
ODKRYJ Z NAMI 
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ARGENTYNA



ACHAVAL 
FERRER

 Historia winnicy Achaval Ferrer 
sięga 1925 roku.  

Leży ona 
na wysokości 1050 m n.p. m.  

w argentyńskim La Cosulta, Valle de 
Uco nad rzeką Tunyan 

w otoczeniu drzew kasztanowca. 

12 ha ziemi porasta nieszczepiona 
odmiana Malbec, 

która dzięki nawadnianiu przez 
roztopione wody z gór jest odporna 

na filokserę. 

Achaval Ferrer oferuje światowej 
klasy wina, nieustannie dążąc 

do poprawy ich jakości. 
Włoskie korzenie marki, za sprawą 

Roberta Cipresso, okazały się 
kluczowym wkładem 

w ideologię firmy, której sukces 
opiera się na zespołowym myśleniu, 

doświadczeniu 
i ciągłym rozwijaniu metod upraw. 

ich końcowy produkt, czyli wino, 
to rezultat lat spójności, obsesji 

na punkcie natury i szacunku 
do niej.



Malbec Mendoza 2014

Cabernet 
Sauvignon 2013 

KRAJ POCHODZENIA:  Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Malbec 
APELACJA/ REGION: Mendoza 
WINNICA: Achaval Ferrer 
SMAK I AROMAT: Żywa, rubinowa czerwień. 
Świeże i kwiatowe. Pełne aromatu czarnej porzeczki, malin i fiołków. 
Gęste o mineralnej oprawie. Dobrze zrównoważona kwasowość, 
jedwabisty smak tanin i długie wykończenie. 
Niefiltrowane, obecność osadu. 
PODANIE:  Polecamy dekantację co najmniej godzinę przed podaniem.

71,13 zł

Achaval Ferrer

Achaval Ferrer

KRAJ POCHODZENIA: Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Cabernet Sauvignon 
APELACJA/ REGION: Mendoza 
WINNICA: Achaval Ferrer 
SMAK I AROMAT: Kolor rubinowej czerwieni. W nosie i na podniebieniu 
wyraźne tony śliwki i tytoniu. Wyczuwalne truflowe akcenty, pieprzna 
kwasowość oraz czerwone owoce. Subtelny lecz trwały finisz. Taniny 
wyrafinowane lekko zakurzone. Niefiltrowane, obecność osadu. 
PODANIE: Polecamy dekantację co najmniej godzinę przed podaniem.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

79,26 zł

„Cabernet Sauvignon 2013 aż trysnął z kieliszka słodką, dojrzałą 
porzeczką i głębią smaku, o której większość argentyńskich 
czekoladek może tylko pomarzyć.” 
/Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/



Quimera 2010/11/12

Finca Altamira 
2013 

KRAJ POCHODZENIA:  Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Malbec, Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot 
APELACJA/ REGION: Mendoza 
WINNICA: Achaval Ferrer 
SMAK I AROMAT: Stonowana rubinowa czerwień. Pełne aromatu kwiatów, 
czarnej porzeczki, jagody i porzeczkowego likieru. Skoncentrowane o dobrze 
zintegrowanym smaku czarnej porzeczki, likieru i gorzkiej czekolady z tytoniową 
nutą. Wyjątkowo ‘wdzięczne’ w leżakowaniu. Niefiltrowane, obecność osadu. 
PODANIE:  Polecane do potraw z wołowiny oraz dziczyzny. 16⁰C – 18⁰C / 
Polecamy dekantację co najmniej godzinę przed podaniem.

217,58 zł

Achaval Ferrer

Achaval Ferrer

KRAJ POCHODZENIA: Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Cabernet Sauvignon 
APELACJA/ REGION: Altamira 
WINNICA: Achaval Ferrer 
SMAK I AROMAT: Ciemno czerwony rubinowy kolor. Aromaty czarnej 
porzeczki, śliwki, fiołka, likieru oraz naturalnej skóry. Na podniebieniu 
jedwabiste, o świeżej kwasowości i wyrafinowanych taninach. Wyraźnie 
wyczuwalne nuty espresso zwieńczone ekspresyjnym długim i kwiatowym 
finiszem. Niefiltrowane, obecność osadu. 
PODANIE: Polecamy dekantację co najmniej godzinę przed podaniem.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

339,90 zł

"To wino nie jest czystym Malbekiem, lecz mieszanką tego 
szczepu z Cabernet Franc i Sauvignon, Merlotem i Petit 

Verdot. Jest cokolwiek kontrowersyjne – Marek Bieńczyk, 
która zajrzał ze mną do tej butelki, był wręcz zdegustowany 

jego napuszeniem i wysoką (raczej dodaną) kwasowością. 
Na pewno tuż po otwarciu butelki nie jest to elegant, trzeba 

jednak brać pod uwagę ten styl win bardzo gęstych i 
ekstraktywnych, które wymagają długiego oddychania. 

Najlepsze wrażenia miałem wręcz po trzech dniach od 
otwarcia butelki! Wtedy ten konfiturowy, à la Amarone 

ekstrakt nieco poluzował pętlę, oleiste bogactwo ukazało się 
w pełni, a kwasowość spod znaku kwaśnej śliwki zintegrowała 
się z całością. No i potwierdziły się inne cechy stylu Achaval – 

zero beczki, mnóstwo owocowego seksapilu, moc bez 
chamstwa, dużo, naprawdę dużo smaku." 

/Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/ 



Finca Bella Vista 2012
KRAJ POCHODZENIA:  Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Malbec 
APELACJA/ REGION: Perdriel 
WINNICA: Achaval Ferrer 
SMAK I AROMAT: Żywa, rubinowa czerwień. Pełne wigoru i mocnego aromatu 
czarnej porzeczki, maliny, fiołków 
i minerałów. Dobrze zbudowane, garbnikowe, mocno skoncentrowana budowa. 
jedwabiste wykończenie. Niefiltrowane, obecność osadu. 
PODANIE: Polecamy dekantację co najmniej godzinę przed podaniem.

Achaval Ferrer

Podane w folderze ceny są cenami netto.

339,90 zł

„Finca Bella Vista 2012 to wysokooktanowa benzyna, 
blisko 15% alkoholu, ale i świeża wiśniowa 

kwasowość, wodospad słodkiego owocu; smakowa 
kontrowersja, której nie można się oprzeć” 

/~Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/ 

Finca Mirador 
2013

Achaval Ferrer

KRAJ POCHODZENIA:  Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Malbec 
APELACJA/ REGION: Perdriel 
WINNICA: Achaval Ferrer 
SMAK I AROMAT: Czysty, średnio intensywny rubinowy kolor. 
Wielowarstwowe w smaku. Aromaty jeżyn, gorzkiej czekolady i espresso 
i tytoniu. Smaczne, lecz nie słodkie w smaku. Nuty grafitu, naturalnej skóry 
i pieprzu. Charakteru dodają  tu  zioła  i  przyprawy. Zwieńczone  ciagnącym  się 
eleganckim finiszem z wyczuwalnymi taninami. Niefiltrowane, obecność 
osadu.

„(…) A jeszcze lepsza jest Finca Mirador 2013, w której balans jest 
jeszcze bardziej nieprawdopodobny, bo zamiast konfitury z czarnych 
owoców mamy świeżą, kwaskowatą galaretkę z czerwonych i trochę 
tanin dla dodatkowej podniety.” /Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/

339,70 zł



O.FOURNIER

O. FOURNIER to międzynarodowa 
firma winiarska, której misją jest 

stać się jednym z czołowych 
producentów wina wysokiej jakości. 

