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Producent: BOSCO DEL MERLO, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: BOSCO DEL MERLO, Annone Veneto Region: Veneto

Soandre, Verduzzo delle Venezie DOC

Prosecco Rose Millesimato Brut DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
12.0%
tak

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

SŁODKIE

Beczka

98,20 zł

1

RÓŻOWE
WYTRAWNE

77,80 zł

(79,84 netto)

(63,25 netto)

Eleganckie deserowe wino o bursztynowozłotej barwie, uwodzące przyjemnym i słodkim zapachem
wanilii, miodu i owoców. W smaku harmonijne, arystokratyczne, delikatne i trwałe, z akcentami brzoskwiń i moreli. Przez 10 miesięcy dojrzewa w dębowych beczkach, by następnie doskonalić swoje właściwości w butelkach. Polecane do deserów. Butelkę należy otworzyć godzinę przed podaniem.
Temp. serw. 10°C
Grona: 100% Verduzzo fruliano.

Absolutnie nowa włoska apelacja - Proseco Rose, produkowane w/g metody Charmat z dodatkiem
Pinota Nero. Lśniąca, delikatnie różowa barwa. Delikatny i trwały, finezyjny perlage. Piękny kwiatowy
aromat. Bardzo przyjemne i pełne w smaku przynosi eksplozję świeżości owoców i kwiatów. Sugestie
kulinarne: wino biesiadne”
jako aperitif
doskonałe do pierwszych dań rybnych
sashimi z łososia lub tuńczyka
również z grillowanymi warzywami.”
Temp. serwowania 8/10 ° C

www.winawloskie.pl/BOS4
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Producent: BOSCO DEL MERLO, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: BOSCO DEL MERLO, Annone Veneto Region: Veneto

Chardonnay Bricola, Venezia DOC

Pinot Grigio Tudajo, Venezia DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020 2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

64,30 zł

1

2021
750 ml
11.5%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
13.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

59,59 zł

(52,28 netto)

(48,45 netto)

Dzięki uprawie na najlepiej nadających się do tego terenach winnicy Bosco del Merlo oraz szczególnej
troskliwości w doborze gron i limitowanej produkcji wino to posiada swój swoisty charakter. Szybkie
zbiory oraz butelkowanie wina we wczesnej fazie życia sprawia, iż zachowuje ono swą pełną uroku
świeżość. Barwa jasnożółta. Bukiet bardzo delikatny, owocowy, elegancki i rześki z subtelną nutką
świeżo pieczonego chleba. W smaku perfekcyjne, wytrawne, delikatne, zharmonizowane, przywołujące
na myśl kwiat akacji i zielone jabłko.
Wino wegańskie - certyfikat VEGANOK.
Dzięki swojej charakterystyce najlepiej komponuje się z daniami rybnymi oraz delikatnymi warzywami.
Temp. serw. 8-10°C.
Grona: 100% Chardonnay.

Barwa słomkowa z dymnymi refleksami. Intensywny aromat, przypominający zapach kwiatów akacji i
gałki muszkatołowej. W smaku wytrawne o świeżym, harmonijnym smaku.
Wino wegańskie - certyfikat VEGANOK.
Wspaniale łączy się z potrawami rybnymi.
Temp. serw. 8-10°C.
Grona: 100% Pinot Grigio.

www.winawloskie.pl/BOS1

www.winawloskie.pl/BOS2
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Producent: BOSCO DEL MERLO, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: BOSCO DEL MERLO, Annone Veneto Region: Veneto

Turranio Sauvignon, Lison-Pramaggiore
DOC

Nono Miglio, Cabernet Sauvignon Venezia
DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

75,60 zł

2

CZERWONE
BIOLOGICZNE

65,90 zł

(61,46 netto)

(53,58 netto)

Wielokrotny, międzynarodowy złoty medalista wśród Sauvignon. Niezwykle elegancki i pełen świeżości.
Barwa żółto-słomkowa. Bukiet charakterystyczny z mocno zaakcentowanymi elementami liści pomidora, szałwii, melona i brzoskwini oraz pieprzową nutą. W smaku wytrawny, zdecydowany z przyjemnym,
długo utrzymującym się posmakiem w ustach.
Wino wegańskie - certyfikat VEGANOK.
Idealne do dań głównych przyprawionych ziołami, risotto ze szparagami, skorupiaków i surowej szynki.
Dobrze komponuje sie z daniami wegatariańskimi lub wegańskimi, np: z sałatką z koprem włoskim,
pomidorem czy papryką.
Temp. serw. 10°C.
Grona: 100% Sauvignon.

Czerwonorubinowe w barwie, niezwykle przejrzyste. Bukiet elegancki, z wyraźną nutą przeczki i maliny.
W smaku wytrawne, cieliste, ale aksamitne. Najlepiej komponuje się z czerwonym mięsem, drobiem
oraz dziczyzną.
Temp. serw. 18°C.
Grona: Cabernet Sauvignon.

www.winawloskie.pl/BOS3
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Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Prosecco Dry Tondo DOC

Bio Essenthia, Prosecco Extra Dry DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

56,90 zł

2

2020
750 ml
13.5%
tak

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.5%
-

BIAŁE
BIOLOGICZNE

66,95 zł

(46,26 netto)

(54,43 netto)

Typowe Spumante z regionu Veneto jest dumą włoskiego przemysłu winiarskiego. Wino aromatyczne
i świeże cieszące się uznaniem międzynarodowym. Prosecco Valentino Paladin jest winem młodym o
bogatej strukturze. Barwa jasnosłomkowa z perłowymi odcieniami. Bukiet intensywny i różnorodny,
przynoszący aromaty kwiatu akacji, polnych kwiatów i miodu górskiego. W smaku łagodnie wytrawne
o przyjemnej kwasowości.
Sug. kulinarne: Doskonały aperitif i dodatek do lekkich dań.
Temp. serw. 8-10°C.
spp20
Grona: 100% Glera

Prosecco Bio Essenthia powstaje wyłącznie ze zbiorów z upraw ekologicznych bez użycia pestycydów,
herbicydów lub nawozów syntetycznych oraz z poszanowaniem dla ekosystemu. Barwa jasna, słomkowo żółta i drobny elegancki perlage. Aromat kwiatowo-owocowy z nutami akacji i jabłka. Bardzo przyjemne w smaku, z doskonałą równowagą pomiędzy słodyczą i kwasowością.
Sug. kulinarne: doskonały jako aperitif; szczególnie nadaje się do kuchni rybnej i jako akompaniament
do lekkich potraw kuchni śródziemnomorskiej.
Grona: 100% GleraTemp. serw. 6/8 ° C

www.winawloskie.pl/PAL2
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Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Pralis Veneto IGT

Chardonnay Vino Varietale d’Italia

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
11.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

PÓŁWYTRAWNE

Beczka

52,15 zł

3

BIAŁE
WYTRAWNE

50,15 zł

(42,40 netto)

(40,77 netto)

Bladożółta barwa. Delikatny a zarazem intensywny bukiet pełen owoców tropikalnych, ananasa, brzoskwini i owoców cytrusowych, a następnie nut roślinnych pieprzu i liści pomidora. Łagodnie wytrawne,
przyjemne i trwałe w smaku z wyczuwalną słodyczą, z typowymi nutami owocowymi Sauvignon i nutami
mineralnymi Chardonnay.
Doskonałe jako aperitif jak i do konwersacji.
Sugestie kulinarne: odpowiednie do wszystkich posiłków, idealne do lekkich przystawek, szynki parmeńskiej i skorupiaków.
Temp. serw. 8-10°C.
Grona: Sauvignon Blanc, Chardonnay

Szczep o międzynarodowej sławie, swoim rodowodem sięga czasów antycznych. Wino białe, eleganckie
i orzeźwiające. Bukiet delikatnie owocowy, z subtelną nutą chrupiących tostów. Barwa jasno słomkowa.
W smaku świeże, z przyjemnym akcentem kwasowości.
Sug. kulinarne: Doskonałe jako aperitif, do konwersacji poza posiłkami oraz do lekkich przystawek, dań
rybnych i omletów z ziołami.
Temp. serw. 8-10 stopni C.
Grona: 100% Chardonnay.

www.winawloskie.pl/PAL1
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Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Pinot Grigio Venezia DOC

Sauvignon Trevenezie IGP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

57,50 zł

3

2020
750 ml
12.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

56,90 zł

(46,75 netto)

(46,26 netto)

Szary Pinot to bardzo prestiżowy szczep, z którego powstaje jedno z najważniejszych i najbardziej
znanych win na świecie. W wykonaniu firmy Paladin jest winem charakterystycznym z ekscytującą,
lekko słonawą nutą jak i właściwie zaznaczonym poziomem kwasowości. Barwa jasnożółta ze złocistomedzianymi refleksami. Bukiet świeży, intensywny, z przebijającymi się nutami kwiatu akacji i gałki
muszkatołowej.
Doskonałe wino, polecane do szerokiej gamy dań morza: eleganckich potraw ze skorupiaków, smażonej
lub grilowanej ryby, smacznie przyrządzonych owoców morza, zup rybnych. Wyśmienite także z białym
mięsem.
Temp. serw. 6°C.
Grona: 100% Pinot Grigio.

Sauvignon blanc jest najbardziej prestiżowym szczepem winnym i we włoskim słońcu odnalazł dla siebie
perfekcyjne terroir”. Uważne ręczne zbieranie winogron i kontrolowane temperatury podczas procesu
winifikacji pozwalają uzyskać wszystkie najbardziej charakterystyczne cechy tego niezwykle przyjemnego wina. Barwa słomkowo żółta. Bukiet typowy
ze szlachetnymi nutami grejpfruta
owoców tropikalnych
cytrusów
melona
brzoskwini. W smaku owocowe

www.winawloskie.pl/PAL8
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Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Syrah Vino Rosso Italiano

Salbanello (Cabernet, Malbech), Veneto IGP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
13.5%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

56,90 zł

4

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

54,00 zł

(46,26 netto)

(43,90 netto)

Syrah to szczep międzynarodowy uprawiany na całym świecie. Znany ze swoich pikantnych nut, które
Paladin interpretuje z wielką elegancją.
Delikatnie wytrawne, dojrzałe i naturalnie skoncentrowane wino o bardzo dobrej strukturze i harmonii.
Miękkie, ale zdecydowane, demonstruje perfekcyjną równowagę pomiędzy słodkością, kwasowością
oraz taninami. Nuty konfitur oraz przypraw dobrze zrównoważone z posmakiem czerwonych owoców
dające długi finisz.
Sugestie kulinarne: idealne do dań z gotowanym i pieczonym mięsem. Doskonały do wędlin i średnio
twardych serów. Niezrównany da solo” (w pojedynkę) po kolacji.”
Temp. serwowania 16 stopni C | Grona: 100 % Syrah

Delikatna dojrzałość Malbecha i bogactwo struktury Cabernet połączone razem tworzą wspaniałe wino
odpowiednie na każdą okazję, kobiece w charakterze, trafiające w gusta osób o delikatnych podniebieniach. Barwą zbliżone do głębokiego połyskującego rubinu. Bukiet intensywny i długotrwały, delikatnie
winny z malinowym aromatem. W smaku zharmonizowane, z wyczuwalną delikatną nutą słodkości i
lekkim ziołowym posmakiem.
Sugestie kulinarne: doskonałe pomiędzy posiłkami, także z serem i przekąskami. Polecane zwłaszcza
do dań śródziemnomorskich, smażonego, gotowanego białego i czerwonego mięsa, serów i wędlin.
Temp. serw. 18-20°C. Grona: Cabernet, Malbech.

www.winawloskie.pl/PAL12
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Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Rezerwacja Novello Salta Foss

Drago Rosso Merlot Vino Varietale d’Italia

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2022
750 ml
11.5%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

35,90 zł

4

2020 2021
750 ml
11.5%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
14.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

72,40 zł

(29,19 netto)

(58,86 netto)

