 
ziół. W smaku pełne dojrzałych owoców, 
śliwek i wiśni. Dobrze zrównoważone,  
z delikatnymi taninami i długim przyjem-
nym posmakiem.

 Malbec                   
 czerwone, wytrawne  

DP02

ESTATE MALBEC
VALLE DE UCO / MENDOZA

Wino o intensywnej czerwonej barwie. 
Złożone aromaty dojrzałej śliwki, jeżyn, 
jagód, lukrecji i czarnego pieprzu. W sma-
ku pełne dojrzałych czerwonych owoców,  
z miękkimi taninami. Długi, owocowy fi-
nisz.

 Malbec                  
 czerwone, wytrawne  
 10 miesięcy, dąb francuski

DP03



127ARGENTYNA | MENDOZA | DOÑA PAULA

1100 RED BLEND
VALLE DE UCO / MENDOZA

Głęboka fioletowa barwa. W nosie aromaty 
kwiatowe takie jak fiołki i dzika róża – ty-
powe dla odmiany Malbec. Syrah dodaje 
nuty pikantne oraz ciało i jedwabiste tani-
ny, podczas gdy Cabernet Sauvignon uzu-
pełnia mieszankę doskonałą strukturą.

 60% Malbec, 30% Syrah, 
    10% Cabernet Sauvignon                  

 czerwone, wytrawne  
 14-16 miesięcy, dąb francuski 

    (20% nowe)

DP07 

SMOKED BY 
DOÑA PAULA 
RED BLEND
LUJÁN DE CUYO / MENDOZA

Wino o intensywnej fioletowej barwie. 
Złożone aromaty czerwonego dżemu owo-
cowego, przypraw, wanilii i delikatnego 
dymu. Na podniebieniu wyraźne słodkie  
i aksamitne taniny.

 60% Cabernet Sauvignon, 
    30% Malbec, 10% Bonarda                

 czerwone, wytrawne  
 12 miesięcy, dąb francuski

DP06 



128 ARGENTYNA | MENDOZA | ESCORIHUELA GASCÓN

Historia winnicy rozpoczyna się w 1880 roku, kiedy 19 letni Miguel Escorihuela Gascón emigruje z rodzinnej miej-
scowości Aragon w Hiszpanii do Argentyny. Już po czterech latach kupuje 17 hektarów ziemi w regionie Godoy Cruz  
w prestiżowej prowincji Mendoza i rozpoczyna uprawę winorośli. Dzisiaj bodega posiada ponad 130 letnią tradycje i jest 
najstarszą winnicą w Mendozie. W latach 90-tych w działalność winnicy zaangażował się Ernesto Catena, który postawił 
na rolnictwo ekologiczne i wysoką jakość win.

VIOGNIER
AGRELO / MENDOZA

Żółta barwa, ze złotymi refleksami. Aro-
maty moreli, dojrzałych brzoskwiń, skórki 
miodu i pomarańczy, z nutami dymu i wa-
nilii. Wino pełne, dobrze zrównoważone, 
o średniej kwasowość. Długi i smaczny 
finisz.

 Viognier                  
 białe, wytrawne  
 10% wina, 6 miesięcy dąb francuski

EG01 

MALBEC
AGRELO / MENDOZA

Intensywna rubinowa barwa, z fioletowymi 
refleksami. Aromaty jeżyn, żurawiny, śli-
wek i przypraw oraz nuty dębowej beczki. 
Podniebienie pełne, soczyste i złożone,  
z akcentami owocowymi oraz aromatami 
balsamicznymi, i przyprawowymi. Długie 
wykończenie, z owocowym posmakiem.

 Malbec                   
 czerwone, wytrawne  
 60% wina, 8 miesięcy dąb francuski 

i amerykański

EG02 

CABERNET SAUVIGNON
AGRELO / MENDOZA

Głęboka rubinowa czerwień z fioletowymi 
refleksami. Aromaty marmolady z czarnej 
porzeczki, dojrzałych dzikich jagód, czar-
nego pieprzu, aromatycznych ziół, wanilii  
i goździków. Wino soczyste i otulające pod-
niebienie. Delikatne taniny, które zapew-
niają długotrwałe wykończenie.

 Cabernet Sauvignon                
 czerwone, wytrawne  
 8 miesięcy, dąb francuski

EG03



129ARGENTYNA | MENDOZA | ESCORIHUELA GASCÓN

CABERNET FRANC
AGRELO / MENDOZA

Głęboka rubinowa czerwień z fioletowymi 
refleksami. Wyraziste z aromatami ziół, 
wiśni, jagód i dojrzałych czarnych śliwek. 
Wino eleganckie, bogate z aromatami 
czerwonych i czarnych owoców, ziół i przy-
praw. Słodkie i okrągłe taniny, które tworzą 
przyjemny, owocowy i trwały finisz. 

 Cabernet Franc        
 czerwone, wytrawne
 8 miesięcy, dąb francuski

EG04 

PINOT NOIR
AGRELO / MENDOZA

Jasno-wiśniowa czerwień z bordowymi re-
fleksami. Aromaty balsamiczne z nutami 
ziół, czarnych oliwek, czerwonych owoców 
i konfitury z owoców leśnych. Całość uzu-
pełniona przez nuty dymu. Wyrazista kwa-
sowość zapewnia dobrą równowagę oraz 
długi, przyjemny finisz.