Powstała w 2000 roku i może 
pochwalić się 386 ha upraw, 

z których 236 ha porastają krzewy 
starszych (bo aż 72-letnich) 

i młodszych odmian winorośli. 

W założeniach firmy jest produkcja 
około 1.5 mln butelek rocznie. 

Dzisiaj grupa zarządza winnicami 
w regionach Mendoza, San 

Antonio/Maule 
i Ribera del Duero. 

Winnica Bodega y Viñedos 
O. Fournier to przykład połączenia 

nowoczesnej technologii 
i wieloletniej wiedzy na temat 

produkcji wina. 

Jej zdolność produkcyjna to 1.2 mln 
litrów wina, które wytwarza się tu 

w stalowych, dębowych 
i cementowych kadziach.



Urban Torrontes 2014

Urban UCO Blend 2014 

KRAJ POCHODZENIA: Argentyna 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Torrontes 
APELACJA/ REGION: Valle de Cafayete, Salta- Argentina 
WINNICA: O.Fournier 
SMAK I AROMAT: Intensywny błyszczący się żółty kolor. Eleganckie aromaty 
białych kwiatów i tropikalnych owoców. Dominacja owoców, świeżości i 
harmonii w smaku. Długi, utrzymujący się finisz.  
PODANIE:  Pasuje do drobiu w lekkich sosach oraz do twardych serów. 

59,79 zł

O.Fournier

O.Fournier

KRAJ POCHODZENIA:  Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Malbec, Tempranillo 
APELACJA/ REGION: El Cepillo, La Consulta, Mendoza 
WINNICA: O.Fournier 
SMAK I AROMAT: Wino o głębokim czerwonym kolorze z  czarnymi  nutami. 
 Intensywne, zdecydowane  aromaty  przypraw, świeżych owoców. 
Na podniebieniu pełne, bogate podparte smakiem słodkich tanin. 
Harmonijne i złożone w charakterze o długim finiszu.  
PODANIE: Pasuje do dań smażonych, ryb, białego mięsa lub jako wino 
deserowe do ciast z owocami.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

69,79 zł



Urban Uco Malbec 
2014

Urban Uco Tempranillo 
2014 

KRAJ POCHODZENIA: Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Malbec 
APELACJA/ REGION: El Cepillo, La Consulta, Mendoza 
WINNICA: O.Fournier 
SMAK I AROMAT: Wino  o  intensywny  rubinowym kolorze 
z fioletowymi nutami. Nos to połączenie malin, likieru, kwiatów, 
 przypraw oraz minerałów. Bogate i harmonijne na podniebieniu. 
Długie, mięsiste wykończenie. 
PODANIE:  Pasuje do mięsa, makaronów i serów.

48,60 zł

O.Fournier

O.Fournier

KRAJ POCHODZENIA:  Argentyna 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Tempranillo 
APELACJA/ REGION: El Cepillo, La Consulta, Mendoza 
WINNICA: O.Fournier 
SMAK I AROMAT: Czerwone  wino  o  żywym, młodzieńczym charakterze. 
Złożone i obszerne aromaty, z nutą dymu, oliwek i świeżych owoców z lekkim 
waniliowym posmakiem. W ustach okrągłe i delikatne, o słodkiej odsłonie. 
Po czasie wyczuwalne nuty wanilii w połączeniu z drewnem dębowym. 
PODANIE: Pasuje do grillowanego mięsa, twardych serów i lekkich gulaszy.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

56,73 zł



FRANCJA



AOC Bordeaux White  2014

36,55 zł

Chateau L'Oiseau

KRAJ POCHODZENIA: Francja 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 60% Sauvignon - 40% Sémillon 
APELACJA/ REGION: Bordeaux 
WINNICA: Chateau L'Oiseau 
SMAK I AROMAT:  Wino pięknie perfumowane z aromatami bukszpanu i lekkich cytrusowych owoców. Smak 
suszonych owoców, owoców laskowych i migdałów. Na podniebieniu świeże i kwaskowe. 

AOC Graves White 2015

41,95 zł

Chateau de Janicon

KRAJ POCHODZENIA: Francja 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 30% Sauvignon - 66% Sémillon, 4% Muscadelle 
APELACJA/ REGION: Graves 
WINNICA: Chateau de Janicon 
SMAK I AROMAT: Wspaniały nos z nutami miodu, dymu oraz grejpfruta. Na podniebieniu ostre, świeże.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

AOC Blaye Cotes de Bordeaux Red 2012

41,75 zł

Château Crusquet de Lagarcie

KRAJ POCHODZENIA: Francja 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot 
APELACJA/ REGION: Saint-Julien 
WINNICA:  Château Crusquet de Lagarcie 
SMAK I AROMAT: Jedyne wino z tą apelacją, które jest starzone w 50 hl dębowych zbiornikach. W kolorze 
ciemne z nutą fioletu. Nos złożony, czerwone owoce, ciemne czereśnie z odrobiną leśnego podłoża. Długie, 
satysfakcjonujące wykończenie. 

AOC Graves, Red 2015

58,35 zł

Chateau Calvimont

KRAJ POCHODZENIA: Francja 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 55 % Cabernet Sauvignon, 45 % Merlot 
APELACJA/ REGION: AOC Graves 
WINNICA: Chateau Calvimont 
SMAK I AROMAT:Brudny kolor granatu. Owocowe aromaty żurawiny, kandyzowanej truskawki, z dojarzyłymi 
czereśniami i cynamonowym wykończeniem.



HISZPANIA



ADEGAS 
AROUSA

Nazwa Adega Arousa pochodzi 
od słynnego w regionie malowniczego 

wybrzeża riasowego Arousa i jest 
swoistym uhonorowaniem bogactwa 

naturalnego 
i przeróżnych przysmaków jakie rodzi 

ta ziemia. Jednym z nich 
są właśnie winorośla. 

W latach 80. XX wieku rozpoczyna się 
produkcja wina w D.O. Rias Baixas, do 

którego zalicza się Adega Arousa, i 
zyskuje miano jednego 

z najlepszych producentów  białych 
win na świecie. Powstała w 1999 r. 

Adega Arousa rozciąga się w samym 
sercu doliny Salnes, 

w Galicji,  słynącej z ponad wiekowej 
tradycji uprawy winorośli ze szczepu 

albariño. 
Średnia roczna produkcja winiarni 
to ok. 100,000 butelek, a założyło 

ją czterech młodych przedsiębiorców, 
przedłużając tym samym rodzinną 

tradycję. Aktualnie winnica to 16ha 
terenu z którego 60% porastają ponad 

25-letnie winorośla, zaś pozostałe 40% 
to 7-8 letnie krzewy, wszystkie 
ze szczepu albariño. Cały teren 
podzielono na mniejsze działki, 

pozwalające na dojrzewanie 
w zdecydowanie  lepszych warunkach. 

 Nad tym wszystkim czuwa specjalna 
firma XESVITGAL, S.I. (Gestacion 
y Servicio Vitivinicola de Galicia), 

która kontroluje każdą działkę 
z osobna. 



Pazo Da Bouciña 2016

Pazo Da Bouciña Expression 
2015

Valdemonxes 2016

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 100% Albariño 
APELACJA: Rias Baixas 
WINNICA: Adegas Arousa 
SMAK I AROMAT: W kolorze jasnożółte z zielonkawymi refleksami. Intensywne 
w aromacie z nutą kwiatową i owocową. Długie i przyjemne wykończenie. 
PODANIE: Temperatura podania 8ºC – 10ºC.