Cały import Novello Salta Foss 2021 został już sprzedany. Zachęcamy do zapisów na kolejny rocznik
2022.
W tym celu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.
Cena Novello jest ceną stałą i nie podlega żadnym rabatom, ale w kolejnym rocznikow może ulec zmianie.
Jak co roku, w pierwszych dniach listopada mamy przyjemność zaprezentować Państwu niezwykle przyjemne młode wino Novello. Spośród wielu wybraliśmy naszym zdaniem najlepsze. Duch wina to wesoły,
figlarny SALTA FOSS. Karmi się słońcem i gwiazdami, by móc jako pierwszy zgłębić tajemnicę młodego
wina. Rubinowo-czerwone z fioletowymi refleksami. Bukiet pełen świeżości, charakterystyczny i niepowtarzalny, intensywnie owocowy, z nutami leśnych owoców. W smaku łagodnie wytrawne, harmonijne,
radosne. Urzeka swoją miękkością.
Sugestie kulinarne: polecane szczególnie w połączeniu z kuchnią jesienną, znakomite do risotto z cukinią, pieczonych ziemniaków, kasztanów, dań z grzybów i warzyw. Spożywane samodzielnie dostarczy
wielu doznań nie tylko smakowych...
Temp. serwowania: 18 stopni C

Czysty Merlot, otulający, łagodny i lekko pikantny z nutą wanilii. Idealne połączenie szlachetności i mocy
godnej prawdziwego smoka, zamknięte w potężnej i ciężkiej butelce. Zaskakuje bogactwem przyjemnych wrażeń na podniebieniu.
Wino po fermentacji malolaktycznej w dużych dębowych beczkach. Certifikat wina wegańskiego - Veganok.
Smok symbolizuje połączenie wszystkich mocy i wszystkich żywiołów. Jego skrzydła symbolizują powietrze, łuski - wodę, oddech - ogień. Po ich połączeniu powstaje tzw. piąty element akasha, eter, kwintesencja, źródło wszystkiego.
Grona: Merlot 100%
Sugestie kulinarne: odpowiednie na każdą okazję, do przystawek, czerwonego mięsa, również do salami
i dojrzałych serów.

www.winawloskie.pl/PAL11
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Producent: PALADIN, Annone Veneto Region: Veneto

Producent: ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Veneto

Merlot Veneto IGT

Frizzantino Amabile, Vino Bianco Frizzante

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020 2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

52,75 zł

5

BIAŁE
PÓŁSŁODKIE

30,29 zł

(42,89 netto)

(24,63 netto)

Jasno rubinowoczerwona barwa. Intensywny winny zapach z przyjemnymi akcentami fiołka i dojrzałych
owoców. Smak wytrawny, bardzo wyważony z dobrymi taninami.
Sugestie kulinarne: pieczone mięso, wołowina, risotto, risotto z szafranem, Milanese cutlet, Caponata,
Schidionati, Pasta all’Amatriciana.
Grona: Merlot 100%
Certyfikat wegański.

Świeże, lekkie, owocowe i delikatnie musujące. Niezwykle przyjemne w smaku. Barwa jasnosłomkowa.
Wino odpowiednie na każdą okazję i o każdej porze dnia.
Temp. serw. 6-8 stopni C.

www.winawloskie.pl/
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Producent: ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Veneto

Producent: ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Veneto

Ogni Giorno Frizzantino, Amabile

Ogni Giorno, Sorso di Bianco Zonin

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

1500 ml
7.5%
bez beczki

BIAŁE
PÓŁSŁODKIE

59,30 zł

5

750 ml
7.5%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

250 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

14,55 zł

(48,21 netto)

(11,83 netto)

Świeże, lekkie, owocowe i delikatnie musujące. Niezwykle przyjemne w smaku. Barwa jasnosłomkowa.
Wino odpowiednie na każdą okazję i o każdej porze dnia.
Temp. serw. 6-8 stopni C.

Delikatne stołowe białe wino o świeżym i harmonijnym smaku, które zostało stworzone, aby towarzyszyć
spokojnym rodzinnym posiłkom. Doskonale pasuje do całego posiłku.
Temp. serw. 8-10 stopni C.
Grona: Garganega i Trebbiano.

www.winawloskie.pl/ZON16

www.winawloskie.pl/ZON12a
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Producent: ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Veneto

Producent: BORGO SAN LEO, ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Veneto

Ogni Giorno Merlot-Cabernet Veneto IGT

Prosecco Brut Spumante Aromatico di
Qualita DOC

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

250 ml
11.5%
bez beczki

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

14,55 zł

6

BIAŁE
WYTRAWNE

18,89 zł

(11,83 netto)

(15,36 netto)

Wino powstające z gron Merlot i Cabernet Sauvignon, delikatne w smaku, o orzeźwiającym i przyjemnym
aromacie. Zamykane w małych pojemnościach, aby dodać radości spożywaniu posiłków przy każdej
okazji.
Temp. serw. 16-18 stopni C.

Wyprodukowane z wyselekcjonowanych gron szczepu Prosecco. Naturalna fermentacja pozwala na
otrzymanie wina musującego o wysokiej jakości, doskonałej perlistości, świeżości oraz aromatycznym
bukiecie. Barwa jasno-słomkowa, lekko perłowa. Bukiet intensywny, świeży, owocowy, trochę ziołowy,
kojarzący się z glicynią. Perfekcyjna harmonia owocowego, a zarazem wytrawnego, intensywnego i
świeżego smaku. Wspaniałe jako aperitif oraz do lekkich posiłków.
Temperatura serwowania: jako aperitif 5-6 stopni Celsjusza, do posiłku 6-7 stopni Celsjusza.
Grona: Prosecco 100%

www.winawloskie.pl/ZON13a
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www.winawloskie.pl/ZBS4a

Producent: BORGO SAN LEO, ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Veneto

Producent: BORGO SAN LEO, ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Abruzzo

Pinot Grigio Delle Venezie IGT

Montepulciano d’Abruzzo DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
11.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

39,90 zł

6

200 ml
11.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
12.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

33,25 zł

(32,44 netto)

(27,03 netto)

Wino białe wytworzone w 100% z gron Pinot Grigio. Barwa żółto-słomkowa z miedzianymi refleksami.
Bukiet delikatnie owocowy, niezwykle finezyjny, z zaznaczonymi nutami kwiatów migdałowca i brzoskwiń. W smaku eleganckie, łagodne, z doskonałą strukturą, nadzwyczajną świeżością, która na długo
pozostaje na podniebieniu.
Sugestie kulinarne: doskonale pasuje do zakąsek, jajek, delikatnych makaronów, ryżu, warzyw, drobiu
oraz owoców morza; cenione również jako aperitif.
Temp. serw. 10 stopni C.
Grona: Pinot Grigio 100%

Podstawowe czerwone wino z Abruzzo produkowane z winogron Montepulciano. Uprawiane na
nasłonecznionych stokach uzyskuje swoją indywidualność i łagodny smak. Dojrzewa w beczkach ze
slawońskiego dębu. Zachęca swoim czerwono-rubinowym kolorem. Bukiet przepełniony aromatami owoców. Wytrawne, zharmonizowane, uniwersalne wino nadające się na każdą okazję.
Temperatura serwowania:18 stopni Celsjusza.

www.winawloskie.pl/ZBS5

www.winawloskie.pl/ZBS7
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Producent: MONTECAMPO, ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Veneto

Producent: MONTECAMPO, ZONIN, Gambellara, Veneto Region: Veneto

MonteCampo Prosecco Brut DOC

Moscato Veneto IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

44,65 zł

7

BIAŁE
PÓŁSŁODKIE

29,95 zł

(36,30 netto)

(24,35 netto)

Słynne musujące włoskie wino, wytwarzane tradycyjną metodą Charmat. Barwa jasna, słomkowożółta
o bardzo delikatnym eleganckim perlage.Intensywne, bardzo owocowe i aromatyczne, z nutą kwiatów
glicynii i jabłek. W smaku zbalansowane z subtelną nutą migdałową typową dla winogron glera.
Sugestie kulinarne: uniwersalne, do całego posiłku, jak i samo jako świetny aperitif oraz świetny dodatek
do towarzyskich spotkań.

Słomkowo-żółta barwa z zielonymi refleksami. Owocowe, kuszące intensywnym aromatem brzoskwini i
owoców egzotycznych. Świeże, subtelnie perlące i przyjemnie słodkie w smaku.
Grona: 100% Moscato bianco
Temp. serwowania: 8° - 10° C
Sugestie kulinarne: doskonałe do wszelkiego rodzaju słodkich deserów.

www.winawloskie.pl/
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Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Chardonnay Trevenezie IGT

Merlot Trevenezie IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

37,20 zł

7

750 ml
7.0%
-

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
12.0%
bez beczki

CZERWONE
BIOLOGICZNE

33,90 zł

(30,24 netto)

(27,56 netto)

Wytrawne, białe wino. Barwa słomkowożółta z zielonymi refleksami. Bardzo typowy, delikatny aromat.
Owocowe, delikatne, o odpowiedniej przyjemnej kwasowości.
Grona: Chardonnay 100%.
Sugestie kulinarne: aperitif, doskonale komponuje się rónież z przystawkami, zupami, rybami i delikatnymi daniami z serem.

Czerwone, wytrawne wino. Rubinowoczerwona barwa. Wspaniała struktura z charakterystycznymi aromatami jagód, cynamonu i dojrzałej śliwki. Delikatny, zrównoważony smak z akcentami jeżyn i śliwek.
Grona: Merlot 100%.

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/
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Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Pinot Noir Trevenezie IGT

Soave Classico DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

35,30 zł

8

BIAŁE
WYTRAWNE

37,85 zł

(28,70 netto)

(30,77 netto)

Jasnoczerwona barwa. Owocowy, dżemowy aromat. Rześkie, lekko wytrawne, harmonijne i odpowiednio zbalansowane w smaku.
#promocjanacodzien

Bardzo znane, tradycyjne, przyjemne białe wino z regionu Veneto. Barwa błyszcząca, jasnosłomkowa.
Bukiet aromatyczny, delikatny, a zarazem elegancki. W smaku świeże i harmonijne.
Polecane do przystawek, ryb, białego mięsa, zgodnie z tradycją podawane do całego posiłku.
Grona: Garganega 70%, Trebbiano 30%

www.winawloskie.pl/
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Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Bardolino Classico DOC

Valpolicella Classico DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
12.0%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

42,20 zł

8

2019 2020
750 ml
12.0%
bez beczki

Beczka

2018 2019
750 ml
12.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

50,60 zł

(34,31 netto)

(41,14 netto)

Doskonały blend trzech gron: Corvina Veronese (60%)-odpowiadająca za strukturę i barwe wina, La Rondinella (20%)- odp. za długowieczność, Mollinara (20%) - zapach. Barwa czerwono-rubinowa, średnio
intensywna. Bukiet delikatny, ale z wyraźnym akcentem czereśni i innych czerwonych owoców. Wino
uniwersalne, nadające sie do wielu różnych zestawień smakowych.
Grona: 60% Corvina Veronese, 20% La Rondinella, 20% Mollinara

Solidną wersja Valpolicelli uzyskana dzięki odpowiedniej selekcji najlepszych gron Corvina Veronese i
Rondinella. Czerwono-rubinowa barwa przepełniona jest bukietem dojrzałych wiśni i czarnych jagód,
zaznaczonych również przyjemnie w smaku. Dzięki takim walorom odczuwamy, iż wino jest zrównoważone, gładkie i nadspodziewanie długie.
Temp. serw. 18 stopni C.
Grona: Corvina Veronese 60%, Rondinella 40%.

www.winawloskie.pl/SAL13

www.winawloskie.pl/SAL14
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Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Monile Valpolicella Superiore Ripasso DOC

Amarone della Valpolicella Classico DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

185,50 zł

Nowa klasa wina powstająca w wyniku ponownej fermentacji Valpolicelli Classico Superiore po połączeniu jej ze skórkami z gron pozostałych po Amarone. Dzięki takiemu procesowi powstaje doskonałe wino
charakterem zbliżone do Amarone. Dojrzewa 10-12 miesięcy w beczkach z dębu ze Słowenii i z Allie.
Następnie doskonali swoją szlachetność przez kolejne 6 miesięcy leżakując w butelkach. Jest tęgim
i długowiecznym winem, przyjemnie aksamitnym, oferującym aromaty leśnych owoców i korzennych
przypraw.
Temp. serw. 18 stopni C.
Grona: Corvina (70%), Rondinella (25%) and Molinara (5%).