 Pinot Noir              
 czerwone, wytrawne  
 50% wina, 8 miesięcy dąb francuski

EG05 



130 ARGENTYNA | MENDOZA | ESCORIHUELA GASCÓN

GRAN RESERVA MALBEC
AGRELO / MENDOZA

Głęboka fioletowo-czerwona barwa. 
Ekspresyjny i owocowy nos, z akcen-
tem świeżych śliwek, i jagód, uzupeł-
nionych nutą fiołków oraz wędzonymi 
aromatami dębu. Na podniebieniu wy-
raźnie owocowe o aksamitnej teksturze  
i dobrej równowadze. Wino posiada krągłe 
i słodkie taniny oraz długi finisz. 

 Malbec                  
 czerwone, wytrawne  
 12 miesięcy, dąb francuski

EG06

GRAN RESERVA 
CHARDONNAY
AGRELO / MENDOZA

Jasnożółta barwa ze złotymi refleksami. 
Aromaty limonki, gruszki i ananasa, uzu-
pełnione nutą mineralną. Akcenty maśla-
ne, wanilia, kwiaty lipy, pomarańczy, miód 
oraz akcenty tostowe zapewnia wyraźna 
dębina. Wino pełne, świeże o dobrej kwa-
sowości i świetnej równowadze. Eleganc-
ki, długi i owocowym finisz. 

 Chardonnay            
 białe, wytrawne
 50% wina, 6 miesięcy dąb francuski

EG07 

PEQUEÑAS 
PRODUCCIONES 
MALBEC
AGRELO / MENDOZA
Intensywna fioletowo-czerwona barwa. 
Aromaty dojrzałych śliwek, wiśni i jagód. 
Akcenty wędzonki i przypraw. Na podnie-
bieniu pełne, soczyste, z wyraźnie słodkim 
i owocowym smakiem, który ewoluuje  
w dojrzały oraz długi finisz.

 Malbec                  
 czerwone, wytrawne  
 10 miesięcy, dąb francuski

EG08 



131ARGENTYNA | MENDOZA | ESCORIHUELA GASCÓN

THE PRESIDENT'S BLEND
AGRELO / MENDOZA

Głęboka fioletowa czerwień. W nosie zło-
żone, z aromatami czarnej porzeczki, śli-
wek, przypraw i ziół. Całość uzupełniona 
akcentami wędzonki, goździków, wanilii,  
i kakao. W ustach wyraźnie owocowe, da-
jące smak marmolady z dzikich owoców, 
nuty balsamiczne i tosty. Wino eleganckie, 
soczyste i świeże. Aksamitne taniny i ele-
gancka kwasowość dają przyjemny, długi 
finisz. 

 85% Malbec, 10% Cabernet 
    Sauvignon, 5% Syrah

 czerwone, wytrawne  
 16 miesięcy, dąb francuski

EG09 

DON MALBEC
UCO VALLEY / MENDOZA
Głęboka fioletowa czerwień. Intensywne 
aromaty czarnej śliwki, dojrzałych truska-
wek, jagód i jeżyn. Wyraźne akcenty wani-
lii, cedru i kakao. W ustach śliwki i dzikie 
jagody, z delikatną nutą mineralną. Wino 
bogate, o dobrze zrównoważonej struktu-
rze, mocnej taninie i orzeźwiającej kwaso-
wości. Długotrwały i oleisty finisz, przywo-
dzący na myśl marmoladęz czerwonych 
owoców z wyraźną nutą dębu. 

 Malbec
 czerwone, wytrawne  
 16 miesięcy, dąb francuski (400 l)

EG10 



ALAMEDA ZINFANDEL
CALIFORNIA / ASW WINES

Ciemnoczerwona barwa. Charakterystycz-
ne dla tej odmiany nuty powideł, pod-
suszanych owoców oraz przyjemna, od-
świeżająca kwasowość. Całość dopełnia 
miękka, acz zaznaczona tanina.

 Zinfandel
 czerwone, delikatnie wytrawne 

ZA01

ALAMEDA CHARDONNAY
CALIFORNIA / ASW WINES

Wino o jasnozłotej barwie. Bukiet ujawnia 
nuty cytrusów, kiwi i owoców tropikalnych 
spowitych akcentem pieczonych fig i wa-
nilii. W ustach ponownie cytrusy z dodat-
kiem niuansów gałki muszkatołowej i so-
czystej, niemalże słodkiej brzoskwini. 

 81% Chardonnay, 17% Colombard, 
2% Muscat        

 białe, delikatnie wytrawne 

ZA02 

CERO ZINFANDEL 0%
CALIFORNIA

Ciemnoczerwona barwa. Wino pikantne, 
świeże i owocowe o wyraźnych nutach doj-
rzałych jagód.

 Zinfandel                 
 czerwone, delikatnie wytrawne 

ZA04

CERO CHARDONNAY 0% 
CALIFORNIA

W nosie nuty owoców egzotycznych i wa-
nilii. Wino przyjemne, świeże i dobrze zba-
lansowane.

 Chardonnay         
 białe, delikatnie wytrawne 

ZA03

CERO SPARKLING 
CHARDONNAY 0% 
CALIFORNIA

W nosie nuty owoców egzotycznych i wa-
nilii. Wino przyjemne, świeże i dobrze zba-
lansowane.

 Chardonnay         
 białe, delikatnie wytrawne 

ZA05

132 USA | KALIFORNIA | ASW WINES | WINA BEZALKOHOLOWE 



133USA | KALIFORNIA | GRAVELLY FORD

Winnice Gravelly Ford położone są w najbardziej uznanych regionach winiarskich Kalifornii. Chłodny klimat sprzyja po-
wolnemu i równomiernemu dojrzewaniu winogron co pozwala produkować wina klasy premium, które charakteryzują 
się bogactwem dojrzałych owoców oraz rześką kwasowością. 

