ODKRYJ
Z NAMI
PRAWDZIWĄ
KRAINĘ WIN!

CENY PODANE W KATALOGU SĄ CENAMI NETTO

VIÑA LEON WHITE 2018
KRAJ POCHODZENIA:
Sierra de Guadalupe, Cáceres, Extremadura
/ Hiszpania
WINNICA: Ruiz Torres
SZCZEP: 100% Pardina
KOLOR: Białe / w kolorze żółte
SMAK: Półwytrawne / w ustach miękkie
i owocowe
AROMAT: Aromat jabłek i kwiatów
PODANIE: Idealnie pasuje do wszelkiego
rodzaju przekąsek

RUIZ TORRES
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Początki hiszpańskiej winnicy Ruiz Torres - którą
zarządza obecnie już trzecie pokolenie - sięgają 1870 r.
Właściciel winnicy - Antonio Ruiz Torres - zamienił
wioskę Cañamero, położoną w regionie Estremadura
w obszar niezwykle ważny dla świata wina.
Cañamero znajduje się zaledwie 15 km od The Royal
Monastery of Santa María of Guadalupe, wpisanego na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Tradycja winiarska całego obszaru sięga XIV wieku i jest
związana właśnie z klasztorem, gdzie opracowano
receptury aż na siedem różnych win. Z tego też okresu
znany jest najstarszy hiszpański traktat o winie pt. “Book
and record of the winery of the Monastery of
Guadalupe". W 1968 roku Antonio Ruiz Torres, mają
zaledwie 18 lat, przejął rodzinną firmę od swojego ojca Felipe Ruiza. W 1973 r. powstaje pierwsza linia do
butelkowania wina, a w 1980 r. pierwsze wina zostają
wyeksportowane do do Rosji i Niemiec. W 2007 roku
Junta de Extremadura przyznaje winiarni nagrodę
„Constancia Business” Recognition Award dla jednej
z najstarszych firm w regionie. Winnica Ruiz Torres
stawia przede wszystkim na jakość - każde wino
przechodzi ścisłą kontrolę na każdym etapie produkcji,
począwszy od winorośli, kończąc na butelkach.

VIÑA LEON 2018
KRAJ POCHODZENIA:
Sierra de Guadalupe, Cáceres, Extremadura,
Hiszpania
WINNICA: Ruiz Torres
SZCZEP: 100 % Tempranillo
KOLOR: Fioletowo-czerwony
SMAK: Półwytrawne,
lekkie, proste, przyjemne
AROMAT: Dominują czerwone owoce
(truskawki, wiśnie)
PODANIE: Idealnie pasuje do przystawek,
sałatek z mięsem oraz lekkich
dań z drobiu.

RUIZ TORRES
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Początki hiszpańskiej winnicy Ruiz Torres - którą
zarządza obecnie już trzecie pokolenie - sięgają 1870 r.
Właściciel winnicy - Antonio Ruiz Torres - zamienił
wioskę Cañamero, położoną w regionie Estremadura
w obszar niezwykle ważny dla świata wina.
Cañamero znajduje się zaledwie 15 km od The Royal
Monastery of Santa María of Guadalupe, wpisanego na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Tradycja winiarska całego obszaru sięga XIV wieku i jest
związana właśnie z klasztorem, gdzie opracowano
receptury aż na siedem różnych win. Z tego też okresu
znany jest najstarszy hiszpański traktat o winie pt. “Book
and record of the winery of the Monastery of
Guadalupe". W 1968 roku Antonio Ruiz Torres, mają
zaledwie 18 lat, przejął rodzinną firmę od swojego ojca Felipe Ruiza. W 1973 r. powstaje pierwsza linia do
butelkowania wina, a w 1980 r. pierwsze wina zostają
wyeksportowane do do Rosji i Niemiec. W 2007 roku
Junta de Extremadura przyznaje winiarni nagrodę
„Constancia Business” Recognition Award dla jednej
z najstarszych firm w regionie. Winnica Ruiz Torres
stawia przede wszystkim na jakość - każde wino
przechodzi ścisłą kontrolę na każdym etapie produkcji,
począwszy od winorośli, kończąc na butelkach.

CASTILLO DE SANTIAGO 2018
KRAJ POCHODZENIA:
Sierra de Guadalupe, Cáceres, Extremadura,
Hiszpania
WINNICA: Ruiz Torres
SZCZEP: 100 % Tempranillo
KOLOR: Czerwone
SMAK: Półwytrawne / Wino lekkie o dobrej
kwasowości
AROMAT: Wino owocowe z nutami świeżych
jagód.
PODANIE: Idealnie pasuje do łososia, kurczaka,
ostryg, krewetek czy też świeżych serów, paelli
z kurczaka i zup rybnych, deserów.