48.54 zł

64.80 zł

40.41 zł

Adegas Arousa

Adegas Arousa

Adegas Arousa

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 100% Albariño 
APELACJA: Rias Baixas 
WINNICA: Adegas Arousa 
SMAK I AROMAT: W kolorze jasnej słomy ze złotymi refleksami. Aromat 
białych kwiatów, ziół i owoców. W smaku świeże, wyważone i eleganckie. 
PODANIE: Temperatura podania 8ºC – 10ºC.

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 100% Albariño 
APELACJA: Rias Baixas 
WINNICA: Adegas Arousa 
SMAK I AROMAT: W kolorze blado słomkowe ze złotymi refleksami. 
Aromat białych owoców, jabłka i moreli. W smaku świeże, wyważone 
z wyraźnie określonym smakiem owoców.  

Podane w folderze ceny są cenami netto.



BODEGAS  
CORRAL

Winnica Bodegas Corral ma swój 
początek ponad 100 lat temu. 

Saturnino Daroca, urodzony 
i wychowany w północno- 

hiszpańskiej prowincji Riojan, 
hodowca winogron, postanowił 
założyć swoją pierwszą winnicę 

w małej wiosce Sojuela niedaleko 
Navarrete. Następnie jego córka 

poślubiła Martina Corral, którego 
to nazwisko do dziś widnieje w 

nazwie marki. 

W latach 50. poprzedniego stulecia 
rodzinny biznes wkracza w nowy 

etap i na nowe rynki światowe. 
Gregorio i Florencio, trzecie 

pokolenie rodziny Corral, włącząją 
się we wspólny rozwój 

przedsiębiorstwa. By wyjść 
naprzeciw rosnącemu 

zapotrzebowaniu na wina, 
w 1974 roku powstają kolejne 

piwnice. Tego samego roku, 
rodzinnie prowadzona firma zmienia 

swój charakter i staje się spółką 
akcyjną zarządzaną przez rodziny 

z regionu Riojan. 



Don Jacobo Red Ecological 
2007

Don Jacobo Red Crainza 2011

Don Jacobo Red Reserva 2009

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Mazuel&Graciano, Tempranillo 
APELACJA: Rioja 
WINNICA: Bodegas Franco-Españolas 
SMAK I AROMAT: Kolor ciemnej wiśni, z czerwonymi refleksami. 
Aromat owocowy, soczystych i dojrzałych czerwonych borówek. 
Odświeżający i zachęcający. Intensywny i pełen smak. Pełna i okrągła budowa. 
Średnia kwasowość i dobry balans smaków. 
PODANIE: Pasuje do dojrzałych serów i suszonych owoców. 

49,50 zł

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Granacha, Mazuelo&Graciano, Tempranillo 
APELACJA: Rioja 
WINNICA: Bodegas Corral 
SMAK I AROMAT: Wino o intensywnym kolorze czerwonej wiśni. Aromat 
czerwonych owoców i lukrecji. Delikatne nuty dębowego, opiekanego drewna. 
W smaku czuć wanilie i przyprawy korzenne. Lekki posmak tanin, dobra 
struktura i długo utrzymujący się smak. 
PODANIE: Pasuje do gulaszów i pieczonych dań, grillowanej jagnięciny, drobiu 
i królika. Sprawdza się także z daniami rybnymi w sosach, wędzoną szynką i 
dojrzewającymi serami.

57,50 zł

59,50 zł

Bodegas Corral

Bodegas Corral

Bodegas Corral

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Granacha, Mazuelo&Graciano, Tempranillo 
APELACJA: Rioja 
WINNICA: Bodegas Corral 
SMAK I AROMAT: Czerwono – rubinowy kolor. 
Aromat dojrzałych owoców, z nutą przypraw i dębu. Intensywny i dobrze 
zbalansowany. Elegancki owocowy smak dobrze skomponowany ze zdecydowanym 
posmakiem tanin, delikatne w ustach. 
PODANIE: Proponujemy pić z pieczonym i grillowanym mięsem, daniami rybnymi 
z mocnymi sosami. Dojrzałe sery i suszone owoce też się tu świetnie sprawdzą.

Podane w folderze ceny są cenami netto.



Altos de Corral 
Barrel Fermented 2010

Altos de Corral 
Single Estate 2005 

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Tempranillo 
APELACJA/ REGION: Hiszpania 
WINNICA: Bodegas Corrall 
SMAK I AROMAT:  W smaku dominują owocowe nuty, w połączeniu 
z wyczuwalnymi taninami. Świeże i pełne smaku wino podszyte 
akcentem dębowego drewna. 
PODANIE: Czerwone mięso, duszone potrawy, pieczona jagnięcina, 
ryby w sosach, sery.

97,50 zł

Bodegas Corral

Bodegas Corral

KRAJ POCHODZENIA:  Hiszpania 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Tempranillo 
APELACJA/ REGION: Rioja 
WINNICA: Bodegas Corral 
SMAK I AROMAT: Prawdziwe, mocne, dzikie, pikantne w smaku. 
Pełne w ustach. 
PODANIE:Idealne do czerwonych mięs, duszonych potraw, pieczonej 
jagnięciny, ryb w sosach, serów. Temperatura podania 17-18⁰C

Podane w folderze ceny są cenami netto.

171,58 zł



BODEGAS 
FRANCO- 

ESPAÑOLAS
 Założona w 1890 roku w Logrono 

winnica Bodegas Franco-Españolas 
jest jedną z najstarszych tego typu 

w Hiszpanii i w jej flagowym 
regionie, Rioja. 

To, co czyni ją wyjątkową to własna 
filozofia produkcji, stawiająca na 

dłuższe niż oficjalnie przyjęte okresy 
starzenia wina – zarówno 

w butelkach, jak i beczkach. 
W efekcie daje to niesamowitą 

równowagę pomiędzy smakiem 
i aromatem drewna 

oraz owoców. 

Winiarnia stawia na nowoczesną 
produkcję, 

z wykorzystaniem najnowszych 
technologii. W efekcie zyskała 

miano jednej z najbardziej 
prestiżowych w Europie, 

co potwierdzają wyniki ścisłych 
kontroli jakości UE oraz liczne 
certyfikaty: International Food 

Standards (IFS), BRC , ISO 14000, 
ISO 14001. 

Warto również wspomnieć 
o licznych odznaczeniach znanych 

i cenionych magazynów winiarskich 
 np. Wine & Spirits Magazine, 

Berliner Wein Trophy, Wine 
Spectator czy Peñin Guide. 



Rioja Bordon Crianza 2013

Rioja Bordon Reserva 2011

Rioja Bordon Gran Reserva 
2007

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Mazuel&Graciano, Tempranillo 
APELACJA: Rioja 
WINNICA: Bodegas Franco-Españolas 
"To już jest ekstraklasa. Mocno wiśniowa Rioja o przejrzystym smaku 
Tempranillo. Zadziwiająco mało beczki jak na Crianzę. Bardzo kulturalne, 
świąteczne wino. Trochę może krótkie i proste – garbniki są miękkie, to wino 
nie będzie się rozwijało w butelce. Ale stosunek jakości do ceny jest wprost 
doskonały! /Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/

44,30 zł

53,57 zł

69,51 zł

Bodegas Franco-Españolas

Bodegas Franco-Españolas

Bodegas Franco-Españolas

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Mazuel&Graciano, Tempranillo 
APELACJA: Rioja 
WINNICA: Bodegas Franco-Españolas 

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 100% Albariño 
APELACJA: Rias Baixas 
WINNICA: Bodegas Franco-Españolas 

Podane w folderze ceny są cenami netto.