CABERNET SAUVIGNON
CALIFORNIA

Aromaty z wyraźną czerwoną porzeczką, wiśnią, maliną 
oraz pikantną nutką. W smaku dobrze zbudowane z ak-
centem wanilii i tostów.

 Cabernet Sauvignon        
 czerwone, wytrawne  
 tak

GF02 

CHARDONNAY
CALIFORNIA

Jasnozłota barwa. Kuszące, soczyste aromaty świeżego 
jabłka, brzoskwini, gruszki i cytryny. W ustach krągłe, doj-
rzałe z delikatną nutą dębu.

 Chardonnay                  
 białe, wytrawne
 tak

GF01



134 USA | KALIFORNIA | KENDALL JACKSON

VINTNER’S RESERVE  
ZINFANDEL
MENDOCINO COUNTY / CALIFORNIA

Intensywna, ciemnoczerwona barwa. Nuty śliwek, 
dżemu malinowego i jeżyn wsparte solidnymi tanina-
mi. W ustach wyraźnie owocowe z akcentem cedru 
i przypraw. Wino dobrze zbalansowane i trwałe.

 82% Zinfandel, 17% Petite Sirah, 
    1% Syrah             

 czerwone, wytrawne  
 10 miesięcy, dąb francuski – 68% wina

KJ02

Początek winnicy to rok 1974 kiedy rodzina Jacksonów kupiła 35 hektarowy sad znajdujący się w Lakeport w północnej 
Kaliforni. Chcieli spróbować swoich sił w produkcji win, więc sad przekształcono w winnicę, a uprawiane tam grona były 
sprzedawane okolicznym winiarzom. Podczas pamiętnych zbiorów w 1980 r. jeden z producentów odmówił przyjęcia 
zebranych gron, więc Jess Jackson podjął decyzje o wyprodukowaniu win z nieodebranych owoców. W ten sposób po-
wstały pierwsze butelki zakorkowane w 1982 roku, a wino 82’ Vintner’s Reserve Chardonnay odniosło niespodziewany 
sukces i stało się najpopularniejszym Chardonnay w Ameryce! 

VINTNER’S RESERVE  
CHARDONNAY
CALIFORNIA

Wino gładkie, świeże o pięknej złotej barwie. W no-
sie aromaty mango, papai, ananasa, cytryny i limonki.  
W smaku kremowe, pełne owoców tropikalnych  
z nutą wanilii i miodu.

 Chardonnay                  
 białe, wytrawne 
 6 miesięcy, dąb francuski  i amerykański, 

    sur-lie

KJ01



135USA | KALIFORNIA | KENDALL JACKSON

CAMELOT HIGHLANDS CHARDONNAY
SANTA BARBARA COUNTY / CALIFORNIA

Wino pochodzi z 40-letnich winnic rozciągających się na wzgórzach 
Santa Maria Bench w Santa Maria Valley w hrabstwie Santa Barbara na 
wysokości 106-137 m n.p.m. Bukiet z dojrzałymi owocami jak ananas, 
mango i papaja. W ustach kandyzowana limonka, krem brullee z nutą 
cynamonu i wanilii. 

 Chardonnay     
 białe, wytrawne
 7 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego

KJ05

VINTNER'S RESERVE 
PINOT NOIR
CALIFORNIA
Aromaty maślane z akcentem tostów.  
W smaku zdecydowanie soczysta, dojrzała 
wiśnia, truskawka,malina oraz hojne tani-
ny. 

 Pinot Noir       
 czerwone, wytrawne
 9 miesięcy w beczkach z dębu 

    francuskiego

KJ03

VINTNER’S RESERVE 
CABERNET SAUVIGNON
SONOMA COUNTY /  
CALIFORNIA

Wciągające aromaty bujnej czarnej wiśni, 
jeżyn i czarnej porzeczki. Krągłe, bogate,  
z dobrze ułożoną taniną zapewniającą 
mocny kręgosłup i eleganckie podniebie-
nie. Nuty cedru, wanilii z akcentem mokki 
na finiszu.

 87% Cabernet Sauvignon, 
     5% Cabernet Franc, 4% Petit Verdot, 
    3% Merlot i 1% Malbec           

 czerwone, wytrawne  
 10 miesięcy, 59% dąb francuski / 

    39% dąb amerykański / reszta 
    stalowa kadź

KJ04



136 USA | KALIFORNIA | ROBERT MONDAVI AND BARON MOUTON ROTHSCHILD

OPUS ONE
NAPA VALLEY / CALIFORNIA / BY ROBERT MONDAVI AND BARON 
MOUTON ROTHSCHILD
Jedna z legend winiarstwa kalifornijskiego, wspólna inwestycja Roberta Mondaviego i Mo-
uton Rothschild z regionu Pauillac. Powstaje ze szczepów: Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc i Merlot. Leżakuje 18 miesięcy w nowych beczkach z dębu francuskiego. Wyczuwalna 
czarna porzeczka i subtelne akcenty mineralne. Wino mocne z dużą ilością tanin, które ła-
godnieją wraz z dłuższym leżakowaniem.