RUIZ TORRES
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Początki hiszpańskiej winnicy Ruiz Torres - którą
zarządza obecnie już trzecie pokolenie - sięgają 1870 r.
Właściciel winnicy - Antonio Ruiz Torres - zamienił
wioskę Cañamero, położoną w regionie Estremadura
w obszar niezwykle ważny dla świata wina.
Cañamero znajduje się zaledwie 15 km od The Royal
Monastery of Santa María of Guadalupe, wpisanego na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Tradycja winiarska całego obszaru sięga XIV wieku i jest
związana właśnie z klasztorem, gdzie opracowano
receptury aż na siedem różnych win. Z tego też okresu
znany jest najstarszy hiszpański traktat o winie pt. “Book
and record of the winery of the Monastery of
Guadalupe". W 1968 roku Antonio Ruiz Torres, mają
zaledwie 18 lat, przejął rodzinną firmę od swojego ojca Felipe Ruiza. W 1973 r. powstaje pierwsza linia do
butelkowania wina, a w 1980 r. pierwsze wina zostają
wyeksportowane do do Rosji i Niemiec. W 2007 roku
Junta de Extremadura przyznaje winiarni nagrodę
„Constancia Business” Recognition Award dla jednej
z najstarszych firm w regionie. Winnica Ruiz Torres
stawia przede wszystkim na jakość - każde wino
przechodzi ścisłą kontrolę na każdym etapie produkcji,
począwszy od winorośli, kończąc na butelkach.

ATTELEA RED SEMI CRIANZA
DO. RIBERA DEL GUADIANA
KRAJ POCHODZENIA:
Sierra de Guadalupe, Cáceres, Extremadura,
Hiszpania
WINNICA: Ruiz Torres
SZCZEP: 80% Tempranillo, 20% Cabernet
Sauvignon.
KOLOR: Intensywny, wiśniowo-czerwony kolor
o purpurowym wykończeniu.
AROMAT: Odpowiednie starzenie wina
zapewnia dobrą równowagę między aromatami
dębu a owocowymi aromatami dzikich jagód.
PODANIE: Pasuje do pieczonego mięsa,
pieczonych ryb, sera.

RUIZ TORRES
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Początki hiszpańskiej winnicy Ruiz Torres - którą
zarządza obecnie już trzecie pokolenie - sięgają 1870 r.
Właściciel winnicy - Antonio Ruiz Torres - zamienił
wioskę Cañamero, położoną w regionie Estremadura
w obszar niezwykle ważny dla świata wina.
Cañamero znajduje się zaledwie 15 km od The Royal
Monastery of Santa María of Guadalupe, wpisanego na
listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Tradycja winiarska całego obszaru sięga XIV wieku i jest
związana właśnie z klasztorem, gdzie opracowano
receptury aż na siedem różnych win. Z tego też okresu
znany jest najstarszy hiszpański traktat o winie pt. “Book
and record of the winery of the Monastery of
Guadalupe". W 1968 roku Antonio Ruiz Torres, mają
zaledwie 18 lat, przejął rodzinną firmę od swojego ojca Felipe Ruiza. W 1973 r. powstaje pierwsza linia do
butelkowania wina, a w 1980 r. pierwsze wina zostają
wyeksportowane do do Rosji i Niemiec. W 2007 roku
Junta de Extremadura przyznaje winiarni nagrodę
„Constancia Business” Recognition Award dla jednej
z najstarszych firm w regionie. Winnica Ruiz Torres
stawia przede wszystkim na jakość - każde wino
przechodzi ścisłą kontrolę na każdym etapie produkcji,
począwszy od winorośli, kończąc na butelkach.

CONDE DE ABRANTES RED 2017
KRAJ POCHODZENIA:
Tejo, Portugalia
WINNICA: Casal da Coelheira
SZCZEP: Touriga Franca, Aragnes, Syrah
KOLOR: Intensywny rubinowy
SMAK: Wytrawne
Smak dobrze skonstruowany, bogaty
i zaokrąglony, z miękkimi taninami i trwałym
posmakiem.
AROMAT: Aromat pełen czerwonych i
czarnych
owoców,
podkreślonych
przyjemnymi pikantnymi niuansami.
ALKOHOL: 13,1 %
CUKIER: 0,9 g/ l
POJEMNOŚĆ: 0,75 l
PODANIE: Wino dobrze komponuje się ze
wszystkimi rodzajami mięsa, może być
podawane z grillem, serami, kiełbasami i
różnego rodzaju przekąskami.

CASAL DA COELHEIRA

Wino „Conde de Abrantes” zostało tak nazwane na
cześć zamku Abrantes w Ribatezhu. Była to ważna
część fortyfikacji z czasów Reconquista i jedno z
najważniejszych tego typu miejsc w czasach
Średniowiecza. Teraz zamek Abrantes przyciąga
turystów, malowniczo wznosząc się na wzgórzu
nad miastem o tej samej nazwie.
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Posiadłość Quinta do Casal da Coelheira znajduje się
w gminie Tramagal w dystrykcie Santarem, bardzo
blisko rzeki Tag. Majątek zajmuje obszar
250 hektarów, z czego 64 hektary stanowią plantacje
winorośli. Na piaszczystych glebach,
charakterystycznych dla terroir strefy Charnca,
uprawiane są rodzime odmiany zarówno białe,
jak i czerwone, tj. Touriga Nacional, Touriga Franca,
Frenao Pires czy Arinto, jak i popularne szczepy
międzynarodowe, np. Cabernet Sauvignon
czy Chardonnay.
W środowisku winiarskim dużą popularnością cieszy
się zwłaszcza czerwone wino „Mythos”.

CONDE DE ABRANTES
CLASSICO RED 2017
KRAJ POCHODZENIA:
Tejo. Portugalia
WINNICA: Casal da Coelheira
SZCZEP: Aragones Syrah, Castelao

KOLOR: Czerwone
SMAK: Jest to delikatne wino o delikatnej
strukturze z nutami balsamicznymi i dojrzałymi
nutami śliwek. Dobrze zbalansowane o lekko
pikantnym posmaku.
ALKOHOL: 13,5 %
POJEMNOŚĆ: 0,75 l

PODANIE: Doskonale pasuje do makaronów
oraz białego i czerwonego mięsa.

