Wino Vinci
ODKRYJ Z NAMI
PRAWDZIWĄ KRAINĘ WIN!

Hiszpania
Nazwa tej hiszpańskiego winnicy Adegas Arousa, która
powstała w 1999 roku, nawiązuje do znanej rzeki de Arousa.
W ten sposób założyciele winnicy chcieli uhonorować
zarówno obszar geograficzny, jak i przysmaki "wytwarzane"
przez rzekę, które są idealnym połączeniem z winem
Albariño. Adegas Arousa znajduje się w samym sercu doliny

Adegas Arousa

Salnés, legendarnej krainy z winną tradycją, gdzie doskonałe
grona Albariña uprawiane są od ponad 100 lat.

Założona w 1890 roku w Logrono winnica Bodegas FrancoEspañolas 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

Bodegas
Franco-Españolas

(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.

Bodegas Sonsierra, założona w 1962 roku, była pierwszą
winiarską spółką w Rioja, która sprzedawała wino
w butelkach i uczyniła wyjątkowe winnice regionu Rioja Alta
słynnymi na całym świecie. Zawsze była awangardowym
miejscem winiarskiej społeczności Rioja.
Dąży do poszerzania granic i poszukiwania innowacyjnych

Bodegas Sonsierra

rozwiązań dla winiarskiego biznesu. Jednym z projektów
była współpraca z projektantem Davidem Delfinem.

Adegas Arousa
Pazo Da Bouciña 2016

48.54 zł

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.

Adegas Arousa
Pazo Da Bouciña Expression
2015

64.80 zł

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.

Adegas Arousa
Valdemonxes 2016

40.41 zł

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 Franco-Españolas
Royal White 2015

36.99 zł

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania
KOLOR: białe
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Viura
APELACJA: D.O.C. Rioja
WINNICA: Bodegas Franco-Españolas
SMAK I AROMAT: Białe wino o jaskrawo-żółtym kolorze i intensywnym
owocowym aromacie. Doskonałe odmianowe wino, bardzo klarowne
i lekkie na podniebieniu.
PODANIE: Ryby i owoce morza. Temperatura podania 8-9 C.

Bodegas Franco-Españolas
Royal Red 2016

36.99 zł

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania
KOLOR: czerwone
SMAK: wytrawne
SZCZEP: 80% Tempranillo, 20% Garnacha
APELACJA: D.O.C. Rioja
WINNICA: Bodegas Franco-Españolas
SMAK I AROMAT: Fioletowo-niebieski kolor o rubinowym zabarwieniu.
Bukiet elegancki z charakterystycznym dla szczepu Tempranillo owocowym
aromacie i nutą drewna z akcentem korzennym.
PODANIE: Wino bardzo wszechstronne. Polecane do makaronów, sałat i dań z
drobiu, wołowiny, wieprzowiny.

Bodegas Franco-Españolas
Royal Crianza 2013

43.38 zł

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania
KOLOR: białe
SMAK: wytrawne
SZCZEP: 80% Tempranillo, 20% Garnacha
APELACJA: D.O.C. Rioja
WINNICA: Bodegas Franco-Españolas
SMAK I AROMAT: Wino o szkarłatnym kolorze z rubinowym akcentem.
Charakteryzuje się delikatnym aromatem dębowego drewna i wanilii.
PODANIE: Dania warzywne, nadziewane białe mięsa, wołowina,
jagnięcina, wieprzowina, sery owcze i makarony.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Bodegas Sonsierra
Sonsierra Crianza 2013

36.18 zł

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania
KOLOR: czerwone
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Tempranillo
APELACJA: Rioja
WINNICA: Bodegas Sonsierra
SMAK I AROMAT: Intensywny rubinowoczerwony, kolor o świetnej głębi.
Zdecydowanie wyróżniają się aromaty wanilii i cynamonu, zmieszane
z dojrzałymi owocami. Gładkie i pełne w ustach.
PODANIE: Idealnie pasuje do mięs, warzyw, makaronów oraz twardych serów.