 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot            
 czerwone, wytrawne  
 18 miesięcy, dąb francuski

OP01 



137USA | WASZYNGTON | PRAYERS OF SINNERS & SAINTS

Producentem wina jest Ste. Michelle Estate jedna z pionierskich winnic w stanie Washington. Posiadłość założona w 1912 
roku była od samego początku nastawiona na produkcję wina, jednak te plany pokrzyżowała prohibicja wprowadzona 
w 1920 roku.  Powtórna inauguracja winiarskiej produkcji nastąpiła w latach 60-ych i z dużymi sukcesami trwa do dziś.

PRAYERS OF SAINTS 
CHARDONNAY
WASHINGTON

Eleganckie, miękkie i orzeźwiające  
Chardonnay w stylu „nowo światowym”. 
Silne nuty owocowe (morele, brzoskwinie, 
żółte jabłka, melon). Około ¼ volumenu 
fermentowało w dębowych kadziach, resz-
ta – w kadziach stalowych.

 Chardonnay                  
 białe, wytrawne
 tak

PS01 

PRAYERS OF SINNERS 
RED BLEND
WASHINGTON

Czerwone, intensywne wino łączące  
w sobie aromaty i smaki czarnych owoców 
leśnych, fiołków, gorzkiej czekolady i odro-
biny lukrecji. 

 90% Syrah, 10% Merlot                
 czerwone, wytrawne 
 10-12 miesięcy w używanych 

     beczkach dębowych

PS02 



138 USA | WASZYNGTON | 14 HANDS WINERY

Producentem wina jest Ste. Michelle Estate jedna z pionierskich winnic w stanie Washington. Posiadłość założona w 1912 
roku była od samego początku nastawiona na produkcję wina, jednak te plany pokrzyżowała prohibicja wprowadzona 
w 1920 roku.  Powtórna inauguracja winiarskiej produkcji nastąpiła w latach 60-ych i z dużymi sukcesami trwa do dziś.

HOT TO TROT SMOOTH RED BLEND
COLUMBIA VALLEY / WASHINGTON

Aromaty wiśni, czerwonej porzeczki i herbaty. Smak ciasta wiśniowego, 
dojrzałych jagód i śliwek, wsparty soczystymi taninami i nutami przy-
praw. Trwały i wyrazisty finisz.

 57% Merlot, 25% Syrah, 13.5% Cabernet Sauvignon, 5% inne  
 czerwone, delikatnie wytrawne  
 tak

HW01



139USA | WASZYNGTON | 14 HANDS WINERY

14 HANDS CHARDONNAY
COLUMBIA VALLEY / WASHINGTON

Eleganckie, miękkie i orzeźwiające Chardonnay w stylu 
„nowo światowym”. Silne nuty owocowe (morele, brzoskwi-
nie, żółte jabłka, melon). Około ¼ volumenu fermentowało 
w dębowych kadziach, reszta – w kadziach stalowych.

 Chardonnay                  
 białe, wytrawne
 tak

HW03 

14 HANDS CABERNET
SAUVIGNON
COLUMBIA VALLEY / 
WASHINGTON

Aromaty jagód, jeżyn i czarnej po-
rzeczki z delikatnym muśnięciem 
suszonych ziół i przypraw. Na pod-
niebieniu lekko pikantne, z akcentem 
porzeczek i wiśni łutówki przyprószo-
nych odrobiną kakao. Całość otulona 
gładkim garbnikiem.

 86% Cabernet Sauvignon, 
    12% Merlot, 2% inne               

 czerwone, delikatnie wytrawne
 kilka miesięcy, używane beczki  

   – dąb francuski i amerykański

HW02



140 RPA | WESTERN CAPE | KLEIN CONSTANTIA

Winnica Klein Constantia została założona w 1685 roku przez Simona van der Stela – pierwszego holenderskiego gubernatora 
Kapsztadu. Winnica znajduje się wśród starożytnych drzew na górskich granitowych zboczach, owiewanych morskimi wiatrami  
i jest zaliczana do najpiękniej położonych winnic na świecie. Dzisiaj Klein Constantia nadal produkuje najwyższej jakości wina, w tym 
jedno z najbardziej znanych win słodkich na świecie - Vin de Constance. Doceniane przez przywódców światowych i arystokrację 
w XVIII-wiecznej Europy wino zostało wskrzeszone przez Klein Constantię w 1986 roku, przywracając temu wyjątkowemu trunkowi 
należyte miejsce w historii winiarstwa.

RED BLEND
WESTERN CAPE

Intensywna, głęboka rubinowa barwa. 
Bogate aromaty czarnych owoców, z ele-
ganckimi nutami drzewa sandałowego.  
Podniebienie pełne i złożone. Dobrze zin-
tegrowane taniny nadają winu stonowaną 
i precyzyjną strukturę. Długi i aksamitny 
finisz.

 44% Cabernet Sauvignon, 
    29% Shiraz, 15% Malbec, 
    12% Petit Verdot 

 czerwone, wytrawne
 12 miesięcy, dąb francuski 

    (nowe 40%)

KC04 

SAUVIGNON BLANC
WESTERN CAPE

Jasnozłota barwa, z zielonymi refleksami. 
Aromaty białej brzoskwini, porzeczki i zie-
lonego agrestu. Smak bardzo elegancki, 
owocowy, przechodzący w kremową struk-
turę wykończoną mineralnością. Finisz 
długi i intensywny. 