"Najwięcej emocji zapewniła mi jednak Bordón Rioja Reserva 2009. Dębu 
więcej niż w Crianzie, ale i tak jak na hiszpańskie standardy jest jej mało. 
Rządzi owoc – wiśnie, czarne porzeczki. Kolejne bardzo kulturalne, wprost 
doskonałe wino, które było jeszcze lepsze na drugi i trzeci dzień. Dawno nie 
piłem tak dobrze zrównoważonego Tempranillo. A przy tym jest to wciąż wino 
„rozpoznawalnie hiszpańskie” – znajome nuty beczkowe są obecne, tyle że 
zamiast odklejać się jak źle nałożony lakier, są po prostu świetnie 
zintegrowane z całością. Rewelacja i to w znakomitej cenie." 
/Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/

"Znajdziecie tu więcej czarnych owoców niż w powyższej Reservie, ciut więcej 
taniny, wkradają się nuty mięsiste i balsamiczne od 9 lat starzenia. 
Wino jest z pewnością bardzo poważne, choć wydało mi się mniej finezyjne od 
Reservy, amerykańska beczka może zbyt dosłownie cynamonem i trawą. 
Dla fanów tego stylu jest to jednak gratka. /Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/ 



NIEMCY



KNEBEL

Rodzina Knebel uprawia winogrona 
w wiosce Winningen od 1643 roku. 

Obecna winnica jest stosunkowo 
młoda - została założona przez 

Rheinharda i Beate Knebel w 1990 
roku. Obecnie winnicę prowadzi ich 

34-letni syn Matthias. 

Winnica Knebel w ciągu ostatnich 
15-20 lat stała się synonimem 

najwyższej jakości wina 
w Niemczech. 

Dzisiaj to 6,5 hektrowa winnica 
położona na niezywkle stromych 

tarasach, które charakteryzują się 
ogromną różnorodnością typów 

gleby.  



Riesling Trocken 2014

Riesling von den Terrassen 2014

40.24 zł

72.76 zł

Knebel

Knebel

KRAJ POCHODZENIA: Niemcy 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Riesling 
APELACJA/ REGION: Mosel Terraces 
WINNICA: Knebel 
SMAK I AROMAT:” „Harmonijnie wytrawny” (to ulubiony eufemizm niemieckich 
winiarzy), czyli nieagresywny riesling od świetnego winiarza z trudnego rocznika. 
Kneblowie sobie z nim poradzili, choć – poza cytrynowym kwasem i siarkową 
mineralnością – wino smakuje trochę brakiem: owocu, faktury, pełni szczęścia. 
Pije się je mimo wszystko nader przyjemnie, a w dodatku jak na czołowe 
niemieckie nazwisko jest nader niedrogie.”  /Wojciech Bońkowski/

KRAJ POCHODZENIA: Niemcy 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Riesling 
APELACJA / REGION: Mosel Terraces 
WINNICA: Knebel 
SMAK I AROMAT: Aromat to połączenie zapachów ostrych owoców, 
imbiru i brzoskwini. " „Jak na kategorię „Gutswein” – w nowej niemieckiej 
klasyfikacji podstawowy szczebel jakości – wino jest całkiem pełne 
i intensywne. Wyczuwalny lekki cukier, idziemy w stronę wina 
półwytrawnego. W każdym calu świetne. Winiarz mógłby robić tylko 
to wino i uchodzić za znakomitego.” /Wojciech Bońkowski/ 

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Riesling Trocken 2016
KRAJ POCHODZENIA: Niemcy 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Riesling 
APELACJA/ REGION: Mosel Terraces 
WINNICA: Knebel 
SMAK I AROMAT:Wizytówka marki. Wszystkie charakterystyczne cechy naszych 
win zawierają się w tym jednym. Solidne i eleganckie wino. „Jak na podstawowe 
wino producenta wprost fantastyczny riesling. Ma wszystko, czego trzeba do 
szczęścia – soczysty cytrusowy owoc, intensywność, długość, pozytywną energię, 
wyraźną mineralność (choć siarki też niemało). Jest ewidentnie mozelski i 
ewidentnie rieslingowy, a do tego nie cierpi na przywarę wielu podstawowych win z 
tego regionu – wodnistość. No i świetna cena. Brać!!!” /Wojciech Bońkowski/ 

59,90 zł

Knebel



Alte Reben 2016

Röttgen Auslese 
2016

KRAJ POCHODZENIA:  Niemcy 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Riesling 
APELACJA/ REGION: Mosel 
WINNICA: Knebel 
SMAK I AROMAT: 60-letnie winorośla rozpościerają się tarasowo nad rzeką Moselle. 
Specyficzne warunki glebowe dają w rezultacie wina o wyjątkowej intensywności i 
elegancji. VDP.Ortswein to swoisty przedstawiciel i przykład najlepszej jakości win 
produkowanych na tym terenie. Szczep Riesling typowy dla regionu Mosel oraz małe 
zbiory to podstawowa charakterystyka tego wina. VDP.Ortsweine to coś pomiędzy 
VDP.Gutsweine i winami dobrej i bardzo dobrej kategorii. 

111,75 zł

Knebel

Knebel

KRAJ POCHODZENIA:  Niemcy 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Riesling 
APELACJA/ REGION: Mosel 
WINNICA: Knebel 
SMAK I AROMAT: 2016 Riesling Auslese Röttgen oferuje piękny i czysty bukiet 
pełen grejpfrutowego aromatu. Na podniebieniu delikatne, szlachetne i nie za 
słodkie. Pełne finezji i elegancji. Tak czyste, pikantne i słonawe na wykończeniu, 
że trudno oprzeć się kolejnemu kieliszkowi…

Podane w folderze ceny są cenami netto.

139,00 zł

„Mineralna szlachetność Mozeli i spora głębia – 
tym dodatkowym poziomem, gęstszą fakturą wino 

wyróżnia się od pozostałych wytrawnych 
rieslingów Knebla. Kosztuje tyle samo, 

co Terrassen, a jest winem wyczuwalnie lepszym, 
choć też w miększym, bogatszym, słodszym stylu.” 

/Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/ 



PORTUGALIA



HERDADE 
DA AJUDA

Marka Herdade da Ajuda została 
założona przez dwójkę młodych 

ludzi w 2007 roku. Projekt nabrał 
rozmachu po zakupieniu 40 ha 

działki, a dziś Herdade 
de Ajuda jest już jedną 

z największych winnic na obszarze 
Alentejo. 

W ciągu następnych trzech lat firma 
zamierza poszerzyć swoje uprawy 

o następne 30 ha ziemi pod 
czerwone winogrona. 

Herdade de Ajuda znajduje się 
w Vendas Novas, Alentejo. Winnica 

zajmuje obszar ok. 150 ha, zaś jej 
wydajność to 1.000.000 litrów. 



Vale Do Chafariz 
White 2015

Vale Do Chafariz 
Red 2015

Vale Do Chafariz 
Selection 2015

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Malvasia, Moscatel 
APELACJA: Vinho Regional Alantejano 
WINNICA: Herdade  Da Ajuda 
SMAK I AROMAT: Cytrusowy kolor, intensywny I złożony aromat kwiatów. 
Świeże na podniebieniu. 
PODANIE: Lekkie wino stołowe, pasuje do lekkich dań.

35,77 zł

45,12 zł

35,77 zł

Herdade Da Ajuda

Herdade Da Ajuda

Herdade Da Ajuda

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: czerwone 
SMAK:  wytrawne 
SZCZEP: Alicante Bouschet, Aragonez, Trincaderia 
APELACJA: Vinho Regional Alantejano 
WINNICA: Herdade  Da Ajuda 
SMAK I AROMAT: Rubinowy kolor z akcentem czerwonych owoców. Smak tanin 
delikatny, nieagresywny. Przyjemne i średnio intensywne na podniebieniu. 
PODANIE: Dobrze smakuje z większością posiłków, szczególnie z rybami 
i daniami mięsnymi.