CASAL DA COELHEIRA

Wino „Conde de Abrantes” zostało tak nazwane na
cześć zamku Abrantes w Ribatezhu. Była to ważna
część fortyfikacji z czasów Reconquista i jedno z
najważniejszych tego typu miejsc w czasach
Średniowiecza. Teraz zamek Abrantes przyciąga
turystów, malowniczo wznosząc się na wzgórzu
nad miastem o tej samej nazwie.
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Posiadłość Quinta do Casal da Coelheira znajduje
się
w gminie Tramagal w dystrykcie Santarem, bardzo
blisko rzeki Tag. Majątek zajmuje obszar
250 hektarów, z czego 64 hektary stanowią plantacj
e winorośli. Na piaszczystych glebach,
charakterystycznych dla terroir strefy Charnca,
uprawiane są rodzime odmiany zarówno białe,
jak i czerwone, tj. Touriga Nacional, Touriga Franca,
Frenao Pires czy Arinto, jak i popularne szczepy
międzynarodowe, np. Cabernet Sauvignon
czy Chardonnay.
W środowisku winiarskim dużą popularnością
cieszy się zwłaszcza czerwone wino „Mythos”.

CONDE DE ABRANTES
PRESTIGE BRANCO 2018
KRAJ POCHODZENIA:
Tejo, Portugalia
WINNICA: Casal da Coelheira
SZCZEP: Verdeleho, Fernão Pires, Arinto
KOLOR: Białe
SMAK: Świeże, dobrze zbalansowane.
AROMAT: Bardzo świeży aromat z nutą kiwi,
cytryny, lekko wędzony.
ALKOHOL: 12,6 %
POJEMNOŚĆ: 0,75 l
PODANIE: Doskonale pasuje do potraw
z rybami oraz owocami morza.

Nagrody
Excelence Award - 2017 - Tejo Wines Awards
Gold Medal - 2017 - Tejo Wines Awards
Silver Medal - 2017 - Concurso Vinhos de Portugal
Gold Medal 2017 - Mundus Vibi - Niemcy
Silver Award - 2018 - Tejo Wines Awards
Silver Award - 2019 - Tejo Wines Awards

CASAL DA COELHEIRA

Wino „Conde de Abrantes” zostało tak nazwane na
cześć zamku Abrantes w Ribatezhu. Była to ważna
część fortyfikacji z czasów Reconquista i jedno z
najważniejszych tego typu miejsc w czasach
Średniowiecza. Teraz zamek Abrantes przyciąga
turystów, malowniczo wznosząc się na wzgórzu
nad miastem o tej samej nazwie.
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Posiadłość Quinta do Casal da Coelheira znajduje
się
w gminie Tramagal w dystrykcie Santarem, bardzo
blisko rzeki Tag. Majątek zajmuje obszar
250 hektarów, z czego 64 hektary stanowią plantacj
e winorośli. Na piaszczystych glebach,
charakterystycznych dla terroir strefy Charnca,
uprawiane są rodzime odmiany zarówno białe,
jak i czerwone, tj. Touriga Nacional, Touriga Franca,
Frenao Pires czy Arinto, jak i popularne szczepy
międzynarodowe, np. Cabernet Sauvignon
czy Chardonnay.
W środowisku winiarskim dużą popularnością
cieszy się zwłaszcza czerwone wino „Mythos”.

CONDE DE ABRANTES
PRESTIGE TINTO 2016
KRAJ POCHODZENIA:
Tejo, Portugalia
WINNICA: Casal da Coelheira
SZCZEP: Touriga Nacional, Alicante Bouchet,
Touriga Franca
KOLOR: intensywny czerwony
SMAK: W ustach dojrzałe i eleganckie taniny o
dobrej koncentracji i bardzo przyjemnym finiszu.
AROMAT: Wino wspaniale młode z silną
obecnością czarnych owoców i subtelna nutą
wędzonego drewna.
ALKOHOL: 15,2 %
POJEMNOŚĆ: 0,75 l
PODANIE: Doskonale pasuje do potraw z
czerwonego mięsa oraz serów.

Nagrody
Best of Region - Uva de Ouro 2017 - Portugalia
90 points - 2017 - Charles Metcalfe
89 point - 2018 - Charles Metcalfe
Silver Medal 2018 - Mundus Vini - Niemcy
Silver Medal 2018 - Concours Mondial de Bruxelles

CASAL DA COELHEIRA

Wino „Conde de Abrantes” zostało tak nazwane na
cześć zamku Abrantes w Ribatezhu. Była to ważna
część fortyfikacji z czasów Reconquista i jedno z
najważniejszych tego typu miejsc w czasach
Średniowiecza. Teraz zamek Abrantes przyciąga
turystów, malowniczo wznosząc się na wzgórzu
nad miastem o tej samej nazwie.
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Posiadłość Quinta do Casal da Coelheira znajduje
się
w gminie Tramagal w dystrykcie Santarem, bardzo
blisko rzeki Tag. Majątek zajmuje obszar
250 hektarów, z czego 64 hektary stanowią plantacj
e winorośli. Na piaszczystych glebach,
charakterystycznych dla terroir strefy Charnca,
uprawiane są rodzime odmiany zarówno białe,
jak i czerwone, tj. Touriga Nacional, Touriga Franca,
Frenao Pires czy Arinto, jak i popularne szczepy
międzynarodowe, np. Cabernet Sauvignon
czy Chardonnay.
W środowisku winiarskim dużą popularnością
cieszy się zwłaszcza czerwone wino „Mythos”.