 Sauvignon Blanc                     
 białe, wytrawne 

dojrzewanie – 7 miesięcy na osadzie

KC03 



141RPA | WESTERN CAPE | KLEIN CONSTANTIA

VIN DE CONSTANCE
CONSTANTIA, WESTERN CAPE

Jasnożółta barwa ze złotymi refleksami.  
W nosie intensywne aromaty cytrusów, 
imbiru i świeżej gałki muszkatołowej. Usta 
eleganckie, zaokrąglone o dobrej kwaso-
wości i kremowym posmakiem. Dalej na 
podniebieniu pikantne, pełne i orzeźwia-
jące, zakończone długim oraz skoncentro-
wanym finiszem.

 Muscat blanc a petits grain                     
 białe, słodkie
 60% nowy dąb francuski, 

    węgierski i akacja, 
    przez 36 miesięcy

KC05 



142 RPA | WESTERN CAPE | KLEIN CONSTANTIA

ROWAN’S RIDGE
SAUVIGNON BLANC
WESTERN CAPE

Jasna barwa z zielonymi refleksami. Świe-
ży i delikatny aromat owoców cytrusowych. 
W ustach wyczuwalne nuty fig, słodkiego 
melona i innych owoców tropikalnych,  
z delikatnym i przyjemnym posmakiem.

 85% Sauvignon Blanc, 
    15% Semillion                     

 białe, wytrawne 

KC01 

ROWAN’S RIDGE
CABERNET SAUVIGNON 
MERLOT
WESTERN CAPE
Głęboka rubinowa barwa. Intensywne aro-
maty owocowe, z nutą dębu. W ustach peł-
ne, owocowe, z nutą dojrzałych czarnych 
wiśni i czekolady. Miękkie taniny, z długim 
i przyjemnym finiszem.

 77% Cabernet Sauvignon, 
    13% Merlot                     

 czerwone, wytrawne 

KC02 



143RPA | STELLENBOSCH | ANWILKA

ANWILKA
STELLENBOSCH

Głęboka rubinowa barwa. W nosie aromaty 
czerwonych owoców, wiśni, z tostowo-przy-
prawowymi nutami dębowej beczki. Pod-
niebienie świeże, żywe, ze zrównoważoną 
kwasowością. Miękka tanina i elegancka 
struktura, podkreślona długim finiszem.

 52% Syrah, 37% Cabernet Sauvignon, 
    11% Petit Verdot

 czerwone, wytrawne 
 15 miesięcy, dąb francuski 

    (nowe 50%)

AA02 

UGABA
STELLENBOSCH
Wyraźna, głęboko rubinowa barwa. W no-
sie obfite czerwone owoce i przyprawy. 
Podniebienie eleganckie, pełne i złożone, 
zrównoważone naturalną kwasowością. Fi-
nisz długi i gładki.

 58% Syrah, 31% Cabernet Sauvignon, 
    11% Petit Verdot                      

 czerwone, wytrawne 
 10 miesięcy, dąb francuski 

     (nowe 30%) 

AA01 



144 RPA | DARLING | DARLING CELLARS

Winnica Darling Cellars została założona w 1949 roku pod nazwa Mamreweg Wine Cellar. Jest położona w regionie Dar-
ling znajdującym się na północ od Kapsztadu, na zachodnim wybrzeżu RPA. Średnia zbiorów Darling Cellars jest niska 
i jest to ok. 6 ton z hektara. Granitowa gleba, duże nasłonecznienie, wysokie temperatury łagodzone atlantycką bryzą, 
naturalnie tworzą idealne warunki do wzrostu i dojrzewania gron.

RESERVE ARUM FIELDS 
CHENIN BLANC
DARLING

Blado słomkowa barwa, z zielonymi reflek-
sami. Aromaty owocowe, z nutą gruszek 
i brzoskwiń. Wino świetnie wyważone 
i zharmonizowane, z akcentem guawy, 
orzeźwiającą kwasowością i dobrze za-
okrąglonym finiszem. 

 Chenin Blanc                  
 białe, wytrawne 

3 miesiące na osadzie

DC01

RESERVE OLD BLOCKS 
PINOTAGE
DARLING

Eleganckie wino o pięknej rubinowej bar-
wie. Delikatne aromaty dojrzałych owo-
ców, takich jak śliwki i czereśnie. Wino 
bogate, soczyste, z nutami wiśni, jeżyn  
i lukrecji. Miękkie taniny i długi, przyjemny 
finisz. 

 Pinotage                
 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy / używane beczki, 

     dąb francuski

DC02 

RESERVE SIX TONNER 
MERLOT
DARLING

Złożone i jednocześnie eleganckie wino 
rozpieszcza aromatami malin, dojrzałych 
czerwonych śliwek, wanilii, kawy, lukre-
cji, czekolady i nutami tytoniu. Elegancką 
struktura z aksamitnymi taninami, balans  
i zaskakująco długi finisz.

 Merlot               
 czerwone, wytrawne 
 12 miesięcy, dąb francuski 

     i amerykański

DC03



145RPA | DARLING | DARLING CELLARS

CHOCOHOLIC PINOTAGE
DARLING

Wino pełne elegancji, o barwie głębokiej 
czerwieni. W aromacie delikatne nuty ka-
kao i świeżej czekolady, dopełnione niu-
ansami dębiny i dojrzałej śliwki węgierki. 
Podniebienie zachwyca nutami czekolady 
i z odrobiną jedwabistego owocu.