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Alicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Syrah, Touriga Nacional 
APELACJA: Vinho Regional Alentejano 
WINNICA: Herdade  Da Ajuda 
SMAK I AROMAT: Zbiory zostały dokonane nocą po to, by zachować wszystkie 
aromaty i właściwości gron. Wino o rubinowym kolorze, delikatnym aromacie 
czerwonych owoców i lekko wyczuwalnym smaku tanin. 
PODANIE: Pasuje do większości dań, w szczególności do lekkich potraw z ryb i mięsa.

Podane w folderze ceny są cenami netto.



Reserva 2011 

Premium 2009

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Aicante Bouschet, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional 
APELACJA: Alentejano 
WINNICA: Herdade  Da Ajuda 
SMAK I AROMAT: Wino w kolorze owocu granatu, w smaku pełne owoców z 
przewagą jeżyn i czarnej porzeczki. 
PODANIE: Pasuje do serów, dań z jagnięciny. Temperatura spożycia 16°C.

75,50 zł

135,50 zł

Herdade Da Ajuda

Herdade Da Ajuda

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Antão Vaz, Roupeiro, Arinto, Rabo de Ovelha 
APELACJA: Alentejano 
WINNICA: Herdade Grande 
SMAK I AROMAT: Czyste i przejrzyste o cytrusowym kolorze. 
Wyśmienity intensywny bukiet pełen świeżych owoców 
z nutą limonki. Wyczuwalne na podniebieniu, o dobrze 
wyważonej kwasowości. Długi finisz pełen smaku 
i zapachu dojrzałych owoców. 
PODANIE: Pasuje do dań rybnych i kuchni śródziemnomorskiej.

Podane w folderze ceny są cenami netto.



VALE DA VEIGA

Vale da Veiga to winnica 
rozciągająca się nad brzegami 

rzeki Douro w portugalskim 
regionie Douro. Krajobraz 

przecinają tam liczne winnice 
i tarasowo położone krzewy 

winorośli. Ten przepięknie 
ukształtowany teren, jest 

znany z najlepszych win Douro. 

Stuletnie winnice uprawiane są 
na glebie o pochodzeniu 

łupkowym w pełnej zgodzie 
z naturą i środowiskiem 

naturalnym. Winnica chlubi się 
zbalansowaną produkcją 

 i optymalnie dostosowaną 
ekstrakcją z każdego szczepu 

winorośli. Zróżnicowane 
wysokości terenu, łupkowe 

gleby i specyficzny mikroklimat 
z ekstremalnymi zmianami 

temperatury, pozwalają 
na uzyskanie winorośli 
o doskonałych cechach 

charakterystycznych 



V ale Da Veiga  
Branco 2015

V ale Da Veiga  
Reserva Tinto 
2013

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Douro 
APELACJA: DOC Douro 
WINNICA: Vale Da Veiga 
SMAK I AROMAT: Wykonane ze starannej selekcji winogron 
ze starych winorośli (50-70lat), po wrześniowych zbiorach. Wino w kolorze 
cytrusowym, świeże i owocowe w zapachu oraz eleganckie i długie w smaku 
PODANIE: Pasuje do lekkich dań mięsnych, ryb, sałat i owoców morza.

59,90 zł

78,00 zł

Vale Da Veiga

Vale Da Veiga

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional 
APELACJA: DOC Douro 
WINNICA: Vale Da Veiga 
SMAK I AROMAT: Wino posiadające nos owocowy i harmonijny. Ujawnia nuty 
czarnej wiśni i jeżyn w połączeniu z lekkimi nutami śliwek, oliwek z odrobiną 
czekolady. Podniebienie jest owocowe, harmonijne, eleganckie i kremowe. 
W ustach wino zawiera nuty śliwki i czarnej porzeczki w połączeniu z lekkimi 
nutami jagód. 
PODANIE: Pasuje do czerwonych mięs,dziczyzny, jagnięciny i dojrzałych serów.

Podane w folderze ceny są cenami netto.



MONTE 
DO MATA 
MOUROS

Projekt Monte do Mata Mouros 
narodził się po to, aby tworzyć 

i wprowadzić na rynek unikatową 
markę wysokiej jakości win. 

Dzięki wyjątkowym warunkom 
klimatyczno-geologicznym, można 

produkować wina najwyższej klasy, 
zdolne zadowolić najbardziej 

wybrednych znawców trunku, nawet 
przy minimalnej interwencji ze 

strony maszyn i człowieka. 

Na skalistych wzgórzach 
portugalskich gór Serra d’Ossa, 

w regionie Alentejo, rozciąga się 4- 
hektarowa winnica zarządzana 

przez rodzinną firmę trzech braci 
Santos Sociedade Agricola Jorge 

Rosa Santos & Filhos Lda. Winnicę 
założono w 2005 roku, na 

południowym zboczu góry 352 m 
n.p.m. Szkieletowa, litosolowa gleba 

pochodzenia łupkowego, 
charakteryzuje się tu małą 

urodzajnością i niskim potencjałem 
zatrzymywania wody. 

Ojczyzną opisywanych tu win jest 
południowoportugalski region Alto 

Alentejo, którego kontynentalny 
klimat cechują gorące lata, niskie 

opady deszczu i bardzo mroźne zimy. 
Najbardziej znanymi odmianami 

tego regionu są Síria , Arinto, 
Trincadeira, Aragonez (Tempranillo), 

oraz Alicante Bouschet. 



Implicit White 2013

Implicit Red 2013

Explicit Red 2013

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Alvarinho, Roussane, Viogner 
APELACJA: Vinho Regional Alantejano 
WINNICA: Monte Do Mata Mouros 
SMAK I AROMAT: Słomkowy kolor z zielonkawym odcieniem. Aromat z kwiatów, 
cytrusów i nut owocowych tropikalnych. Korpus z dobrą kwasowością, nutami 
owoców tropikalnych z nutami orientalnych owoców. 
PODANIE: Pasuje do owoców morza, grillowanych świeżych ryb, białych mięs.

59,00 zł

76,50 zł

59,00 zł

Monte Do Mata Mouros

Monte Do Mata Mouros

Monte Do Mata Mouros

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: czerwone 
SMAK:  wytrawne 
SZCZEP: Alicante Bouschet, Syrah, Touriga Nacional 
APELACJA: Vinho Regional Alantejano 
WINNICA: Monte Do Mata Mouros 
SMAK I AROMAT: Wino o wspaniałym aromacie, lekko wędzonym, elegancko 
owocowym. Aksamitny smak ewoluuje z dojrzałymi tonami. Finisz długi, ostry. 
PODANIE: Pasuje do czerwonego lub białego mięsa z grilla, makaronów, dań 
pikantnych, średnich lub mocnych serów.

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Alicante Bouschet, Syrah 
APELACJA: Vinho Regional Alentejano 
WINNICA: Monte Do Mata Mouros 
SMAK I AROMAT: Aromat czarnej porzeczki, jeżyny, moreli, imbiru, pieprzu i 
czekolady. Żywy smak, czarnych owoców i lukrecji. 
PODANIE: Pasuje do czerwonych mięs, dziczyzny, jagnięciny, dorsza w skropionego 
oliwą i dojrzałych serów.

Podane w folderze ceny są cenami netto.