Bodegas Sonsierra
Sonsierra Bianco 2016

31.30 zł

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania
KOLOR: białe
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Viura
APELACJA: Rioja
WINNICA: Bodegas Sonsierra
SMAK I AROMAT: Wyczuwalne aromaty białych owoców (gruszki), bananów,
z delikatnym kwiatowym akcentem. W ustach zbalansowane o odświeżającej,
dobrze zintegrowanej kwasowości. Kolor bladożółty.
PODANIE: Idealnie pasuje do przystawek i przekąsek, warzyw, roślin strączkowych.

Bodegas Sonsierra
Sonsierra Tinto 2015

31.30 zł

KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania
KOLOR: czerwone
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Tempranillo
APELACJA: Rioja
WINNICA: Bodegas Sonsierra
SMAK I AROMAT: Przeważający aromat roślin, połączony
z czerwonymi owocami i lukrecją. Kolor wiśniowo-czerwony
z odcieniami fioletu.
PODANIE: Idealnie pasuje do czerwonego mięsa, ryżu,
roślin strączkowych, ryb rzecznych, wędlin oraz miękkich serów.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Portugalia
Historia portugalskiej kooperatywy Adega Cooperativa de
Alcanhões sięga 1957 roku. Adega Cooperativa de Alcanhões
zrzesza producentów z okolic miasta Alcanhões w dystrykcie
Santarem. W winnicach zajmujących obszar 215 hektarów
wytwarzanych jest ponad 20 000 hektolitrów wina rocznie.
W 1965 roku zaczęto butelkować wyprodukowane wino.
Rok później, w 1966 roku, pojawia się na rynku pierwsza marka
wina “Alcanhões” Reserva. Marka Adiafa - dostępna w ofercie
Wino Vinci - pojawia się na rynku w 1987 roku. Produkowane
tam marki: „Cardeal Dom Guilherme“, “Terras do Paço“
i „Frades Bentos” od dawna cieszą się uznaniem

Herdade Grande

nie tylko Portugalczyków.

Adega Alcanhoes
Portugalska winnica Herdade Grande to posiadłość
usytuowana 5 km od Vidigueira, miejscowości leżącej
w regionie Alentejo. Zajmuje 350 hektarów, z czego
60 hektarów to winorośla, 40 hektarów drzewa oliwne,
zaś reszta przeznaczona jest na pastwiska.
Posiadłość – zakupiona w 1920 roku – jest własnością
rodziny od prawie stu lat. Obecny właściciel, zarządzający
firmą oraz całym procesem produkcji, urodził się w
okolicach winnicy. Jako absolwent wydziału Inżynierii
Agronomicznej w 1980 roku założył winnicę,
a w 1997 rozpoczął produkcję wina.
Od czasu zasadzenia pierwszego drzewa na 60 hektarach
terenu uprawiane są regionalne
i zagraniczne odmiany winorośli, dobrane tak, by mogły
zaadaptować się do warunków terenu Alentejo. Herdade
Grande zakłada produkcję ok. 350-400 tysięcy butelek wina,

Herdade Grande

z których 30% to wino białe, a 70% czerwone. W 2008 roku
na rynku pojawiła się oliwa marki Herdade Grande.

Adega Alcanhoes
Adiafa Tinto
2017

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia
KOLOR: czerwone
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Castelão, Preto Martinho e Trincadeira Preta
APELACJA/ REGION: Ribatejo
WINNICA: Adega Alcanhoes
SMAK I AROMAT: Zdecydowany, rubinowy kolor. Aromat młodego wina.
Gładkie, dość pełne i zbalansowane w ustach.
PODANIE: Idealnie pasuje do tradycyjnych dań kuchni portugalskiej.
Podawać w temperaturze 17-18 C.