 Pinotage                
 czerwone, wytrawne 
 tak

DC04 



146 AUSTRALIA | POŁUDNIOWA AUSTRALIA | YALUMBA

Historia winnicy Yalumba rozpoczyna się w roku 1849 kiedy to Brytyjczyk Samuel Smith wraz z rodziną przybywa do Au-
stralii i kupuje ziemię w Dolinie Barossy. Od czterech pokoleń Yalumba nadal pozostaje w rękach rodziny i zaliczana jest 
do wiodących producentów win na Antypodach.  Od lat stosują zrównoważoną uprawę oraz produkcję win z myślą by 
każde kolejne pokolenie niwelowało negatywny wpływ na środowisko naturalne i wytwarzało wina niskointerwencyjne. 
Dodajmy, że dom winiarski Yalumba to nie tylko produkcja win organicznych, to także szkółka winorośli oraz wytwórnia 
dębowych beczek.

Y SERIES RIESLING   
SOUTH AUSTRALIA 

Świeże, rześkie wino o bogatym aromacie 
grejpfruta, miąższu cytrusów i zielonego jabłka, 
wsparte wibrującą kwasowością.

 Riesling              
 białe, wytrawne

YA03

Y SERIES VIOGNIER   
SOUTH AUSTRALIA 

Dominujące aromaty białych kwiatów i wicio-
krzewu z imbirem i przyprawami. Nuty kwiato-
we i imbir wprowadzają do kremowej struktury  
i delikatnego zakończenia.

 Viognier              
 białe, wytrawne

YA02

Y SERIES CHARDONNAY  
SOUTH AUSTRALIA 

Słomkowa szata z zielonkawymi refleksami. 
Aromaty przywołują wspomnienie mango, 
kwiatów oraz słodkich przypraw. W smaku 
przyjemne z zaznaczonym orzechem, nuta-
mi cytrusowymi i świeżym mango. 

 Chardonnay              
 białe, wytrawne

YA01



147AUSTRALIA | POŁUDNIOWA AUSTRALIA | YALUMBA

Y SERIES 
SHIRAZ-VIOGNIER   
SOUTH AUSTRALIA 

Soczyste aromaty malin, kwaśnej wiśni, rachatłu-
kum z akcentem białego pieprzu. Delikatne taniny 
są świetnym uzupełnieniem dla wiśniowego za-
kończenia co potwierdza bardzo dobrą synergię 
szczepu Shiraz i Viognier.

 Shiraz, Viognier            
 czerwone, wytrawne

YA04 



148 AUSTRALIA | POŁUDNIOWA AUSTRALIA | YALUMBA

ORGANIC SHIRAZ   
SOUTH AUSTRALIA 

Aromaty kwiatów z dominującą lawendą i fioł-
kiem uzupełnione jagodą, śliwką i leśnymi owo-
cami. W ustach dołączają nuty ziela angielskie-
go i morwy. Średniej budowy wino z delikatnymi 
taninami i soczystym, trwałym zakończeniem. 

 Shiraz              
 czerwone, wytrawne

YA06 

ORGANIC CHARDONNAY   
SOUTH AUSTRALIA 

Słomkowa barwa z zielonkawym reflek-
sem. Wyróżniające się aromaty mirtu, ana-
nasa z akcentem owoców tropikalnych, 
brzoskwini i melona. W ustach pomarań-
czowa panna cotta.

 Chardonnay             
 białe, wytrawne

YA05 



149AUSTRALIA | POŁUDNIOWA AUSTRALIA | YALUMBA

WILD FERMENTS SHIRAZ   
BAROSSA VALLEY / 
SOUTH AUSTRALIA   

Wino wyprodukowane przy zastosowaniu 
dzikiej fermentacji co oddaje w pełni kwinte-
sencję winnicy i odmiany winogron. Wyraź-
ne aromaty rabarbaru, sernika jagodowego, 
galaretki malinowej, gałki muszkatołowej  
z akcentem rodzynek i wiśni. Na finiszu nuty 
dymne z jeżyną i słodkimi przyprawami.

 Shiraz          
 czerwone, wytrawne
 12 miesięcy w beczkach z dębu 

     francuskiego, amerykańskiego 
     i węgierskiego

YA08

WILD FERMENTS 
SAUVIGNON BLANC    
LIMESTONE COAST / 
SOUTH AUSTRALIA   

Żywe, kuszące Sauvignon Blanc z rejonu 
Limestone Coast. Wyprodukowane przy 
zastosowaniu wyłącznie dzikiej fermenta-
cji co oddaje w pełni kwintesencję winnicy 
i odmiany winogron. Eksplozja aromatów 
typu marakuja, świeże zioła, lychee, świeżo 
skoszona trawa. W ustach świeże i pełne.

 Sauvignon Blanc             
 białe, wytrawne

YA07



150 AUSTRALIA | POŁUDNIOWA AUSTRALIA | YALUMBA

SAMUEL’S COLLECTION 
BAROSSA SHIRAZ –
CABERNET SAUVIGNON 
BAROSSA VALLEY / SOUTH AUSTRALIA   

Świeże aromaty ciemnoczerwonych śliwek, wiśni  
i ciemnej czekolady pochodzące od szczepu Shiraz.  
Całość uzupełniają nuty czerwonej porzeczki i ce-
dru z Cabernet Sauvignon.

 57% Shiraz, 43% Cabernet Sauvignon               
 czerwone, wytrawne
 11 miesięcy, dąb francuski

YA10



151AUSTRALIA | POŁUDNIOWA AUSTRALIA | YALUMBA

THE SIGNATURE 
CABERNET 
SAUVIGNON-SHIRAZ     
BAROSSA VALLEY / 
SOUTH AUSTRALIA   

Intensywne aromaty z zaznaczonym grana-
tem, żurawiną, mleczną czekoladą i lukre-
cją. Znakomicie zachowana kwasowość. 
Zalecana dekantacja przed podaniem.