CONDE DE ABRANTES
RESERVA TINTO 2016
KRAJ POCHODZENIA:
Tejo, Portugalia
WINNICA: Casal da Coelheira
SZCZEP: Touriga Nacional, Touriga Franca,
Cabernet Sauvignon
KOLOR: Ciemna i głęboka czerwień
SMAK: Perfekcyjne połączenie dojrzałych
owoców z nutą pikantną i wędzoną powstałą w
wyniku starzenia w dębowych beczkach.
AROMAT: Aromat bardzo wyraźnie owocowy z
ładnymi nutami wanilii.
ALKOHOL: 14,2 %
POJEMNOŚĆ: 0,75 l
PODANIE: Doskonale pasuje do potraw z
czerwonego mięsa oraz serów

Nagrody
Gold Medal - 2017 - Tejo Wine Challenge - Portugalia
Excellence Award - Uva de Ouro 2017 - Portugalia
Gold Medal - 2017 - Concours Mondial de Bruxelles
Gold Medal - 2018 - Concours Mondial de Bruxelles
89 point - Wine Enthusiast - 2018

CASAL DA COELHEIRA

Wino „Conde de Abrantes” zostało tak nazwane na
cześć zamku Abrantes w Ribatezhu. Była to ważna
część fortyfikacji z czasów Reconquista i jedno z
najważniejszych tego typu miejsc w czasach
Średniowiecza. Teraz zamek Abrantes przyciąga
turystów, malowniczo wznosząc się na wzgórzu
nad miastem o tej samej nazwie.
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Posiadłość Quinta do Casal da Coelheira znajduje
się
w gminie Tramagal w dystrykcie Santarem, bardzo
blisko rzeki Tag. Majątek zajmuje obszar
250 hektarów, z czego 64 hektary stanowią plantacj
e winorośli. Na piaszczystych glebach,
charakterystycznych dla terroir strefy Charnca,
uprawiane są rodzime odmiany zarówno białe,
jak i czerwone, tj. Touriga Nacional, Touriga Franca,
Frenao Pires czy Arinto, jak i popularne szczepy
międzynarodowe, np. Cabernet Sauvignon
czy Chardonnay.
W środowisku winiarskim dużą popularnością
cieszy się zwłaszcza czerwone wino „Mythos”.

AUDAZ RED 2018
KRAJ POCHODZENIA:
Alentejano, Portugalia
WINNICA: Herdade Grande
SZCZEP: Aragonez, Alfrocheiro, Trincadeira
APELACJA: Vinho Regional Alentejano
KOLOR: Barwa fioletowa
z rubinowymi akcentami.
SMAK: lekko wytrawne
AROMAT: Bukiet zdominowany przez
dojrzałe czerwone owoce. Na podniebieniu
czuć delikatny posmak owoców leśnych
i wiśni, podparty subtelnym, lecz pikantnym
smakiem tanin.
ALKOHOL: 14,5 %
POJEMNOŚĆ: 0,75 l
PODANIE: Jego delikatna słodycz
sprawia, że idealnie pasuje do dojrzałych
serów, sosów z kurczakiem i śmietanką.

WINNICA HERDADE GRANDE
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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 r. – 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
1980 roku założył winnicę, a w 1997 rozpoczął produkcję
wina. Od czasu zasadzenia pierwszego krzewu na
60 hektarach terenu uprawiane są regionalne
i zagraniczne odmiany winorośli, dobrane tak,
by mogły zaadaptować się do warunków Alentejo.

AUDAZ RED RESERVA 2015
KRAJ POCHODZENIA:
Alentejano, Portugalia
WINNICA: Herdade Grande
SZCZEP: Aragonez, Trincadeira,
Alicante Bouschet
APELACJA: Vinho Regional Alentejano
KOLOR: intensywny rubinowy kolor
SMAK: wytrawne
AROMAT: Bukiet dojrzałych czerwonych
owoców z przyjemną wonią dymu,
drewna i przypraw. Gładkie i pełne na
podniebieniu, z dobrze zaznaczonymi
taninami.
ALKOHOL: 14,5 %
POJEMNOŚĆ: 0,75 l
PODANIE: Idealne do dań mięsnych,
dorsza, ostrych serów.

WINNICA HERDADE GRANDE
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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 r. – 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
1980 roku założył winnicę, a w 1997 rozpoczął produkcję
wina. Od czasu zasadzenia pierwszego krzewu na
60 hektarach terenu uprawiane są regionalne
i zagraniczne odmiany winorośli, dobrane tak,
by mogły zaadaptować się do warunków Alentejo.