WŁOCHY/ APULIA



CANTINE 
SAN MARZANO

W 1962 r. 19 plantatorów winorośli 
z San Marzano, których rodziny 

uprawiały ziemię od pokoleń, 
połączyło siły na rzecz utworzenia 

"Cantine San Marzano". Przez 
dziesięciolecia ta spółdzielnia 

znacznie się rozwinęła, przyciągając 
ponad 1200 plantatorów winorośli, 

wykorzystując nowoczesne 
i technologicznie zaawansowane 

rośliny i produkując eleganckie 
wina, nie zapominając przy tym 

o obowiązku przestrzegania starej, 
apulijskiej tradycji winiarskiej. 

Współcześnie łączenie tradycji, 
pasji i wrażliwości z nowoczesnymi 

technikami pozwala produkować 
wina o charakterystycznych cechach 

regionalnych wspaniale 
odzwierciedlających indywidualne 

podejście, sezonową zmienność 
 i lokalne uwarunkowania, takie jak 

klimat, gleba, topografia.



Nerissimo Primitivo

Negroamaro Rosato

31,50 zł

31,50 zł

Cantine San Marzano

Cantine San Marzano

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR:  czerwone 
SMAK:  wytrawne 
SZCZEP:  Primitivo 
APELACJA/ REGION: Apulia 
PRODUCENT:  Cantine San Marzano 
SMAK I AROMAT: Kolor głęboki rubinowo-czerwony z fioletowymi refleksami. 
Bukiet intensywny, z nutami śliwki i wiśni, ostry, 
z rozmarynem i aromatem wanilii. W smaku pełne, miękkie i zrównoważone. 
PODANIE:  Najlepiej smakuje z pikantnymi pierwszymi daniami, czerwonym mięsem
i dziczyzną, dojrzałymi serami. Temperatura serwowania: około 16-18 ° C. 

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR:  czerwone 
SMAK:  wytrwane 
SZCZEP:  Negroamaro 
APELACJA/ REGION: Apulia 
PRODUCENT:  Cantine San Marzano 
SMAK I AROMAT:  Kolor ciemnofioletowo-czerwony z fioletowo-czarnymi 
refleksami. Bukiet intensywny, ostry owocowy, czarna porzeczka z nutami 
tymianku. W smaku pełne, miękkie i zrówoważone. 
PODANIE:  Pasuje do pikantnych pierwszych dań, wszystkich rodzajów mięsa oraz 
dojarzałych serów. Temperatura serwowania: około 16-18 ° C. 

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Negroamaro Rosato

31,50 zł

Cantine San Marzano

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR:  czerwone 
SMAK:  wytrwane 
SZCZEP:  Negroamaro 
APELACJA/ REGION: Apulia 
PRODUCENT:  Cantine San Marzano 
SMAK I AROMAT:  Kolor ciemnofioletowo-czerwony z fioletowo-czarnymi 
refleksami. Bukiet intensywny, ostry owocowy, czarna porzeczka z nutami 
tymianku. W smaku pełne, miękkie i zrówoważone. 
PODANIE:  Pasuje do pikantnych pierwszych dań, wszystkich rodzajów mięsa oraz 
dojarzałych serów. Temperatura serwowania: około 16-18 ° C. 



WŁOCHY/ PIEMONT



MAURO 
SEBASTE

Winnica Mauro Sebaste powstała 
z wielkiej pasji do wina - Maura 

Sebaste, syna Sylla. 
Po przedwczesnej śmierci Sylla, 

Mauro opuszcza rodzinną firmę, aby 
"napędzany" swoją pasją do wina 

zacząć produkować najwyższej 
jakości wino. Z pomocą żony Marii 

Teresy i teściów tworzy własną 
firmę. Aby zrealizować swój plan 

skrupulatnie szuka winnic, z których 
każda ma spełniać określone 

warunki. 

Dzisiaj, razem z zarządcą Domenico 
Franco, zarządza ponad 20 ha 

winnic. Jego winnice produkują 
rocznie 150 000 butelek wina 

i 15 000 grappy, które są 
eksportowane na cały świat. 

Winnice Mauro Sebaste znajdują się 
w: Alba, Barolo, La Morra, Verduno, 

Serralunga, Monforte i Vezza d'Alba.



Dolcetto d’Alba Doc 
Contessa Rosalia 2016

Barbera d’Asti Docg Valdevani 
2015

52,03 zł

62,60 zł

Mauro Sebaste

Mauro Sebaste

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Dolcettoo 
APELACJA/ REGION: D'Alba DOC 
PRODUCENT:  Mauro Sebaste 
SMAK I AROMAT: Intensywny, rubinowo-czerwony kolor. Bukiet wytrawny i 
harmonijny, o migdałowym charakterze co przykłada się do jego charakterystycznej 
postaci. Dobrze zbalansowane, o pełnej budowie. 
PODANIE:  Pasuje do dań mięsnych lub pite osobno. 

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK:  wytrawne 
SZCZEP:  Barbera 
APELACJA/ REGION: D'Alba DOC 
PRODUCENT: Mauro Sebaste 
SMAK I AROMAT:  Intensywny, rubinowo-czerwony kolor. Bukiet szeroki, winny, 
intensywny aromat wiśni i jagód. Wytrawne, dobrze zbalansowane. 
PODANIE:  Przystawki, salami, dania główne, świeże sery. 

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Moscato d’Asti Docg 2016
KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR:  białe 
SMAK:  wytrawne 
SZCZEP:  Moscato 
APELACJA/ REGION: D'Alba DOC 
PRODUCENT: Mauro Sebaste  
SMAK I AROMAT:  Słomkowo-żółty kolor o różnym nasyceniu (zależy od rocznika). 
Intensywnie owocowy i aromatyczny bukiet. 
Słodki smak dobrze komponuje się z małą zaw. alkoholu i kwasowością. 
Zaskakująco odświeżające. 
PODANIE:  Doskonałe do deserów, na zakończenie posiłku lub do nugatu. 

52,84 zł

Mauro Sebaste

"Moscato d"Asti nigdy dość, a to w dodatku jeden z jego lepszych 
przykładów dostępnych na polskich półkach - jest czyściutki, obok słodkiej 
gruszki zachwyca bardzo przyjemnie świeżymi nutami cytrusa, lekkością i 
świetnym rysunkiem. Brać!" /Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/



Barbera d’Alba Superiore 
Doc Centobricchi 2015

Barolo Docg 
Prapò 2013 

KRAJ POCHODZENIA:  Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP:  Barbera 
APELACJA/ REGION: D'Alba DOC 
WINNICA: Mauro Sebaste 
SMAK I AROMAT: Intensywny, rubinowo-czerwony kolor. Bukiet delikatny 
a zarazem intensywny aromat malin oraz czerwonych owoców. 
Wytrawne, dobrze zbalansowane, o pełnej budowie i dobrze leżące na 
podniebieniu. 
PODANIE: Pasuje do dań mięsnych, ale smakuje tak samo świetnie pite osobno. 

124,00 zł

Mauro Sebaste

Mauro Sebaste

KRAJ POCHODZENIA:  Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Nebiollo 
APELACJA/ REGION: D'Alba DOC 
WINNICA: Mauro Sebaste 
SMAK I AROMAT:Kolor energetyczny, rubinowo-czerwony z pomarańczowym 
odcieniem. Eteryczne aromaty zwiędniętej róży oraz poszycia leśnego. 
Dobrze zbalansowane, zaokrąglone na podniebieniu. Doskonała taninowość 
i długi potencjał leżakowania (do 25 lat). 
PODANIE: Może być podane osobno lub do wołowiny i delikatnych serów.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

247,00 zł



SCARZELLO

Winnica Scarzello 
zlokalizowana jest 

w Barolo, we włoskiem 
regionie Piemont. 