Trzy lata dojrzewania w beczkach z dębu slawońskiego i pół roku leżakowania w butelkach zaowocowało powstaniem eleganckiego, bogatego i potężnego wina. Wytwarzane z naturalnie podsuszanych
gron Corvina, Rondinella i Molinara. Ma piękną, intensywnie czerwoną barwę z refleksami koloru dojrzałego owocu granatu. Bukiet pełny i długi. W smaku czereśniowe, z wyczuwalnymi nutami korzennych
przypraw i gorzkich migdałów. Pełne wigoru a zarazem ciepłe, miękkie i aksamitne.
Temp. serw. 18 stopni C.
Grona: Corvina 70%, Rondinelia 25% and Molinara 5%.

(150,81 netto)

www.winawloskie.pl/SAL15

9

www.winawloskie.pl/SAL16

Producent: SALVALAI, Quinzano, Veneto Region: Veneto

Producent: CORTE FIGARETTO, Veneto Region: Veneto

Vejo, Amarone Della Valpolicella Classico
DOCG

Bacca Nera, Vino Rosso

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2011
750 ml
15.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

262,10 zł

9

CZERWONE

84,10 zł

(68,37 netto)

9

2016 2018
750 ml
15.0%
tak

Beczka

2020 2021
750 ml
13.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

56,00 zł

(213,09 netto)

(45,53 netto)

Vejo to ekskluzywna wersja Amarone Classico, przyciągająca intensywnością doznań, pełna wigoru
i ciepła. Gronom użytym do jego produkcji wydłużono znacznie tradycyjny czas podsuszania tak, by
zapewnić maksymalną koncentrację cukru, aromatów i polifenoli. Potrzebowało trzech lat dojrzewania
w dębowych beczkach i kolejnych 9 miesięcy w butelkach, by zabłysnąć potencjałem swoich możliwości.
Ma głęboką, intensywną, czerwono-granatową barwę. Bukiet owocowy, złożony i trwały. Charakteryzuje
się doskonałą kompozycją aksamitnych tanin, wysoką zawartością alkoholu i glicerynową gładkością.
Dominują w nim nuty korzennych przypraw, dojrzałych czereśni, migdałów i czekolady.
Długość zycia: 20 lat.
Temp. serw. 18 stopni C.
Grona: Corvina 70%, Rondinelia 25% and Molinara 5%
Nagrody:
International Vine &amp; Spirit Competition - Srebrny Medal dla rocznika 2011

Głęboka rubinowo-czerwona barwa. W bukiecie akcenty konfitury, subtelna kusząca pikantność z przyjemną wytrawnością, miękkimi taninami i eleganckim posmakiem w tle. Około 50% winogron użytych
do produkcji tego wina jest naturalnie podsuszane przez 20 dni. Całość dojrzewa przez 12 miesięcy we
francuskim dębie.

www.winawloskie.pl/SAL17

www.winawloskie.pl/FIG
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Grona: Cabernet Sauvignon, Merlot, Corvina, Rondinella, Molinara, Corvinone, Oseleta, Syrah
Temperatura serwowania: 16-18°C

Producent: CORTE FIGARETTO, Veneto Region: Veneto

Producent: CORTE FIGARETTO, Veneto Region: Veneto

Altarol, Valpolicella Valpantena DOC

Valpolicella Ripasso Valpantena Superiore
DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2021
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

106,20 zł

Barwa ciemnej rubinowej czerwieni z fioletowymi refleksami. Nos owocowy z typowymi nutami wiśni,
czarnej porzeczki i fiołków. Wytrawny i bardzo trwały smak.
Grona: Corvina, Rondinella, Molinara, Oseleta, Corvinone e Croatina.
Sugestie kulinarne: idealne do makaronów, czerwonego mięsa oraz średnio dojrzałych serów.
Temp. serw. 16-18°C

Intensywny rubinowy kolor z szerokim bukietem dojrzałych czerwonych owoców i nutami przypraw,
przypominającymi tytoń i czarny pieprz.
Sugestie kulinarne: pasuje do obfitych dań głównych, pieczonego mięsa, królika, czerwonych mięs z
grilla i średnio dojrzałych serów.
Grona: Corvina, Rondinella, Molinara, Oseleta, Corvinone e Croatina.
Temp. serwowania: 16-18°C.

(86,34 netto)

www.winawloskie.pl/FIG
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Producent: CORTE FIGARETTO, Veneto Region: Veneto

Producent: CORTE FIGARETTO, Veneto Region: Veneto

Amarone della Valpolicella Valpantena
DOCG

Bianco Secco di Corte, Garganega Veronese
IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
16.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

189,90 zł

Beczka

66,10 zł

(154,39 netto)

(53,74 netto)

Głęboki rubinowy kolor. Przyjemny aromat dojrzałych czerwonych owoców, nut przypraw i skóry. Smak
pełny, okrągły, miękki i bardzo elegancki z długim finiszem. Przez 24 miesiące dojrzewa w dębowych
beczkach.
Grona: Corvina, Rondinella, Molinara, Oseleta, Corvinone e Croatina.
Temp. serwowania: 16-18°C
Sugestie kulinarne: dziczyzna, sery i desery.

10

CZERWONE

66,10 zł

(53,74 netto)

10

2019
750 ml
14.0%
tak

www.winawloskie.pl/FIG
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2021
750 ml
12.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

Producent: MONTE TONDO, Veneto Region: Veneto

Producent: MONTE TONDO, Veneto Region: Veneto

Mito Soave DOC

Soave Classico DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

36,29 zł

11

BIAŁE
WYTRAWNE

58,70 zł

(29,50 netto)

(47,72 netto)

Białe, delikatne wino Soave, jedno z najbardziej charakterystycznych dla regionu Veneto. Barwa słomkowa z zielonymi refleksami. Przyjemny i intensywny aromat, w połączeniu ze świeżością, wytrawnością w
smaku, czynią je winem uniwersalnym, niezwykle przyjemnym i idealnym do codziennego spożywania.
Certyfikat wegański - VEGANOK.
Temp. serw. 10-12°C.
Grona: 100% Garganega

Barwa żółta ze złotozielonymi refleksami. Bukiet kwiatowy wzbogacony zapachem egzotycznych owoców, migdałów, orzechów laskowych i aromatów mineralnych. Pełne ciało z długim wykończeniem.
Zrównoważone na podniebieniu. Z wiekiem coraz lepsze.
Grona: Garganega 100%

www.winawloskie.pl/TDO1
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Producent: MONTE TONDO, Veneto Region: Veneto

Producent: MONTE TONDO, Veneto Region: Veneto

Corvina Veneto IGT

San Pietro, Valpolicella Superiore DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

41,80 zł

11

2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Beczka

2018 2019
750 ml
13.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

66,95 zł

(33,98 netto)

(54,43 netto)

Barwa rubinowo-czerwona. Jasny, żywy nos z nutami świeżej wiśni, czarnej jagody i czarnego pieprzu.
Średnie ciało o ułożonej kwasowości i gładkiej, dobrze zintegrowanej i zrównoważonej taninie. W smaku dominują wiśnia, gorzka czekolada i nuty pikantne. Umiarkowanie długie, gładkie z uwodzicielskim
wykończeniem i pikantnym posmakiem.
Sugestie kulinarne: dani kuchni śródziemnomorskiej, pieczone i grilowane mięso, salami.
Grona: 100% Corvina
Temp. serwowania: 12-14 stopni C.

Czerwone wytrawne wino o rubinowo-czerwonej barwie, purpurowej przy krawędziach. Nos bogaty w
nuty kwiatowe fiołków i róż, mocne aromaty owocowe czereśni i kwaśnej czarnej wiśni z nutą przypraw.
Zrównoważone, lekkie, gładkie w smaku, z delikatnie tanicznym finiszem. Przez 5 miesięcy pozostaje
w beczkach.
Sugestie kulinarne: idealne do przystawek oraz do antrykotu i mięs grillowanych.
Grona: 55% Corvina, 30% Rondinella, 15% Molinara
Temp. serwowania: 12-15°C

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/TDO5
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Producent: MONTE TONDO, Veneto Region: Veneto

Producent: MONTE TONDO, Veneto Region: Veneto

Campo Grande, Valpolicella Ripasso DOC

Amarone della Valpolicella DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017 2018
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

223,90 zł

Wino powstające w wyniku połaczenia skórek (wytłoków) z gron pozostałych po produkcji Amarone
oraz Valpolicelli i ich ponownej fermentacji. Wynikiem tego procesu jest wino o potężniejszej strukturze, intensywniejszej barwie i podwyższonej zawartości alkoholu (14%). Przez co najmniej 18 miesięcy
wino dojrzewa w beczkach, a potem przelane do butelek kolejne 8 miesięcy zanim trafi do sprzedaży.
Czerwonorubinowe w barwie z refleksami głebokiej ciemnej czerwieni, o intensywnym, trwałym i bogatym bukiecie, w którym dominują aromaty konfitury z leśnych owoców i wiśni w spirytusie, ale także
nuty fiołkowe, przypraw, a zwłaszcza gałki muszkatołowej i cynamonu. W ustach bardzo intensywne i
długotrwałe, z eleganckimi taninami i strukturą.
Sugestie kulinarne: mięso z grilla oraz pieczenie.
Temp. serw. 18-19°C.
Grona: 70% Corvina, 30% Rondinella.

Blend najlepszych gron ze strefy Valpolicella Classico. Po 30 miesiącach dojrzewania w beczułkach, tzw.
barriques, otrzymujemy jedno z najpotężniejszych i ważniejszych czerwonych win Starego Kontynentu.
Barwa głębokiej czerwieni zbliżonej do owocu granatu. Intensywny aromat wiśni i suszonych śliwek z
kwiatową nutą i akcentem słodkich przypraw. Gładkie, otulające i pełne w ustach, niezwykle eleganckie,
z długim finiszem. Doskonałe do wszystkich rodzajów wołowiny i cięleciny oraz do mięsnych dań z grilla
i z rożna.
Temp. serw. 18°-19°C.
Grona: 70% Corvina; 30% Rondinella.

(182,03 netto)

www.winawloskie.pl/TDO3
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www.winawloskie.pl/TDO4

Producent: MGM Zironda, Forli, Veneto Region: Veneto

Producent: MGM Zironda, Forli, Veneto Region: Veneto

Zironda Valpolicella Ripasso DOC

Zironda Amarone della Valpolicella DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
15.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

76,00 zł

148,15 zł

Jaskrawa, intensywna czerwona barwa, pachnące i przyjemnie delikatne w nosie z aromatami orzecha
laskowego. Wytrawne i aksamitne w smaku, nasycone i harmonijne.
Grona: 100% Corvina blend
Temp. serwowania: 16-18 ° C.