19,50 zł

19.50 zł

Adega Alcanhoes
Adiafa Branco
2017
KRAJ POCHODZENIA: Portugalia
KOLOR: białe
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Fernão Pires, Boal Alicante, Tália e Trincadeira das Pratas.
APELACJA/ REGION: Ribatejo
WINNICA: Adega Alcanhoes
SMAK I AROMAT: Krystaliczne o cytrynowym odcieniu. Aromat
młodego wina. Owocowy nos. Gładkie, świeże i zbalansowane w ustach.
PODANIE: Polecane do zimnych przystawek, ryb, skorupiaków,
chudego mięsa oraz serów.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Herdade Grande
Audaz White 2015

29.41 zł

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia
KOLOR: białe
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Antão Vaz, Roupeiro, Rabo de Ovelha
APELACJA: Vinho Regional Alentejano
WINNICA: Herdade Grande
SMAK I AROMAT: Przejrzysta, brylantowo-żółta barwa.Intensywny aromat z
nutami owoców tropikalnych. Zbalansowane i miękkie na podniebieniu.
Świeży i długo utrzymujący się finisz.
PODANIE: Pasuje do dań rybnych oraz kuchni śródziemnomorskiej.

Herdade Grande
Audaz Red 2015

29.41 zł

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia
KOLOR: czerwone
SMAK: lekko wytrawne
SZCZEP: Aragonez, Alfrocheiro, Trincadeira
APELACJA: Vinho Regional Alentejano
WINNICA: Herdade Grande
SMAK I AROMAT: Barwa fioletowa z rubinowymi akcentami. Bukiet zdominowany
przez dojrzałe czerwone owoce. Na podniebieniu czuć delikatny posmak owoców
leśnych i wiśni, podparty subtelnym, lecz pikantnym smakiem tanin.
PODANIE: Pasuje do dań z makaronem, białego mięsa z grilla.

Herdade Grande
Audaz Red Reserva 2014

38.54 zł

KRAJ POCHODZENIA: Portugalia
KOLOR: czerwone
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Aragonez, Trincadeira, Alicante Bouschet
APELACJA: Vinho Regional Alentejano
WINNICA: Herdade Grande
SMAK I AROMAT: Intensywny rubinowy kolor. Bukiet dojrzałych
czerwonych owoców spowity przez przyjemną woń dymu, drewna i
przypraw.portugalskiej) oraz z dorszem i ostrym serem.
PODANIE: Idealne do dań mięsnych, dorsza, ostrych serów.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Herdade Grande
Monte Das Talhas
Red 2014
KRAJ POCHODZENIA: Portugalia
28.86 zł
KOLOR: czerwone
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Fusion
APELACJA: Alentejano
WINNICA: Herdade Grande
SMAK I AROMAT: Ciemno-fioletowy odcień z rubinową poświatą.
Bukiet z dojrzałych czerwonych owoców, słodkich przypraw i odrobiny tytoniu.
PODANIE: Pasuje jako dodatek do makaronów, ryb, białego mięsa z grilla.

28.86 zł

Herdade Grande
Monte Das Talhas
White 2014
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.