ROSSO TOSCANO IGT 2016
KRAJ POCHODZENIA:
Toskania, Włochy
WINNICA: Lornano
APELACJA: Rosso Toscana IGT
SZCZEP: Sangiovese 70% , Merlot 30%
KOLOR: Czerwone / Żywy rubinowo-czerwony
SMAK: Na podniebieniu wino to wykazuje
dobrze zintegrowaną równowagę gładkich
tanin i świeżej kwasowości; potem przechodzi
w urocze, owocowe wykończenie.
AROMAT: Świeży bukiet ujawnia zapachy
rześkich czerwonych jagód, zwłaszcza malin,
oraz subtelne nuty kwiatowe.
PODANIE: Idealnie pasuje do czerwonego
mięsa, pizzy, czy makaronu.

LORNANO
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Lornano - położone na południowo-zachodnich wzgórzach
Castellina in Chianti na granicy Castellina i Monteriggionito to butikowa winnica należąca do tej samej rodziny od 1904
r. Winnica została zbudowana wokół starego kościoła
Lornano w XV wieku. Fattoria di Lornano jest członkiem
„Consorzio del Marchio Storico Chianti Classico Gallo Nero”
od momentu jej założenia w 1924 r. Winnica rozciąga się na
ponad 180 hektarach, z których 49 jest obsadzonych
winoroślą. 80% winnicy obsadzone jest 15 różnymi
starannie dobranymi klonami Sangiovese. Pozostałe 20%
jest obsadzone Merlot, Cabernet Sauvignon, z niewielkim
procentem białych winogron Trebbiano i Malvasia
używanych do produkcji słynnego VinSanto del Chianti
Classico DOC. Winnice Lornano charakteryzujące się
zróżnicowanymi glebami i mikroklimatami znajdują się na
średniej wysokości 300 metrów nad poziomem morza.
W 2013 r. Lornano znalazło się w pierwszej trzydziestce
winnic Chianti Classico, które dołączyły do nowej marki
Gran Selezione Consorzio. W 2014 r. wprowadzono nowe
IGT Rosato Toscana Etèl, produkowane wyłącznie
z winogron Sangiovese.

DUQUESA MARIA SUPERIOR
VINHO REGIONAL ALENTEJANO RED WINE 2017
KRAJ POCHODZENIA: Portugalia, Alentejo
WINNICA: Santos & Seixo
40% Aragonez, 30% Alicante Bouschet, 20%
Touriga Nacional i 10% Trincadeira .
KOLOR: Czerwone / intensywny rubinowy
kolor
SMAK: Miękkie i gładkie, o dobrej kwasowości
AROMAT: Nuty jeżyn i śliwki
PODANIE: Dobrze komponuje się z gulaszem
z owoców morza, z tofu, z domowymi serami.
Podawać w temperaturze 18ºC.

SANTOS & SEIXO
Santos & Seixo to firma rodzinna należąca do dwóch
rodzin. Alzira dos Santos i Pedro Seixo marzyli o
kontynuowaniu rodzinnego dziedzictwa i poświęceniu
się produkcji wina. W 2010 roku marzenie stało się
rzeczywistością wraz z pierwszymi żniwami w Douro
i Alentejo. Projekt rozrósł się i dziś rodzina jest
właścicielem nieruchomości i produkuje wina w
najbardziej charakterystycznych regionach Portugalii Tejo, Douro, Alentejo, Lisboa i Vinho Verde.

13

Wina Duquesa Maria Superior charakteryzują się
dodatkową złożonością strukturalną. Czerwone wino
starzeje się w używanych beczkach z dębu francuskiego
i amerykańskiego przez 6 miesięcy, wydobywając
szeroką gamę złożonych aromatów i miękkich tanin,
zapewniając idealną równowagę między nutami
owocowymi i drzewnymi.
Winnica znajduje się w podregionie Portalegre,
w północno-wschodniej części Alentejo. Winorośla sadzi
się na granitowych glebach górskich São Mamede.

DUQUESA MARIA RESERVA
VINHO REGIONAL ALENTEJANO, VINHO TINTO 2017
KRAJ POCHODZENIA: Portugalia, Alentejo
WINNICA: Santos & Seixo
SZCZEP: 40% Syrah, 30% Touriga Nacional
i 30% Alicante Bouschet
KOLOR: Czerwone / intensywny rubinowy
kolor
SMAK: Gładkie i eleganckie w wykończeniu
AROMAT: Bogaty i owocowy, aromat beczki
i delikatne nuty wanilii

PODANIE: Idealnie pasuje do duszonej
jagnięciny.

SANTOS & SEIXO
Santos & Seixo to firma rodzinna należąca do dwóch
rodzin. Alzira dos Santos i Pedro Seixo marzyli
o kontynuowaniu rodzinnego dziedzictwa i poświęceniu
się produkcji wina. W 2010 roku marzenie stało się
rzeczywistością wraz z pierwszymi żniwami w Douro
i Alentejo. Projekt rozrósł się i dziś rodzina jest
właścicielem nieruchomości i produkuje wina
w najbardziej charakterystycznych regionach Portugalii Tejo, Douro, Alentejo, Lisboa i Vinho Verde.
Winnica znajduje się w podregionie Portalegre,
w północno-wschodniej części Alentejo. Winorośla sadzi
się na granitowych glebach górskich São Mamede.
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SUBLINHADO RESERVA
VINHO REGIONAL DE LISBOA, RED 2016
KRAJ POCHODZENIA: Portugalia, Alentejo
WINNICA: Santos & Seixo
SZCZEP: 50% Merlot & 50% Touriga Nacional

KOLOR: Czerwone / głęboka czerwień
SMAK: W ustach ma miękkie, garbniki
strukturalne, pełne wykończenie.
AROMAT: Aromat ze świeżymi nutami jeżyn,
malin oraz przypraw.
PODANIE: Idealnie pasuje do pieczonej
wieprzowiny, ziemniaków z ziołami. Podawać
w temperaturze 16ºC.