Grona użyte do produkcji tego Amarone są suszone przez 120 dni. Intensywna purpurowo-czerwona
barwa i typowe aromaty dojrzałych czerwonych owoców opisują to wielkie czerwone wino. Przez 18
miesięcy dojrzewa w beczce. Doskonała struktura, pełne ciało, w smaku aksamitne i otulające, z obecnościa wiśni, suszonej śliwki i z pikantnymi nutami przypraw.
Temp. serwowania: 16-18 ° C.
Grona: 100% Corvina Veronese

www.winawloskie.pl/ZIR1

www.winawloskie.pl/ZIR2

(61,79 netto)

12

CZERWONE

100,80 zł
(81,95 netto)

12

2015 2016
750 ml
16.0%
tak

(120,45 netto)
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Producent: MGM ITINERA, Veneto Region: Veneto

Producent: MGM ITINERA, Veneto Region: Veneto

Prosecco Brut Itinera Prima Classe DOC

Prosecco Itinera, Prima Classe Rose Brut
DOC

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

47,60 zł

13

RÓŻOWE
WYTRAWNE

50,29 zł

(38,70 netto)

(40,89 netto)

Wino o słomkowo- złocistym kolorze, z bardzo efektownym i trwałym perleniem, pochodzące z regionu
Veneto. Delikatne, mineralne, bardzo przyjemne na podniebieniu z owocowym lekkim aromatem.
Grona: 100% Glera
Temp. serwowania: 8-10° C
Sugestie kulinarne: idealny aperitif, doskonałe do ryżu, owoców morza oraz dań z makaronu.
ITINERA - PRIMA CLASSE
un viaggio alla ricerca del meglio” / ITYNERA - “Pierwsza klasa

Nowa włoska apelacja - Proseco Rose, produkowane w/g metody Charmat z dodatkiem Pinota Nero.
Lśniąca, delikatnie różowa barwa. Mocny, długi perlage. Piękny kwiatowy aromat. Bardzo przyjemne
i owocowe w smaku.Sugestie kulinarne: jako aperitif, doskonałe do pierwszych dań rybnych, sashimi z
łososia lub tuńczyka, również z grillowanymi warzywami.
Temp. serwowania 8/10 ° C.
Grona: 85% Glera, 15% Pinot Nero

www.winawloskie.pl/ITY1

13

www.winawloskie.pl/

Producent: MGM ITINERA, Veneto Region: Veneto

Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Veneto Region: Veneto

Itinera Pinot Grigio Delle Venezie DOC

Terre Forti Prosecco Extra Dry, Radici
d’Italia DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

46,70 zł

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
PÓŁWYTRAWNE

42,50 zł

(37,97 netto)

(34,55 netto)

Barwa zielonkawożółta ze słomkowymi refleksami. W bukiecie wyraźne nuty różane przechodzące w
owocowe aromaty dojrzałych owoców, takich jak morela, papaja i cytrusowe nuty różowego grejpfruta,
z dodatkiem aromatycznych ziół. W ustach kusząca równowaga pomiędzy kwasowością a mineralnością
i przyjemny finisz.

Delikatne wino musujące o jasno słomkowej barwie i świeżym, gładkim wykończeniu. Aromatyczny nos
z nutą pomarańczy, cytryny i pikantnymi nutami.
Grona: Glera 100%
Sugestie kulinarne: aperitif, do lekkich dań rybnych i kurczaka oraz kremowych makaronów.

Sugestie kulinarne: makaron z krewetkami i grzybami.
Temp. serwowania: 10°-12°

13

2020
750 ml
11.5%
bez beczki

www.winawloskie.pl/MGM
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Producent: ROENO, Veneto Region: Veneto

Producent: ROENO, Veneto Region: Veneto

Repanda, PIWI Solaris Bianco Limited
Edition IGT

Praecipuus, Riesling Renano IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

67,95 zł

14

BIAŁE
WYTRAWNE

87,00 zł

(55,24 netto)

(70,73 netto)

Absolutnie ekoprzyjazne, odpowiednie dla wegan! Wytwarzane z wielką troską o środowisko naturalne,
w winnicy zasilanej anergią słoneczną przy użyciu lekkiego szkła i papieru w 100% do recyklingu oraz
korków z odnawialnej trzciny cukrowej. Wino jest wolne od chemii dzięki zredukowaniu do minimum
(do 10%) użycia fungicydów i pestycydów oraz do zera herbicydów, z wykorzystaniem wyłącznie zielonego nawozu, dzikich drożdży i niskiej zawartości siarczynów. Złocisto-żółta barwa. Aromat tropikalnych
owoców i białych kwiatów z pikantnością w tle. Intensywne i zbalansowane z przyjemnym mineralnym
akcentem w smaku. Wyjątkowe i urzekające wino.
Sugestie kulinarne: kuchnia śródziemnomorska i azjatycka, owoce morza oraz dania wegetariańskie.
Grona: 100% Solaris | Temp. serwowania: 10-13 stopni C.
PIWI - pilzwiderstandf&auml;hige ,,winorośl odporna na grzyby, powstała w wyniku skrzyżowania europejskich, azjatyckich i amerykańskich krzewów.

W aromacie brzoskwinia i typowe nuty nafty. Perfekcyjny balans pomiędzy kwasowością a mineralnością, połączony z subtelną słodyczą czynią to wino wyjątkowym i niezwykle eleganckim.
Sugestie kulinarne: doskonały aperitif, wspaniałe z sushi, rybami i owocami morza.
Grona: 100% Riesling Renano
Temp. serw. 6-8 stopni C

www.winawloskie.pl/

14

www.winawloskie.pl/ROE1

Producent: ROENO, Veneto Region: Veneto

Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Praecipuus, Riesling Renano magnum IGT

Marai de Marai Extra Dry

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018 2019
1500 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

194,60 zł

14

2020
750 ml
12.5%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

63,60 zł

(158,21 netto)

(51,71 netto)

W aromacie brzoskwinia i typowe nuty nafty. Perfekcyjny balans pomiędzy kwasowością a mineralnością, połączony z subtelną słodyczą czynią to wino wyjątkowym i niezwykle eleganckim.
Sugestie kulinarne: doskonały aperitif, wspaniałe z sushi, rybami i owocami morza.
Grona: 100% Riesling Renano
Temp. serw. 6-8 stopni C
Ozdobny karton w komplecie.

Bardzo owocowe, lekkie, łatwe w piciu”. Eleganckie i uniwersalne
przyjemnie okrągłe w smaku. Odpowiednie o każdej porze dnia.”
Grona: 80% Glera plus blend lokalnych gron z regionu Alto Trevigiano: Verdiso, Bianchetta, Perera.
Temp. serwowania: 8-10° C
Dołącz karton firmowy gratis &gt;&gt;

www.winawloskie.pl/ROE

www.winawloskie.pl/FOS
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Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Foss Marai Roos Brut

Surfine Cuvee, Vino Spumante Brut

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
11.5%
bez beczki

RÓŻOWE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

76,30 zł

15

BIAŁE
WYTRAWNE

87,39 zł

(62,03 netto)

(71,05 netto)

Odkrycie na nowo zapomnianych rodzimych wysokiej jakości odmian winogron dało życie musującemu
winu RO&Ouml;S. Przyjemne, otulające, a jednocześnie bardzo odświeżające, o pięknym aromacie i szlachetnej lekko różowej barwie.
Grona: Sangiovese, Montepulciano, Sagrantino, Cabernet Sauvignon, Nero di Troia, Bombino Nero.
Sugestie kulinarne: idealne jako aperitif, do przystawek, ryb i twardych serów.

Foss Marai Surfine CUV&Egrave;E Brut to najbardziej wyrafinowana wersja historycznego Cuv&egrave;e
producenta. Celem Foss Marai było ulepszenie produktu jeszcze bardziej, poprzez dojrzewanie części
wina bazowego w małych beczkach, przez nie mniej niż sześć miesięcy, stosując technikę mikrooksydacji, w której miękną szlachetne taniny i kształtuje się podstawowy smak słynnego CUV&Egrave;E
Brut, podczas gdy reszta wina dojrzewa w zbiornikach ze stali nierdzewnej nad osadem drożdżowym
(sur lie”). “
Charakterystyczny, delikatny bukiet żółtych owoców i polnych kwiatów, z nutą papryki (charakterystyczną dla Sauvignon Blanc), które harmonijnie łącząc się tworzą wyjątkowo zrównoważone, wytrawne
wino z przyjemnym i długim finiszem. Certyfikat wina wegańskiego - WEGANOK
Idealny partner do pierwszych dań o bogatym smaku, serów i wędlin.
Temp. serw. 10° C
Grona: Glera (Prosecco), Sauvignon Blanc, Chardonnay
https://youtu.be/6z6D0mcqe3E

www.winawloskie.pl/FOS
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Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Surfine Cuvee, Vino Spumante Brut
magnum

Surfine Cuvee, Vino Spumante Brut 3L

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

1500 ml
11.5%
-

BIAŁE
WYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

3000 ml
11.5%
-

BIAŁE
WYTRAWNE

194,80 zł

551,25 zł

Foss Marai Surfine CUV&Egrave;E Brut to najbardziej wyrafinowana wersja historycznego Cuv&egrave;e
producenta. Celem Foss Marai było ulepszenie produktu jeszcze bardziej, poprzez dojrzewanie części
wina bazowego w małych beczkach, przez nie mniej niż sześć miesięcy, stosując technikę mikrooksydacji, w której miękną szlachetne taniny i kształtuje się podstawowy smak słynnego CUV&Egrave;E Brut,
podczas gdy reszta wina dojrzewa w zbiornikach ze stali nierdzewnej nad osadem drożdżowym (sur lie”).
Surfine CUV&Egrave;E Brut pokazuje styl Foss Marai
z charakterystycznym delikatnym bukietem żółtych owoców i polnych kwiatów
z nutą papryki (charakterystyczną dla Sauvignon Blanc)
które harmonijnie łącząc się
tworzą wyjątkowo zrównoważone wino
w pełni odzwierciedlające niepowtarzalną i niezrównaną osobowość Foss Marai

Foss Marai Surfine CUV&Egrave;E Brut to najbardziej wyrafinowana wersja historycznego Cuv&egrave;e
producenta. Celem Foss Marai było ulepszenie produktu jeszcze bardziej, poprzez dojrzewanie części
wina bazowego w małych beczkach, przez nie mniej niż sześć miesięcy, stosując technikę mikrooksydacji, w której miękną szlachetne taniny i kształtuje się podstawowy smak słynnego CUV&Egrave;E Brut,
podczas gdy reszta wina dojrzewa w zbiornikach ze stali nierdzewnej nad osadem drożdżowym (sur lie”).
Surfine CUV&Egrave;E Brut pokazuje styl Foss Marai
z charakterystycznym delikatnym bukietem żółtych owoców i polnych kwiatów
z nutą papryki (charakterystyczną dla Sauvignon Blanc)
które harmonijnie łącząc się
tworzą wyjątkowo zrównoważone wino
w pełni odzwierciedlające niepowtarzalną i niezrównaną osobowość Foss Marai

www.winawloskie.pl/FOS

www.winawloskie.pl/FOS

(158,37 netto)

15

750 ml
11.5%
tak

(448,17 netto)
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Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Strada di Guia 109, Prosecco Valdobbiadene
Superiore Extra Dry DOCG

Nadin, Prosecco Millesimato Valdobbiadene
Superiore Dry DOCG

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

375 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

104,85 zł

Wybitne Prosecco Foss Marai, które najbardziej wyraża tradycyjne cechy Prosecco. Bogaty i intensywny bukiet emanuje elegancja akacjowych i jabłkowych aromatów. Jego świeżość i resztkowy cukier
połączone są znakomicie, dając w efekcie przepyszny smak.
Sugestie kulinarne: idealne do delikatnych ryb i dań z białego mięsa, a także doskonały wybór na wszelkie okazje w ciągu dnia, aby delektować się cennymi chwilami relaksu.
Temp. serw. 8-10° C
Grona: 100% Prosecco

Produkowane z winogron Prosecco wybranych i przetwarzanych z najwyższą starannością. Bogate w
kwiatowe aromaty, głównie glicynii. W ustach miękkie, bardzo łagodne i okrągłe o doskonałej strukturze.
Nadin Foss Marai jest doskonałe zarówno jako aperitif jak i na zakończenie posiłku. Wino z certyfikatem
wegańskim.
Temp. serw. 8-10° C
Grona: 100% Prosecco
Dołącz karton firmowy gratis &gt;&gt;

(85,24 netto)

www.winawloskie.pl/FOS
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Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Strada di Guia 109, Prosecco Valdobbiadene
Superiore Brut DOCG

Prosecco Extra Dry DOC

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

99,30 zł

16

BIAŁE
WYTRAWNE

52,55 zł

(42,72 netto)

16

2020
750 ml
11.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

187 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

20,80 zł

(80,73 netto)

(16,91 netto)

Strada di Guia 109 to Prosecco Brut producenta Foss Marai o urzekającym aromacie jeszcze niedojrzałych owoców oraz kwiatów akacji, charakterystycznych dla szczepu Prosecco. W smaku zrównoważone, w którym kwasowość i cukier resztkowy łącząc się tworzą przyjemną harmonię.
Dobry wybór na aperitif. Przeznaczone do dań rybnych i delikatnych serów.
Temp. serw. 8-10° C
Grona: 100% Prosecco
Dołącz karton firmowy gratis &gt;&gt;