Wlochy

Azienda
Agricola Giarola

Od roku 1923 na ziemiach rodziny Giarola uprawiano winogrona
zaś w roku 1968 Umberto Giarola rozpoczął produkcje wina.
Ostatnie lata przyniosły winnicy Giarola nowe rozwiązania i dość
radykalne zmiany. Jednak wszystkie te rozwiązania są
inspirowane i pozostają w zgodzie z główną filozofią firmy, która
brzmi: „Szacunek dla środowiska, miłość do natury”. Stosując te
zasady, winnica Giarola zawsze potrafiła iść z duchem czasów
i nie zostawać w tyle na rozwijającym się winiarskim rynku
światowym. Gruntowna rewitalizacja pól, wprowadzenie systemu
hodowlanego tzw. podwójnej kurtyny, (z gęstością zasadzenia
6,000 krzaków na hektar), kontrolowany system irygacji
zapobiegający niedostatkom wody to te najważniejsze zmiany
w ostatnich latach. Morenowe gleby na których rozciągają się
uprawy Giarola, mające swój początek w lodowcowej epoce
czwartorzędu, mają duży wpływ na jakość danych winorośli.
Wycofujący się lodowiec, pozostawił za sobą żwirową glebę,
która z czasem przeszła proces transformacji dając ostatecznie
wyśmienitą gliniastą ziemię. Łagodny i umiarkowany klimat
oraz strategiczne położenie w środku lądu w pobliżu jeziora
Garda, gdzie słońce i delikatna bryza tworzą wymagane warunki
dla obfitej wegetacji, to są te elementy, które zapewniły
wszystkim winnicom Giarola prestiżowe odznaczenia
i gwarancje jakości D.O.C i D.O.C.G.
Historia włoskiej winnicy Terra Vizina – położonej w głębi
lądu, w prowincji Veneto, na północy Włoch – sięga do
początków XIX w. ”Vicina” znaczy „bliska”, czyli przyjazna i
wdzięczna w uprawie. Tak właśnie opisywana jest ziemia na
tamtych terenach. Veneto to kraina świetnego Prosecco i
oryginalnego Cuvées: dojrzałych, dobrze zbalansowanych,
musujących win, w których ukryta jest cała charakterystyka
włoskiej ziemi. Aluwialne gleby przesycone zdrowym
wpływem morza, umiarkowane temperatury i winorośla
chronione przed mroźnym wiatrem z północnych Alp – tak w
skrócie można by opisać warunki upraw w winnicy Terra
Vizina. Wszystkie te czynniki sprzyjają utrzymaniu aromatu,
zbalansowanej kwasowości i umożliwiają staranny proces
fermentacji, by w końcu otrzymać wino o wyraźnym i

Terra Vizina

unikatowym charakterze: kombinacja elegancji, klasy i
wyrafinowania.

Azienda Agricola Giarola
Santa Cecilia
Rosso Veneto I.G.T. 2016
KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: czerwone
SMAK: półwytrawne
SZCZEP: Corvina Veronese, Rondinella, Sangiovese.
APELACJA: Veneto ITG
WINNICA: Azienda Agricola Giarola
SMAK I AROMAT: Wino o jasno rubinowym kolorze.
Delikatny, winny aromat. Dobrze zbalansowane.
PODANIE: Pasuje do przystawek, oraz grillowanego mięsa.

32.44 zł

32.44 zł

Azienda Agricola Giarola
Santa Cecilia
Bianco Veneto I.G.T.
2016
KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: białe
SMAK: półwytrawne
SZCZEP: Trebbiano Toscano, Cortese and Trebbianello
APELACJA: Veneto ITG
WINNICA: Azienda Agricola Giarola
SMAK I AROMAT: Słomkowo-żółty kolor. Aromat świeżych owoców.
Smak stonowany i łagodny.
PODANIE: Pasuje jako dodatek do przystawek, zup warzywnych.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Azienda Agricola Giarola
Corte Sant Edigio
Merlot Veneto I.G.T. 2016
KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: czerwone
29.67 zł
SMAK: lekko wytrawne
APELACJA: Veneto ITG
WINNICA: Azienda Agricola Giarola
SMAK I AROMAT: Czerwony-rubinowy kolor. Nos delikatny i aromatyczny,
nuty wiśni i jeżyn. Lekko pikantny smak, odczuwalne czerwone owoce.
PODANIE: Podawać do białego mięsa, pieczonego lub grillowanego.

29.67zł

Azienda Agricola Giarola
Corte Sant Edigio
Custoza D.O.C. 2016

KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: białe
SMAK: lekko wytrawne
SZCZEP: Garganega, Trebbiano Toscano i Trebbianello
APELACJA: Veneto ITG
WINNICA: Azienda Agricola Giarola
SMAK I AROMAT: Słomkowo-żółty kolor. Nos świeży, z nutami cytrusów
i brzoskwini. Mocno owocowy, zbalansowany smak.
PODANIE: Do przystawek, lekkich zup warzywnych, lekkich dań.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Azienda Agricola Giarola
Corte Nova
Rosse Frizzante I.G.T. 2017
KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: różowe
SMAK: lekko musujące
APELACJA: Veneto ITG
WINNICA: Azienda Agricola Giarola
SMAK I AROMAT: Kolor jasno rubinowy. W smaku delikatne,
o solidnej budowie. Intensywny , świeży owocowy bukiet.
PODANIE: Polecane do słodkości i przystawek.