To hojna ziemia, która od 
wieków jest znana 

i ceniona na całym świecie. 

Wokół Barolo uprawiana 
jest winorośl i powstaje 

jedno z najsławniejszych i 
najwyżej cenionych 

włoskich win. Jeśli spełnia 
wymogi jakościowe, 

ma prawo do nazwy DOCG 
Barolo. 

Winnica Scarzello - która 
od pokoleń należy do 

rodziny - jest realizacją 
marzenia o uprawie 

winorośli i produkcji wina. 



Langhe DOC Nebbiolo 
2015

Barbera d’Alba DOC 
Superiore 2015

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
APELACJA: Barollo DOCG 
SZCZEP: Nebbiolo 
PRODUCENT:  Scarzello 
SMAK I AROMAT: Bardzo klasyczne nebbiolo, lekkie, malinowe i kwiatowe, 
w smaku jednak cierpkie, całkiem mocno zbudowane – w zasadzie jak barolo

72,76 zł

80,89 zł

Scarzello

Scarzello

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Barbera 
APELACJA: Barbera D'Alba DOC 
PRODUCENT: Scarzello 
SMAK I AROMAT: Barbera d’Alba DOC Superiore to pierwsze wino wyprodukowane 
przez Frederico pod koniec lat 90., a co za tym idzie, najlepsza reprezentacja jego 
stylu. Barbera to rdzenne wino, które najlepiej odzwierciedla szczególne terroir 
regionu. Pełnocieliste wino, o dobrej strukturze i zbalansowanej kwasowości. 
PODANIE: Pasuje świetnie z daniami na bazie czerwonego i białego mięsa.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

"Dużo słodkiego owocu, choć alkoholu się nie wyczuwa. Jednak w tych 
nutach czereśniowego dżemu gdzieś zatraca się elektryzująca kwasowość, 
która powinna być wyróżnikiem barbery. Solidne wino w niezłej cenie" 
/Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/ 

"Bardzo klasyczne nebbiolo, lekkie 
malinowe i kwiatowe, w smaku jednak 

cierpkie, całkiem mocno zbudowane - w 
zasadzie jak barolo. W związku z tym cena 

jest wręcz okazyjna. 
/Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/ 



Barolo DOCG del Comune di 
Barolo 2012

Barolo DOCG 
Sarmassa Vigna 
Merenda 2010

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
APELACJA: Barollo DOCG 
SZCZEP: Nebbiolo 
PRODUCENT:  Scarzello 
SMAK I AROMAT: „Nie dajcie się zwieść nieco likierowym nutom w bukiecie – 
w smaku wino bardzo świeże, z klasycznymi nutami truskawki i zdrową, choć 
już powoli wtapiającą się taniną. Równowaga jest wspaniała, a styl bardzo 
klasyczny.” /Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/

187,00 zł

227,00 zł

Scarzello

Scarzello

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: Nebbiolo 
APELACJA: Barollo DOCG 
PRODUCENT: Scarzello 
SMAK I AROMAT: Vigna Merenda to tradycyjne Barolo, o doskonałym potencjale 
starzenia I charakterystycznych cechach win z tego region. Dzięki harmonijnemu 
połączeniu siły i tanin, powstał pełen elegancji trunek. 
PODANIE: Rekomenduje się zdekantowanie przed podaniem. 
Najlepiej smakuje z daniami mięsnymi.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

"Nie dajcie się zwieść nieco likierowym nutom 
w bukiecie - w smaku wino bardzo świeże, 

z klasycznymi nutami truskawki i zdrową, choć 
już powoli wtapiającą się taniną. Równowaga 

jest wspaniała, a styl bardzo klasyczny." 
/ Wojciech Bońkowski, Winicjatywa/

„Znakomite barolo z wielkiego rocznika. Producent niby nie z tych 
najbardziej medialnych, ale uwielbiany przez koneserów za bardzo 
klasyczny styl. Piękny owoc, bardzo dojrzały, wręcz słodki, ale struktury 
jest tyle, że lepiej zaczekać jeszcze 3–4 lata na pełnię szczęścia.” /Wojciech 
Bońkowski, Winicjatywa/



WŁOCHY/ SYCYLIA



AZIENDA  
AGRICOLA 

DI GIOVANNA
Di Giovanna to firma rodzinna 

z siedzibą w Sambuca di Sicilia 
w prowincji Agrigento w regionie 
Sycylia, która produkuje wysokiej 

jakości wina organiczne oraz oliwę 
z oliwek z pierwszego tłoczenia. 

Winnicę prowadzą Aurelio i Barbara 
Di Giovanna oraz ich synowie 

Gunther Di Giovanna 
i Klaus Di Giovanna. 

Piąte pokolenie rodziny zarządza 
majątkiem zajmującym 

ok. 100 hektarów, z czego 56 h 
to winnice, 13 h to drzew oliwnych, 

lasów i pól pszenicy. 

Po gruntownej analizie gleby 
w latach 80. XX wieku winnice 
obsadzono międzynarodowymi 
i rodzimymi odmianami. Białe 

odmiany obejmują Chardonnay, 
Grillo & Viognier, a czerwone 

odmiany - Nero d'Avola, Nerello 
Mascalese, Syrah, Cabernet 

Sauvignon & Merlot. Gleby składają 
się z tufu wulkanicznego, kredy, 
wapienia i gliny. Wszystkie wina 

wyprodukowano wyłącznie 
z owoców pochodzących z 

rodzinnych winnic, 
z certyfikatem jakości organicznej 

od Suolo e Salute SRL. 



Grillo Bianco 2015

Nero D’avola 2013

Nerello Mascalese 2103

REGION: Sycylia, Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 100% Grillo 
APELACJA: Terre Siciliane 
PRODUCENT: Di Giovanna 
SMAK I AROMAT: Wyrazisty bukiet dojrzałego czerwonego grejpfruta, ananasa i 
ziół daje w ustach bogaty, ale klarowny smak o wyczuwalnej kwasowości i 
migdałowym akcencie. Porównywane jest z Sauvignon Blanc, choć jest bardziej 
tropikalne w smaku. 
PODANIE: Doskonale pasuje do dań z kurczaka oraz warzyw z makaronem, tartym 
serem i zupami na bazie roślin strączkowych. 

37,41 zł

37,41 zł

47,96  zł

Di Giovanna

Di Giovanna

Di Govanna

REGION: Contessa Entellina & Sambuca di Sicilia, Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 100% Nero d’Avola 
APELACJA: IGP Sicilia 
PRODUCENT: Di Giovanna 
SMAK I AROMAT: Mocniejsza, bardziej męska, odmiana tego zazwyczaj 
delikatnego szczepu. Nuty wiśni w czekoladzie i śliwek, wykończone 
nutą przypraw i beczki. Jedwabista i przyjemna tekstura 
oraz długi intensywny finisz. 
PODANIE: Pasuje do pizzy, makaronu z pomidorami, cielęciny i wieprzowiny. 

REGION: Contessa Entellina, Sycylia, Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
SZCZEP: 100% Nerello Mascalese 
APELACJA: Terre Siciliane 
PRODUCENT: Di Giovanna 
SMAK I AROMAT: Wyczuwalna woń ciemnej wiśni 
i czarnej porzeczki. Mieszanka dymu i pieprzu wypełnia usta. Cierpkość tanin nie 
dominuje w smaku, za to czeka nas czekoladowy wydłużony finisz. 
PODANIE: Smakuje dobrze w połączeniu z pizzą, makaronem z pomidorami i 
mozzarellą, bakłażanem, warzywami z grilla, cielęciną 
i wieprzowiną. 