Bogaty i intensywny bukiet emanuje elegancją akacjowych i jabłkowych aromatów. Jego świeżość i
resztkowy cukier połączone są znakomicie, dając w efekcie przepyszny smak.
Sugestie kulinarne: idealne do delikatnych ryb i dań z białego mięsa, a także doskonały wybór na wszelkie okazje w ciągu dnia, aby delektować się cennymi chwilami relaksu.
Temp. serw. 8-10° C
Grona: 100% Glera (Prosecco)

www.winawloskie.pl/FOS

www.winawloskie.pl/FOS
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Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Strada di Guia 109, Prosecco Valdobbiadene
Superiore Brut DOCG

Strada di Guia 109, Prosecco Valdobbiadene
Superiore Extra Dry DOCG

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

1500 ml
11.5%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

165,80 zł

17

BIAŁE
WYTRAWNE

99,30 zł

(134,80 netto)

(80,73 netto)

Strada di Guia 109 to Prosecco Brut producenta Foss Marai o urzekającym aromacie jeszcze niedojrzałych owoców oraz kwiatów akacji, charakterystycznych dla szczepu Prosecco. W smaku zrównoważone, w którym kwasowość i cukier resztkowy łącząc się tworzą przyjemną harmonię.
Dobry wybór na aperitif. Przeznaczone do dań rybnych i delikatnych serów.
Temp. serw. 8-10° C
Grona: 100% Prosecco
Dołącz karton firmowy gratis &gt;&gt;

Wybitne, najbardziej klasyczne Prosecco. Bogaty i intensywny bukiet emanuje elegancją akacjowych i
jabłkowych aromatów. Łagodnie wytrawne, przepyszne w smaku.
Sugestie kulinarne: idealne do delikatnych ryb i dań z białego mięsa, a także doskonały wybór na wszelkie okazje w ciągu dnia, aby delektować się cennymi chwilami relaksu.
Temp. serw. 8-10° C
Grona: 100% Prosecco
Dołącz karton firmowy gratis &gt;&gt;

www.winawloskie.pl/FOS
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Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Strada di Guia 109, Prosecco Valdobbiadene
Superiore Extra Dry DOCG

Strada di Guia 109, Prosecco Valdobbiadene
Superiore Extra Dry DOCG

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

1500 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

3000 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

198,30 zł

508,90 zł

Wybitne Prosecco Foss Marai, które najbardziej wyraża tradycyjne cechy Prosecco. Bogaty i intensywny bukiet emanuje elegancja akacjowych i jabłkowych aromatów. Jego świeżość i resztkowy cukier
połączone są znakomicie, dając w efekcie przepyszny smak.
Sugestie kulinarne: idealne do delikatnych ryb i dań z białego mięsa, a także doskonały wybór na wszelkie okazje w ciągu dnia, aby delektować się cennymi chwilami relaksu.
Temp. serw. 8-10° C
Grona: 100% Prosecco
Dołącz karton firmowy gratis &gt;&gt;

Wybitne Prosecco Foss Marai, które najbardziej wyraża tradycyjne cechy Prosecco. Bogaty i intensywny bukiet emanuje elegancja akacjowych i jabłkowych aromatów. Jego świeżość i resztkowy cukier
połączone są znakomicie, dając w efekcie przepyszny smak.
Certyfikat wina wegańskiego - WEGANOK
Sugestie kulinarne: idealne do delikatnych ryb i dań z białego mięsa, a także doskonały wybór na wszelkie okazje w ciągu dnia, aby delektować się cennymi chwilami relaksu.
Temp. serw. 8-10° C
Grona: 100% Prosecco
Drewniana firmowa skrzynka gratis.

www.winawloskie.pl/FOS

www.winawloskie.pl/FOS

(161,22 netto)

17

750 ml
11.0%
bez beczki

(413,74 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Producent: FOSS MARAI, Guia di Valdobbiadene, Veneto Region: Veneto

Prosecco Superiore di Cartizze Dry DOCG

Prosecco Extra Dry Valdobbiadene < Blue
Label > DOC

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.5%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

182,30 zł

18

BIAŁE
WYTRAWNE

83,00 zł

(148,21 netto)

(67,48 netto)

Unikalne w swoim stylu wino spumante, otrzymywane z winogron Prosecco uprawianych w niewielkim,
pagórkowatym obszarze Valdobbiadene (łącznie 104 hektary) znanym jako Cartizze. Cartizze Foss Marai
ma intensywny aromat wisterii z nutą róży. Bogaty i urozmaicony w smaku, z subtelna słodyczą. Znakomity przed i podczas posiłku, pasuje do każdej sytuacji.
Grona: 100% Glera
Cukier resztkowy: 26-28 g/l
Temp. serwowania: 8-10° C
Dołącz karton firmowy gratis &gt;&gt;

W bogatym bukiecie odnajdujemy intensywność i elegancję aromatów kwiatów akacji oraz jabłka.
Świeżość i cukier resztkowy idealnie połączone skutkują niezwykle przyjemnym smakiem. Grona: 100%
Prosecco Temp. serw. 8-10° C Sugestie kulinarne: delikatne danie rybne i białe mięso oraz doskonały
dodatek do celebrowania wszystkich pięknych chwil dnia. Wino z certyfikatem wegańskim.

www.winawloskie.pl/FOS
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Producent: PIO CESARE, Alba, Piemonte Region: Piemonte

Producent: PIO CESARE, Alba, Piemonte Region: Piemonte

Gavi DOCG

Barbera d’Alba DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020 2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

103,80 zł

113,00 zł

Wielki i sławny producent przedstawia swoją wersję jedynego białego wina z Piemontu, posiadającego
najwyższą klasyfikację jakości. Barwa słomkowa z ciemnozielonymi refleksami. Bukiet pełny, z wyczuwalnym aromatem owoców i szałwii. W smaku bogate, mocno zbudowane, dobrze zbalansowane, z
długo pozostającym w ustach przyjemnym i pełnym posmakiem. Gavi to wino długowieczne, ważne
dla Piemonte, ponieważ przez wiele lat było jedynym winem białym produkowanym w tym regionie, a z
uwagi na swoje niepowtarzalne walory spotkało się z uznaniem międzynarodowym.
Grona: 100% Cortese

Wino czerwone o wysokiej jakości, wytwarzane z owoców pochodzących z winnic Serralunga i Treiso, a
częściowo z terenów Monforte i Castilione Falletto. Wyjątkowe warunki glebowe, połączone ze staranną
pielęgnacją winorośli i uważnym zbieraniem kiści są nieodzownymi elementami w procesie produkcji
tego wina. Przez 18 miesięcy dojrzewa we francuskim dębie. Barbera d&rsquo;Alba łączy typowe dla siebie cechy: prostotę i surowość z subtelnością i harmonią. Bogactwo struktury jest charakterystyczne dla
wszystkich win pochodzących z tego regionu. Bukiet tego długowiecznego wina łączy w sobie elementy
dojrzałych owoców, pewnej dozy kwasowości i słodyczy.
Grona: 100% Barbera

www.winawloskie.pl/PIO1

www.winawloskie.pl/PIO4

(84,39 netto)

18

750 ml
11.0%
bez beczki

(91,87 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: PIO CESARE, Alba, Piemonte Region: Piemonte

Producent: PIO CESARE, Alba, Piemonte Region: Piemonte

Il Nebbio Langhe DOC

Fides, Barbera d’Alba DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020 2021
750 ml
14.0%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

191,90 zł

Aromaty czerwonej porzeczki, truskawki i innych słodkich owoców. Miękkie i okrągłe taniny, podkreślające świeży i łagodny charakter z przyjemnym, lekko pieprzowym finiszem. Chrupkie i młode, o średniej
strukturze. Może dobrze się starzeć, wzmacniając wspaniałą osobowość Nebbiolo.
Grona: Nebbiolo z niewielkim dodatkiem Pinot Nero
Sugestie kulinarne: ragu, łagodne potrawy z mięsem.

Trzeba było być niezwykle przekonanym do projektu posadzenia krzewów Barbery, na bezcennej ziemi,
rodzącej z najszlachetniejszych klonów Nebbiolo owoce zarezerwowane wyłącznie dla królewskiego
Barolo. Tę wiarę i zaufanie miał Pio Boffa i właśnie dlatego swoją niezwykłą Barberę nazwał Fides (z łac.
zaufanie, wiara). Dzięki niej chciał pokazać, że nie tylko Barolo czy Barbaresco mogą być wielkimi winami
Piemontu. Postawił na Barberę i dziś Fides (obok sławnego Ornato) jest dumą firmy Pio Cesare. Idealne
położenie, mikroklimat i staranna selekcja pozwala na otrzymanie wina o wyjątkowym natężeniu i bogactwie smaku. 20-miesięczne dojrzewanie w beczkach z francuskiego dębu uszlachetnia je, zastępując
początkową szorstkość miękkością i słodkością tanin i zapewniając mu długowieczność, a także czyni
je intensywnie rubinowo-czerwonym w barwie o granatowych refleksach. Bukiet jest pełen aromatów
świeżych, dojrzałych owoców. W smaku nuty wiśni, czekolady i powtórzone dojrzałe owoce. Pełne ciało
przy doskonałej strukturze. Trwały i wyrazisty finał, charakterystyczny dla wielkich win czerwonych. Niezwykle eleganckie, o dużym potencjale do dalszego rozwoju.
Grona: 100% Barbera

(156,02 netto)

www.winawloskie.pl/PIO
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www.winawloskie.pl/PIO5

Producent: PIO CESARE, Alba, Piemonte Region: Piemonte

Producent: PIO CESARE, Alba, Piemonte Region: Piemonte

Barolo DOCG

Ornato, Barolo DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
14.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

407,90 zł

583,60 zł

Doskonałe wino wagi ciężkiej o niewiarygodnej jakości i najwyższym potencjale starzenia, powstające
z właściwego doboru winogron Nebbiolo uprawianych w różnych winnicach regionu Piemonte. Barolo
dojrzewa przez kilka lat w drewnianych beczkach o różnej pojemności. Dalsze doskonalenie wina następuje w butelkach i trwa przez co najmniej 12 miesięcy. W barwie bardzo szlachetne, głęboko rubinowe,
wzbogacone pomarańczowymi refleksami. Delikatne i subtelne w bukiecie przypominającym zapach
suszonych fiołków, cynamonu, wanilii, morwy, lukrecji, geranium i goździków. Smak pełny, elegancki,
pod koniec pozostawia w ustach delikatny posmak prażonych migdałów. Jest winem na szczególne
okazje, pokrzepiającym i wyrażającym całe bogactwo wzgórz Langhe. Niepowtarzalne i przyjemne od
pierwszego spróbowania, a w miarę poznawania coraz bardziej zachwycające. Polecane do bogatych
dań mięsnych i na zakończenie uczty. Radzi się je otwierać na kilka godzin przed podaniem.
Grona: Nebbiolo.
Długośc życia: ponad 20 lat

Flagowe Barolo od Pio Cesare, produkowane tylko i wyłącznie w tzw. wielkich rocznikach, jednakże z
uwagi na znikomą ilość wyprodukowanych butelek, a przez to małą dostępność, nie ujęte w rankingu
win świata. Barolo Ornato posiada cechy długowiecznego i wspaniałego wina. Od 1985 roku Barolo
produkowane jest z winogron Nebbiolo pochodzących wyłącznie z wyselekcjonowanych szpalerów
winnicy Cascina Ornato. Skomplikowany i otoczony wielką troską proces pozwala na wytworzenie wina
z dużą zawartością taniny, ale jednocześnie miękkiego. Wino dojrzewa częściowo w małych beczułkach
z drewna francuskiego (80 %), reszta przelewana jest do dużych dębowych beczek. Barolo Ornato charakteryzuje się intensywnym kolorem, silną i wyrazistą strukturą, dającą potencjalną możliwość dalszego
rozwijania się wina. Aromat ciemnej czekolady miesza się z korzennymi przyprawami i suszoną śliwką. W
smaku długo wyczuwalna śliwka i malina z odrobiną cynamonu. Jest to z pewnością wino na specjalne
okazje.
Temp. serw. 18 stopni Celsjusza.
Grona: 100% Nebbiolo
Długośc życia: 15 -20 lat

www.winawloskie.pl/PIO8

www.winawloskie.pl/PIO9

(331,63 netto)