23.98 zł

23.98 zł

Azienda Agricola Giarola
Corte Nova
Chardonnay
Frizzante I.G.T. 2017
KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: białe
SMAK: lekko musujące
APELACJA: Veneto ITG
WINNICA: Azienda Agricola Giarola
SMAK I AROMAT:Kolor słomkowo- żółty.
W smaku delikatne i gładkie. Świeży, owocowy bukiet.
PODANIE: Polecane do makaronów, ryb i przystawek.
Temperatura podania – 8-10°C.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Azienda Agricola Giarola
Corte Nova
Casere Riesling Frizzante 2017
KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: białe
SMAK: lekko musujące
APELACJA: ITG Veneto
WINNICA: Azienda Agricola Giarola
SMAK I AROMAT: Jasny, słomkowo-żółty kolor.
Aromatyczne, słodkie, świeże i przyjemne w piciu wino.
PODANIE: Polecamy do deserów. Temperatura podania: 6-8° C

40.57 zł

40.57 zł

Azienda Agricola Giarola
Corte Nova
Casere Chardonnay
Frizzante 2017
KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: białe
SMAK: lekko musujące
APELACJA: ITG Veneto
WINNICA: Azienda Agricola Giarola
SMAK I AROMAT: Delikatne, wyrafinowane i lekko kwaskowate wino.
PODANIE: Doskonałe jako aperitif lub do rybnych zakąsek.
Temperatura podania: 8° C.

Podane w folderze ceny są cenami netto.

Terra Vizina
PROSECCO Cuvèe Extra Dry

36.10 zł

KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: białe
SMAK: musujące
SZCZEP: Chardonnay, Glera
APELACJA/ REGION: Lison Pramaggiore
WINNICA: 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.

Terra Vizina
Prosecco Doc Extra Dry

38.92 zł

KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: białe
SMAK: musujące
SZCZEP: Glera
APELACJA/ REGION: Prosecco DOC
WINNICA: 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.

Terra Vizina

PROSECCO Valdobbiadene
DOCG Extra Dry

45.46 zł

KRAJ POCHODZENIA: Włochy
KOLOR: białe
SMAK: musujące
SZCZEP: Glera
APELACJA/ REGION: Congliano-Valdobbiadene DOCG
WINNICA: 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.

Niemcy
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 ostnich 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.
Różnorodna gleba na poszczególnych tarasach stwarza możliwość
produkcji różnorodnych typów win:
Hamm - daje wino ziołowe i pikantne.
Brückstück - daje wino skoncentrowane i eleganckie.
Röttgen - daje wino owocowe i mocne.

Herdade
Grande
Uhlen - daje
wino o dużej mineralności.

Knebel

Knebel
Röttgen Auslese 2014

113.01 zł

KRAJ POCHODZENIA: Niemcy
KOLOR: białe
SMAK: wytrawne
SZCZEP: Riesling
APELACJA/ REGION: Mosel Terraces
WINNICA: Knebel
SMAK I AROMAT: oferuje piękny i czysty bukiet pełen grejpfrutowego aromatu.
Na podniebieniu delikatne, szlachetne i nie za słodkie.
Pełne finezji i elegancji. "„Jeszcze bardzo młode auslese z bukietem lekko
przysłoniętym siarką. Na podniebieniu natomiast esencja czystego melona i papai
jest doprawdy zachwycająca. Czysty owoc (i cukier), kwasowej struktury nie tak
wiele, więc nie będzie to raczej wino do długiego starzenia – korzystajcie z niego
teraz, póki kipi tym boskim owocem.” /Wojciech Bońkowski/

Knebel
Riesling Trocken 2014

40.24 zł

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/

Knebel

Riesling von den Terrassen 2014

72.76 zł

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.