Podane w folderze ceny są cenami netto.



WŁOCHY/ VENETO



CASERE 
AZIENDE 

AGRICOLA 

Casere to winnica zlokalizowana 
wokół San Stino di Livenza 

we Włoszech. 

Winnica Casere idealnie wtapia się 
w znany winiarski region D.O.C. 

Lison-Pramaggiore położony 
w północnych Włoszech 

w miejscowości San Stino di 
Livenza, w prowincji Wenecja 

Euganejska. Wykorzystując 
wszystkie zalety regionu, winnica 

Casere produkuje doskonałej jakośći 
wina białe i czerwone. Warto 

docenić fakt, że wina z tej winiarni 
doceniło włoskie towarzystwo 

winiarskie Consorzio Volontariato 
Vini D.O.C. Lison-Pramaggiore. 

Duże doświadczenie w produkcji 
wina w tym regionie, sprowadza się 

do tego, ze winiarnia Casere dba 
o naturalną selekcje winorośli 

w zgodzie z klimatem i otaczająca 
ją ziemią. Dokładna kontrola 

procesu produkcji, od etapu winnicy 
do gotowego produktu, daje nam 

w rezultacie doskonały, prawdziwy 
w charakterze i aromatyczny trunek.



Riesling Frizzante  
2017

Chardonnay Frizzante 
2017

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: białe 
SMAK: lekko musujące 
APELACJA: ITG Veneto 
PRODUCENT: Casere 
SMAK I AROMAT: Jasny, słomkowo-żółty kolor. 
Aromatyczne, słodkie, świeże i przyjemne w piciu wino. 
PODANIE: Polecamy do deserów. Temperatura podania: 6-8° C

35,60 zł

Casere

Casere

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: białe 
SMAK: lekko musujące 
APELACJA: ITG Veneto 
PRODUCENT: Casere 
SMAK I AROMAT: Delikatne, wyrafinowane i lekko kwaskowate wino. 
PODANIE: Doskonałe jako aperitif lub do rybnych zakąsek. 
Temperatura podania: 8° C.

35,60 zł

Podane w folderze ceny są cenami netto.



PINOT GRIGIO Doc Venezia 
2015

Cabernet Sauvignon 
DOC

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: białe 
SMAK: wytrwane 
APELACJA: DOC Venezia 
SZCZEP: Pinot Grigio 
PRODUCENT: Casere 
SMAK I AROMAT:  Biało–żółty kolor z miedzianymi refleksami. Stanowczy 
i dopracowany aromat. Pełne w ustach, słonawy i wyrafinowany smak. 
PODANIE: Świetne do ryb, mięs i przekąsek. Temperatura podania 10° C

38,60 zł

Casere

Casere

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: czerwone 
SMAK: wytrawne 
APELACJA: DOC Venezia 
SZCZEP: Cabernet Sauvignon 
PRODUCENT: Casere 
SMAK I AROMAT: Wino o żywym czerwono-rubinowym kolorze i fioletowym 
wykończeniu. Wyraźny i szeroki bukiet. Wyczuwalne nuty owocowe, kwiatowe, 
lekko organiczne. Na podniebieniu zdecydowane, aksamitne i pełne smaku. 
Elegancka budowa i dobrze skomponowany smak tannin. Długie wykończenie z 
owocowo-korzennym akcentem. 
PODANIE: Polecamy do makaronów oraz dań grillowanych i gulaszy. 
Temperatura podania 14-16° C.

38,60 zł

Podane w folderze ceny są cenami netto.



TERRA 
VIZINA

Di Giovanna to firma rodzinna 
z siedzibą w Sambuca di Sicilia 

w prowincji Agrigento w regionie 
Sycylia, która produkuje wysokiej 

jakości wina organiczne oraz oliwę 
z oliwek z pierwszego tłoczenia. 

Winnicę prowadzą Aurelio i Barbara 
Di Giovanna oraz ich synowie 

Gunther Di Giovanna 
i Klaus Di Giovanna. 

Piąte pokolenie rodziny zarządza 
majątkiem zajmującym 

ok. 100 hektarów, z czego 56 h 
to winnice, 13 h to drzew oliwnych, 

lasów i pól pszenicy. 

Po gruntownej analizie gleby 
w latach 80. XX wieku winnice 
obsadzono międzynarodowymi 
i rodzimymi odmianami. Białe 

odmiany obejmują Chardonnay, 
Grillo & Viognier, a czerwone 

odmiany - Nero d'Avola, Nerello 
Mascalese, Syrah, Cabernet 

Sauvignon & Merlot. Gleby składają 
się z tufu wulkanicznego, kredy, 
wapienia i gliny. Wszystkie wina 

wyprodukowano wyłącznie 
z owoców pochodzących z 

rodzinnych winnic, 
z certyfikatem jakości organicznej 

od Suolo e Salute SRL. 



PROSECCO Cuvèe Extra Dry

Prosecco Doc Extra Dry

PROSECCO Valdobbiadene 
DOCG Extra Dry

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: białe 
SMAK: musujące 
SZCZEP: Chardonnay, Glera 
APELACJA/ REGION: Lison Pramaggiore 
PRODUCENT: Terra Vizina 
SMAK I AROMAT:Wino musujące o jasno słomkowym kolorze o zielonym odcieniu. 
Bogaty owocowo- kwiatowy aromat z jabłkową nutą. Dobrze wyważona kwasowość 
i zawartość cukru czynią to wino delikatnym i intensywnym zarazem. Smak 
 elegancki, aromatyczny, kuszący, o dobrej strukturze. 
PODANIE: Doskonałe jako aperitif lub z daniem głównym; pasuje do większości 
dań, szczególnie rybnych. Temperatura podania 6-8 °C. 

36,10 zł

38,92 zł

45,46 zł

Terra Vizina

Terra Vizina

Terra Vizina

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: białe 
SMAK: musujące 
SZCZEP: Glera 
APELACJA/ REGION: Prosecco DOC 
PRODUCENT: Terra Vizina 
SMAK I AROMAT:Wino o żółto-słomianym odcieniu z delikatnym i trwałym  perlage. 
Ma ono kwiatowy zapach o delikatnym aromacie zielonego jabłka, gruszki, ogólnie 
białych owoców, migdałów i kwiatów akacji. Smak pełen aromatu, kuszący. 
PODANIE: Dobrze smakuje w czasie całego  posiłku, jako aperitif lub w 
towarzystwie różnych zakąsek. Idealne także do dań smażonych, ryb, białego mięsa 
lub jako wino deserowe do ciast z owocami. Najlepiej smakuje w 4-6 °C. 

KRAJ POCHODZENIA: Włochy 
KOLOR: białe 
SMAK: musujące 
SZCZEP: Glera 
APELACJA/ REGION: Congliano-Valdobbiadene DOCG 
PRODUCENT: Terra Vizina 
SMAK I AROMAT:  Wino o żółto-słomianym odcieniu z delikatnym i trwałym 
perlage. Ma ono kwiatowy zapach o delikatnym aromacie zielonego jabłka, gruszki, 
ogólnie białych owoców, migdałów i kwiatów akacji.  
PODANIE: Dobrze smakuje w czasie całego posiłku, jako aperitif lub w 
towarzystwie różnych zakąsek. Idealne także do dań smażonych, ryb, białego mięsa 
lub jako wino deserowe do ciast z owocami. Najlepiej smakuje w 4-6 °C. 

Podane w folderze ceny są cenami netto.



I N F O @ W I N O V I N C I . P L  

Zapraszamy 
do kontaktu 
i współpracy! 