19

CZERWONE

116,19 zł
(94,46 netto)

19

2016 2018
750 ml
14.0%
tak

(474,47 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: PIO CESARE, Alba, Piemonte Region: Piemonte

Producent: PIO CESARE, Alba, Piemonte Region: Piemonte

Ornato, Barolo DOCG

Barolo Mosconi DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016 2017
1500 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

776,25 zł

Flagowe Barolo od Pio Cesare, produkowane tylko i wyłącznie w tzw. wielkich rocznikach. Ocenione
jeszcze wyżej niż podstawowe barolo tego samego producenta przez największy opiniotwórczy magazyn amerykański Wine Spectator (96 punktów na 100 możliwych). Jednakże z uwagi na znikomą ilość
wyprodukowanych butelek, a przez to małą dostępność, nie ujęte w rankingu win świata. Barolo Ornato
posiada cechy długowiecznego i wspaniałego wina. Od 1985 roku Barolo produkowane jest z winogron
Nebbiolo pochodzących wyłącznie z wyselekcjonowanych szpalerów winnicy Cascina Ornato. Skomplikowany i otoczony wielką troską proces pozwala na wytworzenie wina z dużą zawartością taniny, ale
jednocześnie miękkiego. Wino dojrzewa częściowo w małych beczułkach z drewna francuskiego (80
%), reszta przelewana jest do dużych dębowych beczek. Barolo Ornato charakteryzuje się intensywnym
kolorem, silną i wyrazistą strukturą, dającą potencjalną możliwość dalszego rozwijania się wina. Aromat
ciemnej czekolady miesza się z korzennymi przyprawami i suszoną śliwką. W smaku długo wyczuwalna
śliwka i malina z odrobiną cynamonu. Jest to z pewnością wino na specjalne okazje. Wino sprzedawane
we własnej firmowej drewnianej skrzynce.
Grona: 100% Nebbiolo
Temp. serw: 18-20 stopni C

Barolo od słynnego producenta Pio Cesare, produkowane w bardzo małych ilościach od rocznika 2015.
Pochodzi z 10 h winnic Mosconi w Monforte d&rsquo;Alba nabytych przez czwarte pokolenie rodziny z
okazji 60. urodzin Pio Boffa. Wina z tego obszaru słyną z wielkiej złożoności, elegancji i długowieczności.
Rocznik 2016 został wyprodukowany w ilości 5799 butelek (poj. 750 ml).
W smaku miękki i dojrzały owoc, złożoność i delikatne, otulające taniny. Przez ok. 30 miesięcy dojrzewa
w dębowych beczkach, a niewielka jego ilość przebywa przez 12 miesięcy w dębie francuskim.

(631,10 netto)

www.winawloskie.pl/PIO9a

Ocena rocznika 2016:

20

www.winawloskie.pl/

Producent: ICARDI, Castiglione Tinella, Piemonte Region: Piemonte

Producent: ICARDI, Castiglione Tinella, Piemonte Region: Piemonte

La Rosa Selvatica, Moscato d’Asti Vino
Biologico DOCG

Balera Cortese Piemonte DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
5.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
BIOLOGICZNE

61,55 zł

20

CZERWONE

1161,50 zł
(944,31 netto)

20

2016
750 ml
14.5%
tak

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
13.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

56,15 zł

(50,04 netto)

(45,65 netto)

Prawdziwy klejnot wśród słodkich win pochodzących z Piemontu. Eleganckie, delikatnie musujące, niebywale rześkie. Jego niska zawartość alkoholu 5,5% połączona z bajecznie brzoskwiniowo-morelowym,
kwiatowym aromatem pozwalają uznać go za najprzyjemniejszy aperitif produkowany na Starym Kontynencie. Wino posiada certyfikat produktu biologicznego.
Grona: Moscato 100%

Krok po kroku, cicho i spokojnie małe wino Cortese przemieniliśmy w owocowe piękno z energetyzującym bukietem wcale nie małego formatu -Claudio Icardi. Wybitny producent przedstawia swoją wersję
Gavi. Doskonałe białe wino wytrawne o barwie jasnosłomkowej. Bukiet owocowy z nutą kwiatów i dojrzałych brzoskwiń. W smaku doskonale zrównoważone, pikantne z harmonijną kwasowością, a zarazem
młode i orzeźwiające. Idealne na romantyczne spotkanie we dwoje.
Temp. serwowania: 14 stopni C
Grona: 100% Cortese

www.winawloskie.pl/ICA2

www.winawloskie.pl/

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: ICARDI, Castiglione Tinella, Piemonte Region: Piemonte

Producent: ICARDI, Castiglione Tinella, Piemonte Region: Piemonte

Pafoj Bianco Vino Biologico Piemonte DOC

Tabaren, Barbera d’Asti Vino Biologico
DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

BIOLOGICZNE

Beczka

115,60 zł

21

CZERWONE
BIOLOGICZNE

56,15 zł

(93,98 netto)

(45,65 netto)

Największe ze wszystkich” to jedyne określenie
którym można wyrazić kontakt z tym winem. Absolutna ekstraklasa
wszystkie inne spróbowane przed nim i po nim są bezlitośnie puste. Największe białe wina świata mogą
tylko pozazdrościć jego natężenia owocowości i władczej mocy. Barwa jasnosłomkowa. Bukiet elegancki
zrównoważony z wyczuwalnym aromatem liści pomidorów
paproci i tropikalnych owoców. W smaku pełne
glicerynowo gęste

Znakomite wino zadedykowane sławnemu piemonckiemu kabaretowi, noszącemu te samą nazwę.
Charakteryzuje się dobrą strukturą oraz głęboką ciemnoczerwoną barwą. Bukiet intensywnie owocowy, czereśniowy. W smaku zauważa się szlachetną strukturę i słodkość tanin, typową dla właściwie
dojrzałych winogron.
Temp.serw. 18 stopni C.
Grona: 100% Barbera.

www.winawloskie.pl/ICA3
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www.winawloskie.pl/ICA6

Producent: ICARDI, Castiglione Tinella, Piemonte Region: Piemonte

Producent: ICARDI, Castiglione Tinella, Piemonte Region: Piemonte

Nuj Suj, Barbera d’Asti Vino Biologico
DOCG

Montubert, Barbaresco DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2016 2017
750 ml
14.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

114,70 zł

157,60 zł

Doskonała Barbera dojrzewająca w dębowych beczułkach przez 18 miesięcy,o intensywnej rubinowej
barwie. W smaku silne i trwałe, z intensywnym i pikantnym bukietem. Z roku na rok coraz bardziej
korzenne. Słychać w niem piękny dialog jeżyny z przycinanym dębem. Jest niespotykanie owocowe z
doskonale wyczuwalną ciemną śliwką. Wino to zadedykowało sobie samym małżeństwo ICARDI, gdyż w
dialekcie piemonckim nazwa NUJ SUJ oznacza TO MY. Naprawdę wyjątkowe.
Temp serw. 16-18 stopni Celsjusza
Grona: 100% Barbera.

Szlachetne wino wytwarzane z gron zbieranych w szczególnym stadium ich rozwoju, niefiltrowane.
Bukiet intensywny i silny, harmonia owoców połączonych z przyprawami, przywołujących róże, wiśnie
i zioła. W smaku wino o bardzo bogatej strukturze, jedwabiste, zdecydowanie taniczne i mocne ale
zrównoważone, o świetnym potencjale starzenia.
Podawane powinno być o temperaturze 18-20 stopni Celsjusza.
Grona: Nebbiolo

www.winawloskie.pl/ICA11

www.winawloskie.pl/ICA13

(93,25 netto)

21

2020 2021
750 ml
13.0%
bez beczki

(128,13 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: ICARDI, Castiglione Tinella, Piemonte Region: Piemonte

Producent: CUVAGE S.R.L., Aque Terme, Piemonte Region: Piemonte

Parej, Barolo DOCG

Cuvage Rose Nebbiolo d’Alba Metodo
Classico DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016 2017
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

110,95 zł

Wino wagi superciężkiej będące wizytówką Piemontu. Barwa głęboka, rubinowo-czerwona. Wino to jest
jak korzennie przyprawiony wiśniowy cukierek o cudownej delikatności i aksamitnej pieszczocie smaku.
Klasyk miękkości, którego zapach słodkiego tytoniu fajkowego jest subtelny i przyjemnie czereśniowy.
Dojrzewa w dębowych beczułkach przez 2 lata. W trzecim roku przelewane jest do butelek.
Grona: 100% Nebbiolo z winnic La Morra, Serralunga oraz Barolo
Długośc życia: 15-20 lat
Punktacja dla rocznika 2015:
Luca Maroni - 96 /100 pkt

Eleganckie, o subtelnie pudrowo-różowym kolorze, otrzymywane metodą klasyczną oferuje elegancki
i bardzo trwały perlage. Delikatne aromaty skórki chleba i przypraw mieszają się z nutami porzeczki i
agrestu. Wino prezentuje osobowość Nebbiolo. Emanuje elegancją i równowagą.
Grona: 100% Nebbiolo
Sugestie kulinarne: doskonały jako aperitif, jak równiez świetny dodatek do przystawek i lekkich dań.

(90,20 netto)

www.winawloskie.pl/ICA16
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www.winawloskie.pl/CUV2

Producent: CUVAGE S.R.L., Aque Terme, Piemonte Region: Piemonte

Producent: CUVAGE S.R.L., Aque Terme, Piemonte Region: Piemonte

Cuvage Rose Nebbiolo d’Alba Metodo
Classico VSQ

Cuvage Blanc de Blancs Brut VSQ

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
1500 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

RÓŻOWE
WYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
12.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

293,20 zł

106,30 zł

Eleganckie, o subtelnie pudrowo-różowym kolorze, otrzymywane metodą klasyczną oferuje elegancki
i bardzo trwały perlage. Delikatne aromaty skórki chleba i przypraw mieszają się z nutami porzeczki i
agrestu. Wino prezentuje osobowość Nebbiolo. Emanuje elegancją i równowagą.
Pojemność 1,5 l w firmowym ozdobnym kartonie (w cenie wina).
Grona: 100% Nebbiolo
Sugestie kulinarne: doskonały jako aperitif, jak równiez świetny dodatek do przystawek i lekkich dań.

Szlachetne białe wino musujące otrzymywane metodą classico”. Barwa jasnożółta
z bardzo ładnym i trwałym perlażem. Aromat subtelny z delikatnymi akcentami skórki chleba oraz białych
i żółtych owoców łączących sie w ustach z niezwykłą elegancją i równowagą. “
Grona: 100% Chardonnay
Sugestie kulinarne: idealne do delikatnych ryb i warzyw oraz do średnio i mocno dojrzałych serów.

www.winawloskie.pl/CUV2a

www.winawloskie.pl/CUV3

(238,37 netto)

22

RÓŻOWE
WYTRAWNE

238,80 zł
(194,15 netto)

22

2016
750 ml
12.0%
bez beczki

(86,42 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: CUVAGE S.R.L., Aque Terme, Piemonte Region: Piemonte

Producent: ENZO BARTOLI, Piemonte Region: Piemonte

Cuvage Alta Langa Brut Metodo Classico
Millesimato DOCG

Barolo DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
12.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

WYTRAWNE

163,00 zł

Słomkowożółta barwa ze złotymi refleksami z bardzo eleganckim i trwałym perlażem. Wytwarzane
metodą klasyczną (minimum 36 miesięcy Degorgement &agrave; la glace).W nosie klasyczny aromat
skórki chleba oraz nuta mineralna nawiązująca do krzemienia. W smaku rześkie, pikantne, strukturalne
i świeże. Po aklimatyzacji w kieliszku ujawnia się charakter cuvee z żółtymi owocami, porzeczkami, delikatną wisterią i lekko prażonymi orzechami laskowymi.
Grona: Pinot Nero, Chardonnay.
Sugestie kulinarne: polecamy iść pod prąd łącząc go z daniami głównymi, najlepiej surowymi mięsami,
tempurą, owocami morza i warzywami o intensywnym smaku. Sery białe i dojrzewające zawsze mile
widziane.
Nagrody i wyróżnienia:
Vinitaly 5 Stars 2020 - 92 pts
The Wine Hunter 2020 - Rosso

Najsłynniejsze wino Piemontu produkowane z winogron Nebbiolo uprawianych w jedenastu gminach
DOCG. Eleganckie czerwone wino o wspaniałej strukturze, którą zapewnia mu trzyletnie dojrzewanie, z
czego minimum 2 lata w beczkach z francuskiego dębu. Wino o rubinowej barwie z odcieniami granatu i
eterycznym, intensywnym zapachu. Wytrawne, pełne, mocne, surowe, ale aksamitne i harmonijne ciało.
Sugestie kulinarne: doskonale podkreśli pieczeń z dziczyzny lub przysmak z białych trufli.
Aby cieszyć się tym Barolo w najlepszym wydaniu, należy je odkorkować co najmniej trzy godziny przed
podaniem.
Grona: Nebbiolo 100%
Temp. serwowania: 16-18°C
Potencjał starzenia 7-15 lat.