 Cabernet Sauvignon, Shiraz                 
 czerwone, wytrawne
 22 miesiące w dębowych beczkach

YA11  



152 AUSTRALIA | POŁUDNIOWA AUSTRALIA | HOPES END

Hopes End nosi nazwę miejsca w Australii Południowej, w którym zaczęła się nasza historia i nasze wino (1886 r.). 
Hopes End celebruje odwagę tych, którzy wyruszyli w podróż mimo obaw i niepewności.  
Hopes End zachęca do podejmowania ryzyka i podążania w nieznane, bo choć wszystko zaczyna się od nadziei, kto wie, 
co znajdziemy w Hopes End...

HOPES END RED BLEND 
SOUTH AUSTRALIA

Ciemna, granatowo-rubinowa barwa. Aromaty dżemu ma-
linowego, ciemnych jagód i subtelnych nut dębowych. Na 
podniebieniu owocowe, bogate w nuty porzeczki, wiśni, 
czekolady i wanilii. Mocna tanina, dobra kwasowość i długi 
finisz.

 41% Shiraz, 36% Grenache, 17% Malbec, 
6% Petit Verdot        

 czerwone, wytrawne 
 tak

HE01 



153AUSTRALIA | POŁUDNIOWA AUSTRALIA | CAMDEN PARK | IRON HILLS

CAMDEN PARK 
CHARDONNAY 
SOUTH AUSTRALIA

Intensywna słomkowo-zielona barwa. Bo-
gate aromaty białych brzoskwiń, cytrusów 
i melona. Na podniebieniu pełne, soczyste 
i kremowe z przyjemną kwasowością.

 Chardonnay        
 białe, wytrawne 
 tak

CP01

IRON HILLS 
CHARDONNAY
SOUTH AUSTRALIA
Słomkowa barwa z zielonymi refleksami. 
Kuszące aromaty białej brzoskwini, owo-
ców cytrusowych i melona. W smaku de-
likatnie kremowe z zaznaczonymi nutami 
tropikalnymi. Wino świeże, pozostawiające 
długie delikatnie mineralne zakończenie. 

 Chardonnay        
 białe, wytrawne 

IH01 

CAMDEN PARK 
CABERNET SAUVIGNON 
SOUTH AUSTRALIA

Wino o żywej, purpurowej barwie. Nos 
zdominowany przez czerwone i czarne 
jagody z cynamonowym akcentem. Na 
podniebieniu bogate, miękkie i soczyste  
z subtelnymi nutami fig, czarnych wiśni 
oraz drewna cedrowego.

 Cabernet Sauvignon       
 czerwone, wytrawne 
 tak

CP02 

IRON HILLS SHIRAZ 
SOUTH AUSTRALIA

Głęboka, rubinowa barwa z purpurowymi 
refleksami. Aromaty dojrzałej wiśni, jeży-
ny i śliwki. W smaku charakterystyczne 
dojrzałe czarne i czerwone owoce z lekką 
nuta pieprzu. Wino bardzo dobrze wywa-
żone z długim, trwałym zakończeniem.

 Shiraz       
 czerwone, wytrawne 

IH02 



154 NOWA ZELANDIA | MARLBOROUGH | MOUNT RILEY

Winnica Mount Riley została założona w 1992 roku przez Johna Buchanana, który doświadczenie winiarskie zdobywał już 
w latach 70-tych. Od chwili wypuszczenia na rynek pierwszego rocznika w latach 90-tych winnica kładzie duży nacisk 
na produkcje win o doskonałej relacji jakości do ceny, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Od 2008 roku firmą 
zarządza córka Johna – Amy, a Mount Riley jest obecnie jedną, z najszybciej rozwijających się posiadłości winiarskich  
w Marlborough.

SAUVIGNON BLANC
MARLBOROUGH

Pełnia cytrusów, z przewagą limonki i so-
czystych ananasów. Po chwili pojawia się 
niedojrzały agrest w akompaniamencie 
pokrzywy, świeżo skoszonej trawy, z de-
likatnym ziołowym akcentem. W ustach 
pełne brzoskwini i cytrusów, z dobrą kwa-
sowością, i lekką mineralnością.

 Sauvignon Blanc                       
 białe, delikatnie wytrawne  

MR02 

RIESLING
MARLBOROUGH

Delikatnie słomkowa barwa. Intensywne, 
aromatyczne z niuansami limonki, gruszki, 
cytrusów i nutą przypraw. Wino eleganckie 
i orzeźwiające z długim, mineralnym fini-
szem.

 Riesling                     
 białe, wytrawne  

MR04 

PINOT NOIR
MARLBOROUGH

Piękna, rubinowa barwa, z granatowy-
mi refleksami. Wino dobrze zbudowane  
z lekko korzennym aromatem dojrza-
łych czerwonych owoców i delikatnymi  
akcentami ziemistymi. W smaku miękkie  
i krągłe, z nutą świeżych wiśni oraz śliwek, 
odrobiną pieprzu. Długi i intensywny finisz.

 Pinot Noir                       
 czerwone, wytrawne  

MR03 



155NOWA ZELANDIA | MARLBOROUGH | MOUNT RILEY

PICTON BAY SAUVIGNON BLANC
MARLBOROUGH

Żywe wino eksplodujące nutami sałatki owocowej, z dojrzałym agre-
stem, passiflorą, świeżą limonką i egzotycznymi aromatami ziół.  
W ustach, intensywne, z czystą i odświeżającą kwasowością. 