SANTOS & SEIXO
Santos & Seixo to firma rodzinna należąca do dwóch
rodzin. Alzira dos Santos i Pedro Seixo marzyli
o kontynuowaniu rodzinnego dziedzictwa i poświęceniu
się produkcji wina. W 2010 roku marzenie stało się
rzeczywistością wraz z pierwszymi żniwami w Douro
i Alentejo. Projekt rozrósł się i dziś rodzina jest
właścicielem nieruchomości i produkuje wina w
najbardziej charakterystycznych regionach Portugalii Tejo, Douro, Alentejo, Lisboa i Vinho Verde.
Winnica znajduje się w podregionie Portalegre,
w północno-wschodniej części Alentejo. Winorośla sadzi
się na granitowych glebach górskich São Mamede.
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CHIANTI CLASSICO DOCG 2016
KRAJ POCHODZENIA: Toskania, Włochy
WINNICA: Lornano
APELACJA: Rosso Toscana IGT
SZCZEP: Sangiovese 70% , Merlot 30%
KOLOR: Intensywny i mocny rubinowy.
AROMAT: Zapach dojrzałych czerwonych
owoców z pikantnym,korzennym tłem:
czerwonymi wiśniami, jeżyną, jagodami.
SMAK: W smaku świeże, z przyjemną
kwasowością i zbalansowanymi taninami.

PODANIE: Idealnie pasuje do dań z cielęciny,
wieprzowiny, drobiu

LORNANO
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Lornano - położone na południowo-zachodnich wzgórzach
Castellina in Chianti na granicy Castellina i Monteriggionito to butikowa winnica należąca do tej samej rodziny od 1904
r. Winnica została zbudowana wokół starego kościoła
Lornano w XV wieku. Fattoria di Lornano jest członkiem
„Consorzio del Marchio Storico Chianti Classico Gallo Nero”
od momentu jej założenia w 1924 r. Winnica rozciąga się na
ponad 180 hektarach, z których 49 jest obsadzonych
winoroślą. 80% winnicy obsadzone jest 15 różnymi
starannie dobranymi klonami Sangiovese. Pozostałe 20%
jest obsadzone Merlot, Cabernet Sauvignon, z niewielkim
procentem białych winogron Trebbiano i Malvasia
używanych do produkcji słynnego VinSanto del Chianti
Classico DOC. Winnice Lornano charakteryzujące się
zróżnicowanymi glebami i mikroklimatami znajdują się na
średniej wysokości 300 metrów nad poziomem morza.
W 2013 r. Lornano znalazło się w pierwszej trzydziestce
winnic Chianti Classico, które dołączyły do nowej marki
Gran Selezione Consorzio. W 2014 r. wprowadzono nowe
IGT Rosato Toscana Etèl, produkowane wyłącznie
z winogron Sangiovese.

LA BONA VIDA CAVA
KRAJ POCHODZENIA:
Hiszpania
WINNICA: Varias
SZCZEP: Macabeo, Xarel·lo and Parellada
KOLOR: Białe / Jasny blady cytrynowy kolor z
zielonym odcieniem.
SMAK: Musujące / W ustach cava jest żywa i
odświeżająca, z przyjemnym i chrupiącym
posmakiem
AROMAT: Świeże cytrusy na nosie
z aromatem odmiany winogron.

PODANIE: Znakomita jako aperitif, ze świeżymi
sałatkami oraz potrawami z białego mięsa.

VARIAS
Winnica Varias została utworzona w 1918 roku przez
rodzinę Mirów, w Sant Sadurní d'Anoia, miasto w regionie
Alt Penedès znany na całym świecie jako miejsce
narodzin wina Cava. Piwnice i winiarnia znajdują się
w historycznym miejscu w centrum miasta. W 1928 roku
znany architekt Cèsar Martinell ukończył budowę
specjalnie zaprojektowanych piwnic i modernistycznego
dworu. Jako producent, winnica Varias dokonała
radykalnej zmiany w metodzie produkcji. Przy
zachowaniu wszelkich jakościowych kryteriów, bazując na
tradycji i doświadczeniu oraz wykorzystując wszystkie
elementy innowacji i technologię, która daje produkt cava
wysokiej jakości.

17

CHATEAU CRUSQUET DE LAGARCIE 2012
KRAJ POCHODZENIA: Francja

WINNICA: CHÂTEAU CRUSQUET DE LAGARCIE
SZCZEP: 65% Cabernet Sauvignon, 35% Merlot
APELACJA: Saint-Julien

KOLOR: Czerwone / Ciemne z nutą fioletu
AROMAT: Nos złożony, czerwone owoce,
ciemne czereśnie z odrobiną leśnego podłoża.
SMAK: Długie, satysfakcjonujące wykończenie.