(132,52 netto)

www.winawloskie.pl/
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Producent: ENZO BARTOLI, Piemonte Region: Piemonte

Producent: PODERI ALDO CONTERNO, Piemonte Region: Piemonte

Barolo Bussia DOCG

Barolo Bussia DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
14.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

211,35 zł

656,30 zł

Wino to reprezentuje wyjątkowe terroir Single Vineyard Bussia, obszar Bussia - jedną z zaledwie kilku
geograficznych wąskich stref produkcji win typu Cru”.”
Barolo, najwspanialsze wino Piemontu, nazywane jest także Królem Win. Wino dojrzewa przez trzy lata,
z czego co najmniej 2 lata w beczkach z francuskiego dębu. (225L), co zapewnia mu niezwykle solidną
strukturę. Intensywnie bordowy kolor z odcieniami granatu oraz eteryczny, intensywny zapach. W smaku
wytrawne, pełne, mocne i aksamitne z harmonijnym ciałem.
Sugestie kulinarne: doskonale podkreśli pieczeń z dziczyzny lub przysmak z białych trufli.
Aby cieszyć się tym Barolo w najlepszym wydaniu, należy je odkorkować co najmniej trzy godziny przed
podaniem.
Grona: Nebbiolo 100%
Temp. serwowania: 16-18°C

Klasyczny kolor granatu, z nutą maliny i anyżu z trwałymi minerałami w tle. Aromaty skóry, wanilii, słodki
zapach płatków róży, śliwki i skórki cytrusów. Na podniebieniu mocna i zrównoważona tanina połączona
z bardzo soczystą nutą skórki wiśni przyprawioną anyżem i nutą oregano.
Młode wino poddawane jest kilkukrotnej dekantacji zanim trafi do dębowych beczek, w których dojrzewa i oczyszcza się przez 26 miesięcy.
Grona: Nebbiolo, Michet, Lampia pochodzące z minimum 15-25. letnich winnic Bussia (Monforte d’Alba)
Najlepsze od: 2022-23
Nagrody dla rocznika 2017:
James Suckling - 96/100

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/

(171,83 netto)

23

CZERWONE

128,85 zł
(104,76 netto)

23

2017
750 ml
13.5%
tak

(533,58 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: PODERI ALDO CONTERNO, Piemonte Region: Piemonte

Producent: CASTELLO DEL POGGIO, Portacomaro d’Asti, Piemonte Region: Piemonte

Bussiador Langhe DOC

Asti, Dolce Spumante DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

493,50 zł

24

BIAŁE
SŁODKIE

44,80 zł

(401,22 netto)

(36,42 netto)

Fermentacja w drewnie. Początkowo wino pozostaje przez 3-4 dni fermentując w stalowych zbiornikach,
a po rozpoczęciu fermentacji alkoholowej trafia do drewnianych beczek, gdzie kontynuuje proces fermentacji. Po dekantacji ponownie trafia do beczek i pozostaje tam przez kilka miesięcy.
W nosie mineralna intensywność, współgrająca z nutami cytrusów, zółtych owoców i aromatycznych
ziół. W ustach eleganckie i pikantne ale jednocześnie otulająco miękkie. Posiada bardzo dobrą strukturę
i ciało i jest białym winem długowiecznym.
Sugestie kulinarne: carpaccio.
Grona: Chardonnay z winnic Bussia (Monforte d’Alba).

Białe, obficie musujące wino o słomkowo-żółtej barwie z jasnozłotymi refleksami, której akompaniuje
piękny, fantazyjny perlaż oraz obfita piana. W intensywnym i wyjątkowo przyjemnym bukiecie typowe
aromaty gron Moscato. Słodkie, zbalansowane i wyraziste w smaku, świeże, owocowe, doskonale zharmonizowane i satysfakcjonująco długie.
Grona: 100% Moscato Bianco d&rsquo;Asti
Sugestie kulinarne: popularne jako dodatek do deserów, odpowiednie do wszelkiego rodzaju słodkich
ciast oraz wspaniałe jako napój towarzyszący spotkaniom towarzyskim i chwilom relaksu.
Temp. ser. 6° C

www.winawloskie.pl/
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www.winawloskie.pl/POG1

Producent: CASTELLO DEL POGGIO, Portacomaro d’Asti, Piemonte Region: Piemonte

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Barbera d’Asti DOCG

Vin Santo Bianco dell’Empolese DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

20011
500 ml
16.5%
tak

BIAŁE
SŁODKIE

59,30 zł

132,20 zł

Winnica Casstello del Poggio rozciąga się na obszarze 148 hektarów. W przeszłości należała ona do szlacheckiego rodu Buneis sprawującego kontrolę nad miastem Asti. Własność obejmuje szeroki amfiteatr
nazywany Val del Temp, który w przeszłości należał do Templariuszy, a w XVIII wieku, był letnią rezydencją biskupa z Acqui. Z gron pochodzących z tej winnicy wytwarzane jest między innymi doskonałe wino
Barbera d&rsquo;Asti. Do produkcji tego wina używa się w 100% gron szczepu Barbera. W początkowej
fazie produkcji winogrona są wyciskane a następnie przechodzą jednotygodniową macerację wraz z
miąższem, aby uzyskać jak najlepszy kolor i odpowiednią ilość tanin. Po tym, następuje fermentacja
alkoholowa, po której dzięki zastosowaniu unikalnej, ściśle strzeżonej technologii opartej na działaniu
bakterii, wino traci swoją złośliwą kwasowość na rzecz łagodnej harmonii smaku. Później przelewane
jest do małych beczułek z dębu francuskiego, gdzie spędza następne 8 miesięcy. Po tej fazie następuje
przelanie do butelek przez membrany o przepuszczalności 0,45 mikrona, dzięki czemu uzyskuje swoją
doskonałą przejrzystość. Przed sprzedażą leżakuje jeszcze 3 miesiące. W smaku jest bardzo przyjemne,
pełne, świeże i intensywnie owocowe. Barwa czerwono-rubinowa z granatowymi refleksami.
Sugestie kulinarne: szczególnie polecane do potraw z wieprzowiny, gotowanego mięsa oraz makaronu
podawanego w bogatych sosach.
Temperatura serwowania to około 18-20 stopni C.
Grona: 100% Barbera

Do produkcji tego wina wybierane są najlepsze grona Trebbiano, zbierane ze szczególną starannością, a
następnie podsuszane na matach. Po długim (pięcioletnim) dojrzewaniu w małych beczułkach Vin Santo
prezentuje atrakcyjny, intensywny bursztynowy kolor. Bukiet szeroki, pełen aromatycznych przypraw,
suszonych owoców doskonale uzupełnionych nutami orzechów i miodu. W smaku pełne, okrągłe i aksamitne z doskonale wyważoną słodyczą.
Grona: Trebbiano 100%
Sugestie kulinarne: idealne, klasyczne zestawienie z toskańskimi ciasteczkami cantucci, ale również z
innymi ciastami i serami.

www.winawloskie.pl/POG2

www.winawloskie.pl/LEO3

(48,21 netto)

24

750 ml
7.0%
bez beczki

(107,48 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Vitruviano Leonardo Vermentino Toscana
IGT

Vitruviano Leonardo Chianti DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

54,80 zł

25

CZERWONE
WYTRAWNE

26,49 zł

(44,55 netto)

(21,54 netto)

To białe wino, które niczego nie ukrywa ... zaprasza i zachwyca swoim aromatem, otwierając się na
podniebieniu pełnią smaków inspirowane charakterem człowieka witruwiańskiego” znajdującego sie na
etykiecie. W jego czystym odbiciu można odczytać historię Toskanii
jej wiosek i wzgórz
kraju wspaniałego wina i równie wspaniałych ludzi
gdzie wszystko współistnieje w harmonii.”
Grona: Vermentino 100%
Podawać w temp.: 12 stopni C.

Wielokrotny medalista, a przestrzeni ostatnich kilku lat niekwestionowany lider w kategorii Chianti. Intensywna, ciemno czerwono - rubinowa barwa, doskonale przejrzysta, wpadająca w granat. Intensywny
bukiet, z charakterystyczną owocową nutą, w którym szczególnie wyczuwa się wiśnię oraz mieszankę
przypraw z dominującym czarnym pieprzem. W smaku długie z podkreślonym owocem ciemnej czereśni
i jeżyny na tle wanilii i mięty, z wyczuwalną obecnością delikatnych garbników. Zrównoważone, miękkie,
intensywne i aromatyczne z niebywale bogatą i odważną strukturą.
Sug. kulinarne: doskonale komponuje się z daniami mięsnymi. Nadaje się również do podawania z tradycyjnym daniem romańskim: makaronem i brokułami z rosołu.
Dostępne również w pojemnościach 0,75 l.
Grona: 85% Sangiovese, 10% Merlot, 5% inne

www.winawloskie.pl/
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www.winawloskie.pl/LEO4a

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Vitruviano Leonardo Chianti Riserva DOCG

Villa Da Vinci, Streda, Vermentino Toscana
IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

68,50 zł

25

2020
375 ml
13.5%
bez beczki

Beczka

2021
750 ml
13.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

83,20 zł

(55,69 netto)

(67,64 netto)

Po latach projektów, przemyśleń i trudnych decyzji nareszcie pojawiło się w tej wspaniałej winnicy
produkującej tak znane i cenione Chianti Leonardo, wino o tej samej nazwie lecz w wersji Riserva.
W pierwszej fazie grona są wyciskane i pozostają w kontakcie z moszczem przez około 12 -14 dni, by
później kontynuować dojrzewanie w dębowych beczkach przez kolejne 10 miesięcy. Następnie jest
przelewane do butelek, w których leżakuje do osiągnięcia swoich pełnych wartości. Wino to ma rubinowy kolor o doskonałej przejrzystości. W bukiecie wyłaniają się na pierwszym planie dojrzałe owoce
takie jak czereśnia i porzeczka, jednak później wyczuć można szlachetną woń przypraw takich jak wanilia i cynamon. W smaku wyjawia swą pełną strukturę, gdzie wrażenie miękkości łączy się z jedwabistością
taniny i zrównoważonej kwasowości, pozostawiając długo nieprzemijający posmak wiśni i czereśni.
Sug. kulinarne: dobrym dodatkiem dla tego niezwykłego wina będą dania na bazie czerwonego mięsa,
zwłaszcza pieczonej dziczyzny.
Serwowane powinno być o temperaturze 17 -18 stopni Celsjusza.
Grona: 85% Sangiovese, 10% Merlot, 5% inne czerwone.
Nagrody i wyróżnienia:

Produkowane z najlepszych winogron uprawianych w winnicach Vinci, gdzie osiągają one znakomitą ekspresję odmianową o krystalicznie czystym brzoskwiniowo-kwiatowym aromacie. Fermentowane w stali
z wielką dbałością, tak aby zachować najlepsze cechy odmiany i wyjątkową miękkość i świeżość bukietu.
Grona: 100% Vermentino
Temp. serw. 8-10 stopni C

www.winawloskie.pl/LEO7

www.winawloskie.pl/VDV
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Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Villa Da Vinci S.To Ippolito IGT