 Sauvignon Blanc                       
 białe, delikatnie wytrawne 

 
MR01 



156 BUTELKI 187 ML

120 RESERVA ESPECIAL 
SAUVIGNON BLANC 
CENTRAL VALLEY / SANTA RITA

Świeże i owocowe wino, zdominowane przez aromaty owo-
ców tropikalnych i cytrusów takich jak grejpfruty, limonka 
i skórki cytryny. Całość uzupełniona nutami brzoskwini  
z akcentem ziół. Owocowy finisz, podkreślony delikatną 
kwasowością.

 100% Sauvignon Blanc           
 białe, delikatnie wytrawne 

SR04

FAUSTINO VII VIURA 
D.O.Ca RIOJA / BODEGAS FAUSTINO

Bladożółta barwa, ze złotymi refleksami.  W nosie aromaty 
owoców egzotycznych, z akcentem kwiatów. Wino świeże, 
eleganckie i dobrze zrównoważone. 

 100% Viura          
 białe, wytrawne 
 tak

FT02 

FAUSTINO VII TEMPRANILLO 
D.O.Ca RIOJA / BODEGAS FAUSTINO

Żywa, czerwona barwa. Intensywne aromaty ciemnych 
owoców, skóry oraz wanilii z dębu. Wino dobrze zrównowa-
żone, aksamitne i eleganckie.

 100% Tempranillo              
 czerwone, wytrawne
 tak

FT01 

120 RESERVA ESPECIAL 
CABERNET SAUVIGNON
CENTRAL VALLEY / SANTA RITA

Aromaty dojrzałych owoców, z przewagą czarnej porzeczki 
uzupełnionej odrobiną pikantnych przypraw, z akcentem 
wanilii, goździków i tytoniu. Dobrze zrównoważone, soczy-
ste i pełne, z wyraźną nutą owocową.

 100% Cabernet Sauvignon           
 czerwone, wytrawne 

SR05 

HISZPANIA

CHILE



157BAG IN BOX 3 L

THE ZIN CHARDONNAY 
CALIFORNIA

Elegancka, złocista barwa. Wino świeże, owoco-
we i dobrze zbalansowane. Dominują nuty owo-
ców egzotycznych i czerwonego jabłka. Na pod-
niebieniu wyczuwalne smaki wanilii i goździków. 
Długi i kremowy finisz.

 Chardonnay  
 białe, wytrawne 

ZA07 

LA BALDOSA AIREN – 
SAUVIGNON BLANC
BODEGAS GARDEL

Jasna, słomkowa barwa. Nos czysty z białymi 
owocami typu brzoskwinia, skórka pomarańczy 
oraz z delikatnymi mineralnymi nutami. W ustach 
rześkie, z dobrą kwasowością. 

 Airen, Sauvignon Blanc
 białe, wytrawne 

ZB02

USA

HISZPANIA

THE ZIN ZINFANDEL 
CALIFORNIA

Intensywna rubinowa barwa. Aromaty wyraźnie 
owocowe (jeżyny, czerwona porzeczka) z nutą 
przypraw. W ustach owocowe, z wyczuwalnym 
akcentem pieprzu i długim zakończeniem.

 Zinfandel 
 czerwone, wytrawne 

ZA06 

LA BALDOSA 
MERLOT
BODEGAS GARDEL

Nos z wyraźnymi czerwonymi owocami jak jeży-
na i czarna porzeczka oraz delikatnym akcentem 
fiołków. W smaku hojne, rześkie.  Pozycja do więk-
szości potraw.

 Merlot 
 czerwone, wytrawne 

ZB02 



OGÓLNE ZASADY WSPÓŁPRACY

1. Zamówienia 
 Zamówienia należy składać u przedstawiciela firmy AMKA lub bezpośrednio  
 w Biurze AMKA drogą mailową: amka@amka.pl

2. Dostawy
 Wszystkie dostawy na terenie Polski o wartości minimum 600,00 netto  
 realizujemy na koszt własny. Dostawy o wartości mniejszej niż 600,00 netto  
 dostarczamy za dodatkową opłatą według cennika opłat transportowych.  
 Dostawy realizowane są do 3 dni roboczych od momentu otrzymania  
 zamówienia.

3. Reklamacje 
 Wszelkie braki ilościowe należy zgłaszać przy odbiorze towaru spisanym  
 protokołem różnic.Reklamacje ilościowe należy zgłaszać drogą mailową  
 w ciągu 24 godzin od ich stwierdzenia. Reklamowany towar należy  
 przekazać przedstawicielowi firmy AMKA.

3. Płatności
 Wszelkie płatności należy realizować w terminie na konto bankowe wskazane  
 w dokumencie sprzedaży Faktury niezapłacone w terminie mogą spowodować  
 zawieszenie realizacji zamówień do czasu uregulowania zaległej płatności.

4. Ogólne 
 AMKA zastrzega sobie prawo do :
 - zmian roczników win w momencie wyczerpania zapasu,
 - korekty cen w przypadku zmiany roczników, zmian stawek celno-podatkowych,  
 znaczących zmian kursu walut, cen nabycia towaru oraz innych zmian  
 mających wpływ na funkcjonowanie firmy,
 - korekty wartości minimum logistycznego w przypadku zmiany stawek/cen  
 firm kurierskich realizujących dostawy
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