CHÂTEAU CRUSQUET DE LAGARCIE
Jako pierwsi przydatność ziemi do uprawy w tym
regionie wina - a potem do jego sprzedaży odkryli Grecy, a potem Rzymianie. Zanim winorośl
dotarły do Médoc, były sadzone wokół Blaye.
Nowoczesna produkcja wina - połączona z pasją do
jego promowania przez bolońskiego znawcę
wina Emila Peynauda - rozpoczęła się w połowie
XX wieku. W latach 80. i 90. nastąpiła rewolucja
jakościowa, w czym pomogli młodzi winiarze
Blaye, którzy spotkali się w 1987 r., by stworzyć
Maison du Vin de Blaye.
W 2008 r. została utworzona Côtes de Bordeaux celem
"zaprojektowania" satelitarnych apelacji
Bordeaux bardziej widocznymi w świecie
winiarskim.
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CHATEAU DE LA GRANGE 2015
KRAJ POCHODZENIA:
Francja
WINNICA: CHÂTEAUX DE LA GRANGE
SZCZEP: 80% Merlot, 20%, Cabernet
Sauvignon
APELACJA/ REGION: Bordeux
KOLOR: Czerwony. Wino w kolorze rubinowym
AROMAT: Aromat czerwonych owoców.

PODANIE: Pasuje do czerwonego
mięsa, grillowanych befsztyków, serów.

CHÂTEAUX DE LA GRANDE
Winnica Châteaux de La Grange położona
w Blaye z widokiem na ujście rzeki Gironde
i zajmująca ponad 30 hektarów od trzech
pokoleń należy do rodziny Carreau.
Rodzina Carreau w rejonach Château La Grange
zakotwiczyła na początku XX w. i od tamtej pory
kwitnie jej wielka miłość do wina.
Wwinnica produkuje wyraziste wino z winogron
Merlot w 80% i 20% Cabernet Sauvignon.Blaye
to miejscowość i gmina we Francji, w regionie
Nowa Akwitania, w departamencie Żyronda.
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CASTILLO DE ALMANSA ROBLE 2016
KRAJ POCHODZENIA: Hiszpania
WINNICA: BODEGAS PIQUERAS
SZCZEP: Garnacha Tintorera, Monastrell
APELACJA/ REGION: D.O. Almansa
KOLOR: Kolor wiśni z fioletowymi odcieniami.
SMAK: Wytrawne
AROMAT: Świeże i owocowego smaku
dojrzałych jagód z subtelnymi nutami dębu.
Średnio mocne na podniebieniu z dobrze
zintegrowanymi, delikatnymi taninami i
trwałym i jedwabistym wykończeniu.
PODANIE: Dobrze smakuje samo lub z
grillowanymi, pieczonymi i smażonymi daniami,
grillowany, czerwonym mięsem, daniami z
makaronu, solonymi wędlinami (jamon, chorizo)
i półtwardymi serami. Najlepiej podawać w
temperaturze 16-18 °C.

BODEGAS PIQUERAS

20

Winnica Bodegas Piqueras została założona w 1915 r.
w mieście Almansa. Pierwsza butelka wina wyszła spod
szyldu Bodegas Piqueras w 1961 roku, kiedy to oficjalnie
został określony winiarski region Almansa. W 1975 r.
Bodegas Piqueras, jako pierwsza winnica w regionie,
zainwestowała w 100 dębowych beczek, mieszczących
300 litrów wina. Od tego momentu cała działalność
winnicy skupiła się na produkcji wysokiej jakości
starzonego w beczkach wina. Winnica rosła w siłę.
Dzisiaj piwnice zajmują ok. 1500 m2, a ilość beczek
z amerykańskiego i francuskiego dębu sięga blisko 3000.
Winnica Bodegas Piqueras to jeden z największych
wytwórców wina w regionie. W całości należy do rodziny
Bonete, a syn założyciela, Juan Pablo Bonete, sam
nadzoruje produkcję i podejmuje najważniejsze decyzje.

MONTEPULCIANO D’ABRUZZO DOC 2017
KRAJ POCHODZENIA:
Abruzja, Włochy
WINNICA: Loretana
SZCZEP: Montepulciano

KOLOR: Czerwone
SMAK: Wytrawne
AROMAT: Kolor rubinowo-czerwony. Bukiet
dojrzałych czerwonych owoców z nutą wiśni i
jeżyny.

PODANIE: Pasuje do do potraw na bazie
grzybów i trufli, czerwonego mięsa i dziczyzny.

LORETANA
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Winnica Loretana położona jest w regionie
Montepulciano d'Abruzzo. Abruzja to region
w środkowo-wschodnich Włoszech, leżący nad
Adriatykiem, na wschód od Rzymu, ze stolicą w Aquilii.
Najbardziej górzysty region w kraju. Region Abruzji –
w dwóch trzecich zajęty przez góry, a w jednej trzeciej
przez wzgórza - ma bardzo sprzyjające warunki
naturalne do uprawy winorośli.
Powierzchnia winnic to . 37 tys. ha, w tym 180 tys. ha
przypada na wina DOC/DOCG. Produkcja to ok. 3,2 mln
hl (1 mln hl DOC/DOCG). Najpopularniejsze szczepy
to Montepulciano i Trebbiano. Plantatorzy uprawiają
jednak również niektóre wysoko wydajne odmiany,
które przeznaczone są do produkcji win luzem
oraz winogron stołowych. Uprawiane odmiany:
trebbiano d’abruzzo (bombino bianco), trebbiano
toscano, malvasia toscana, cococciola i passerina,
montepulciano d’abruzzo, sangiovese.

NERISSIMO PRIMITIVO SALENTO
IGP 2016
KRAJ POCHODZENIA:
Apulia, Włochy
WINNICA: Cantine San Marzano
SZCZEP: Primitivo

KOLOR: Kolor głęboki rubinowo-czerwony
z fioletowymi refleksami.
SMAK: W smaku pełne, miękkie i
zrównoważone.
AROMAT: Bukiet intensywny, z nutami śliwki i
wiśni, ostry, z rozmarynem i aromatem wanilii.

PODANIE: Najlepiej smakuje z pikantnymi
pierwszymi daniami, czerwonym mięsem
i dziczyzną, dojrzałymi serami. Temperatura
serwowania: około 16-18 ° C.

SAN MARZANO
Winnica San Marzano została złożona
w 1962 roku, kiedy 19 lokalnych plantatorów
winogron ("ojców założycieli"), którzy rozpoczęli
uprawę swoich gleb w latach 50., połączyło swoje
wysiłki, aby stworzyć spółdzielnię
i zbudować winiarnię. Dziesięć lat później przyniosło
im to naturalną ewolucję w spółdzielnię - powstała
nowoczesna winnica, która dziś tworzy eleganckie
wina, nie zapominając o zobowiązaniu wobec starej,
apulijskiej tradycji winiarskiej.
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NERISSIMO PRIMITIVO DI MANDURIA
DOP 2016
KRAJ POCHODZENIA:
Apulia, Włochy
WINNICA: Cantine San Marzano
SZCZEP: Primitivo

KOLOR: Kolor rubinowo-czerwony.
AROMAT: Bukiet złożony, owocowy
z suszonymi śliwkami, z aromatem dżemu
wiśniowego oraz z nutami tytoniowymi, lekko
pikantny.
SMAK: W smaku pełne, bogate w taniny,
z nutami kakao, kawy i na wykończeniu wanilii.

PODANIE: Najlepiej smakuje z czerwonym
mięsem, dziczyzną.
Temperatura serwowania: około 18 ° C.

SAN MARZANO
Winnica San Marzano została złożona
w 1962 roku, kiedy 19 lokalnych plantatorów
winogron ("ojców założycieli"), którzy rozpoczęli
uprawę swoich gleb w latach 50., połączyło swoje
wysiłki, aby stworzyć spółdzielnię
i zbudować winiarnię. Dziesięć lat później przyniosło
im to naturalną ewolucję w spółdzielnię - powstała
nowoczesna winnica, która dziś tworzy eleganckie
wina, nie zapominając o zobowiązaniu wobec starej,
apulijskiej tradycji winiarskiej.
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QUINTA SANTA EUFEMIA DOURO 2012
RED UNOAKED
KRAJ POCHODZENIA:
Alto Douro, Portugalia
WINNICA: Quinta de Santa Eufemia
SZCZEP: Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga
Franca, Tinta Amarela
KOLOR: Skoncentrowany ciemno-czerwony.
SMAK: Owocowy
AROMAT: Aromaty dojrzałych czarnych
i czerwonych owoców oraz kwiatów.
Wyczuwalne delikatne taniny. Aksamitne i
eleganckie na wykończeniu.

PODANIE: Temperatura podania: 15-16 st. C.
Poleca sie zdekantowanie przed podaniem.

Wyróżnienia:
Srebrny Medal Arribe 2014
Brązowy Medal Challange International Bordeaux 2014
Commended Decanter World Wine Awards 2015
Brązowy Medal IWSC International Wine Spirit Competition 2015

QUINTA DE SANTA EUFEMIA
Quinta de Santa Eufemia powstała
w roku 1864 z inicjatywy patriarchy rodziny z Douro
– Bernardo Rodrigues de Carvalho.Winiarnia ta jest
niezależnym projektem rodzinnym położonym
w dolinie rzeki Douro, na północny-wschód od Peso
da Régua w północnej Portugalii i Rozciągającym się
na obszarze ponad 45 ha. Obecnie winnica
prowadzona jest przez czwarte pokolenie rodziny
z Douro – siedmioro prawnucząt, którzy
od 1994 zajmują się razem produkcją najlepszych
trunków Douro and Port Wines.
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LISTA WIN
1. Viña Leon White 2018
2. Viña Leon 2018
3. Castillo De Santiago 2018
4. Attelea Red Semi Crianza DO. Ribera Del Guadiana
5. Conde De Abrantes Red 2017
6. Conde De Abrantes Classico Red 2017
7. Conde De Abrantes Prestige Branco 2018
8. Conde De Abrantes Prestige Tinto 2016
9. Conde De Abrantes Reserva Tinto 2016
10. Audaz Red 2018
11.Audaz Red Classico 2018
12 Rosso Toscano IGT 2016
13. Duquesa Maria Superior Vinho Regional Alentejano Red Wine 2017
14. Duquesa Maria Reserva Vinho Regional Alentejano, Vinho Tinto 2017
15. Sublinhado Reserva Vinho Regional de Lisboa, Red 2016
16. Chianti Classico DOCG 2016
17. La Bona Vida Cava
18. Chateau Crusquet De Lagarcie 2012
19. Chateau De La Grande 2015
20. Catillo De Almansa Roble 2016
21. Montepulciano D'Abruzzo DOC 2017
22. Nerissimo Primitivo Salento IGP 2016
23. Nerissimo Primitivo di Manduria DOP 2016
24. Quinta Santa Eufemia DOURO 2012 Red Unoaked