Villa Da Vinci San Zio, Sangiovese Toscana
IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

134,70 zł

26

CZERWONE
WYTRAWNE

97,40 zł

(109,51 netto)

(79,19 netto)

Ze starannie dobranych najlepszych gron Sangiovese, Merlot i Syrah uprawianych i zbieranych w winnicach Vinci powstaje wyjątkowo harmonijne wino. Tęgie, zrównoważone i bogate w aromaty wszystkich
trzech odmian winorośli. W procesie winifikacji przechodzi przez 12/18 miesięcy dojrzewania w dębie,
głównie nowym, tak aby wino zachowało swoją perfekcyjną owocowość z dominująca jeżyną, z dodatkiem nut balsamicznych oraz mięty, wanilii i innych przypraw.
Grona: Sangiovese, Merlot, Syrah
Temp. serwowania - 18/20 stopni C

Powstaje z najlepszych winogron Sangiovese uprawianych w winnicach Vinci i ukazuje niezwykły wpływ
terytorium na osiągnięcie doskonałej ekspresji tego słynnego szczepu będącego królem” winnic Toskanii. Skoncentrowane
dojrzałe i eleganckie w smaku o wspaniale zintegrowanym aromacie. Podczas krótkiego kontaktu z
dębem (2/4 miesięcy) wino wzmacnia swój bukiet oraz barwę
zachowując jednak subtelność aromatyczną tej odmiany.”
Grona: 100% Sangiovese

www.winawloskie.pl/VDV

26

www.winawloskie.pl/VDV

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Villa Da Vinci Linarius, Syrah Toscana IGT

I Capolavori, Da Vinci Vergine delle Rocce,
Chianti DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

108,25 zł

26

2019
750 ml
13.5%
tak

Beczka

2019
750 ml
13.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

62,30 zł

(88,01 netto)

(50,65 netto)

Powstaje ze starannie wybranych winogron Syrah uprawianych w winnicach Vinci, których idealne
warunki umożliwiają osiągnięcie znakomitej ekspresji odmianowej. Intensywne w zapachu, pikantne i
gęste w smaku o fiołkowej i owocowej strukturze. Krótki kontakt z dębem (4/6 miesięcy) łagodzi i uszlachetnia intensywność porzeczkowo-malinowych nut i wanilii.
Grona: 100% Syrah
Temp. serwowania 18/20 stopni C

Rubinowo-czerwone w barwie. W bukiecie dominuje wiśnia i świeże czerwone owoce, połączone z nutą
gruszki, przypraw korzennych i pieprzu. Doskonale zbalansowane, dojrzałe i świeże, pełne delikatnych,
miękkich tanin. 30% wina dojrzewa w dębowych beczkach.
Grona: 85% Sangiovese, 10% Merlot, 5% inne czerwone.
Sugestie kulinarne: doskonałe z przystawkami, makaronem oraz z daniami mięsnymi.
Temp. serwowania: 18 stopni C.

www.winawloskie.pl/VDV

www.winawloskie.pl/CAP
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Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

I Capolavori, Da Vinci Vergine delle Rocce,
Chianti Riserva DOCG

I Capolavori, Da Vinci Gli Angeli, Rosso di
Montalcino DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

102,00 zł

Po roku dojrzewania w beczkach z dębu francuskiego trafia na trzy miesiące do butelek, by tam doskonalić swoje walory. Rubinowo-czerwone w barwie z bogatymi miedzianymi refleksami. Bukiet wyraźnie
owocowy z przeważającą nutą wiśni połączonej z aromatami wanilii i cynamonu. W smaku nuty korzenne
i jednocześnie owocowe, zrównoważone taninami.
Grona: Sangiovese 85%, Merlot 10%, inne czerwone (Syrah, Canaiolo, Colorino) 5%.
Sugestie kulinarne: idealne do grillowanego i pieczonego mięsa, dojrzewających serów oraz do trufli.

Intensywna i głeboka karmazynowa barwa. Mocno owocowy nos. Pełne ciało, bogate wrażenia smakowe i długi finisz. Zbalansowane, wyśmienite do picia od zaraz, jednak wciąż w rozwoju. Dojrzewa
około roku w dębowej beczce.
Grona: 100% Sangiovese

(82,93 netto)

www.winawloskie.pl/CAP
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Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, Vinci, Toscana Region: Toscana

I Capolavori, Da Vinci San Giovanni Battista,
Brunello di Montalcino DOCG

Vitruviano Leonardo Chianti DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

146,90 zł

Beczka

2020
750 ml
13.5%
bez beczki

CZERWONE
WYTRAWNE

47,99 zł

(119,43 netto)

(39,02 netto)

Sztuka Leonarda i to słynne wino są uosobieniem Toskanii: moc, klasycyzm i elegancja, harmonijne
połączenie szlachetnych cech. Głęboka ciemnoczerwona barwa granicząca z granatem. Nos świeży,
pełen intensywne owocowych nut jeżyny, czarnej porzeczki i wiśni. Pełne i bogate w smaku z gładkimi
owocowymi nutami przypominającymi bukiet. Po zakończeniu fermentacji wino dojrzewa w dębowych
beczkach przez co najmniej 2 lata.

Wielokrotny medalista, a przestrzeni ostatnich kilku lat niekwestionowany lider w kategorii Chianti. Intensywna, ciemno czerwono - rubinowa barwa, doskonale przejrzysta, wpadająca w granat. Intensywny
bukiet, z charakterystyczną owocową nutą, w którym szczególnie wyczuwa się wiśnię oraz mieszankę
przypraw z dominującym czarnym pieprzem. W smaku długie z podkreślonym owocem ciemnej czereśni
i jeżyny na tle wanilii i mięty, z wyczuwalną obecnością delikatnych garbników. Zrównoważone, miękkie,
intensywne i aromatyczne z niebywale bogatą i odważną strukturą.
Sug. kulinarne: doskonale komponuje się z daniami mięsnymi. Nadaje się również do podawania z tradycyjnym daniem romańskim: makaronem i brokułami z rosołu.
Dostępne również w pojemnościach 0,375 l.
Grona: 85% Sangiovese, 10% Merlot, 5% inne

Grona: 100% Sangiovese

27

CZERWONE

80,80 zł

(65,69 netto)

27

2017
750 ml
13.0%
tak

www.winawloskie.pl/CAP
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Producent: CASTELLO DI FARNETELLA, Sinalunga – Siena, Toscana Region: Toscana

Producent: CASTELLO D’ALBOLA, Radda in Chianti, Toscana Region: Toscana

Chianti Colli Senesi DOCG

Castello d’Albola Chianti Classico DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

63,60 zł

28

CZERWONE
WYTRAWNE

77,85 zł

(51,71 netto)

(63,29 netto)

Równie doskonała jak Chianti Classico, ale mniej znana w naszym kraju apelacja Chianti Colli Senesi
DOCG. Produkowane głównie z winogron Sangiovese, selekcjonowanych pod względem jakości w Farnetella, w gminie Sinalunga, na południowy wschód od Sieny i na północny zachód od Montepulciano.
Przez 8-12 miesięcy dojrzewa w małych, średnich i dużych dębowych beczkach, a następnie 3 miesiące
w butelkach.
Bogata rubinowa czerwień z fioletowymi refleksami. W nosie owocowe, z aromatami dzikich czerwonych
jagód oraz nutami anyżu i słodkiej lukrecji (charakterystycznych dla Sangiovese z tego regionu), dobrze
połączone z subtelnymi niuansami przypraw. Aksamitne w ustach, z finiszem przetykanym aromatycznymi owocami i delikatną wanilią.
Gleba: warstwy piasku i mułu, z pewną obecnością gliny i większym udziałem skał i wapienia.
Grona: 92% Sangiovese, 8% Merlot.
Najlepsze do spozycia: 2020 - 2028
Ocena rocznika 2018:

Doskonałe klasyczne Chianti, wyprodukowane z winogron szczepu Sangiovese. Przyjemne ze względu
na swoją delikatną i zwartą strukturę, piękny lekko fiołkowy bukiet, elegancję i harmonię smaku. Barwa
czerwono -rubinowa, wpadająca w granat. Pełne wigoru i siły.
Temp. serw. 16 -18 stopni C
Sug. kulinarne: dania makaronowe oraz wykwintne dania mięsne.
Grona: 100% Sangiovese
GamberoRosso - Tre Bicchieri dla 2016 - wino wybitne

www.winawloskie.pl/
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Producent: CASTELLO D’ALBOLA, Radda in Chianti, Toscana Region: Toscana

Producent: CASTELLO D’ALBOLA, Radda in Chianti, Toscana Region: Toscana

Castello D’Albola Chianti Classico Riserva
DOCG

Santa Caterina, Chianti Classico Gran
Selezione DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016 2017
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2016 2017
750 ml
13.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

122,45 zł

160,99 zł

Wyśmienite toskańskie, klasyczne Chianti, do którego wytworzenia użyte zostały najlepsze, specjalnie
wyselekcjonowane grona szczepu Sangiovese, z dodatkiem Canaiolo. Czarny kogut na szyjce butelki
symbolizuje przynależność do elity Chianti. Castello d&rsquo;Albola Chianti Classico Riserva to zdobywca wielu nagród i wyróżnień. Barwa czerwonego rubinu wpadającego w granat. Bukiet elegancki, długo
utrzymujący się, o zabarwieniu lukrecji i irysa. W smaku przypominający migdały, z odcieniem nadpalonego drewna oraz słodkiego tytoniu w tle. Przez 14 miesięcy dojrzewa w dębie, następnie 18 miesięcy w
butelkach. Potencjał rozwoju: 20 lat.
Grona: Sangiovese, Canaiolo
Sugestie kulinarne: smażone mięso białe i czerwone, szlachetny drób, dziczyzna i dobre sery.

Chianti Classico Gran Selezione Santa Caterina nosi swoją nazwę od pojedynczej winnicy, zajmującej
niewiele ponad pięć hektarów na południowym stoku, na średniej wysokości 550 metrów. Jest to działka
uprzywilejowana ze względu na bogactwo gleby oraz jakość uprawianych tam winogron Sangiovese.
Winifikowane z jednej odmiany, po długim okresie dojrzewania w drewnianych beczkach, zamieniają
się w lśniące wino, o orzeźwiającym zapachu i silnym długotrwałym smaku, który ukazuje samą duszę
Castello di Albola. Głębokia barwa rubinowo-czerwona, przechodząca w bordo.Intensywny i elegancki
bukiet z nutami lilii i dobrej koncentracji dojrzałych czerwonych owoców. Smak mocny i pełny ze słodkimi taninami. Długie i trwałe wykończenie.
Grona: 100% Sangiovese
Temp. serwowania: 18 stopni C.
Sugestie kulinarne: bogato aromatyzowane dania i sosy (pomidorowy) tradycyjnej kuchni Chianti, a także
grillowane
mięsa i dojrzałe sery.

www.winawloskie.pl/
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(99,55 netto)
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2019
750 ml
13.0%
tak

(130,89 netto)
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Producent: SILVIO NARDI, Montalcino, Toscana Region: Toscana

Producent: MÁTÉ, Podere Il Falconaio di Ferenc Máté, Montalcino, Toscana Region:
Toscana

Brunello di Montalcino Nardi DOCG
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
14.5%
tak

Mate Brunello di Montalcino DOCG
Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

297,70 zł

Przez 12 miesięcy dojrzewa w nowych i powtórnie używanych bęczkach z francuskiego dębu (Allier),
kolejne 12 miesięcy w dużych beczkach z dębu slawońskiego, a następnie przynajmniej 6 miesięcy w
butelkach. Intensywnie rudoczerwony kolor z granatowymi refleksami. Czysty, szlachetny, intensywny
i bogaty aromat z akcentami anyżu, dojrzałych dzikich jagód i delikatną wanilią. Otulające miękkimi
taninami, doskonałą strukturą, odpowiednią długością i dużym potencjałem starzenia.
Grona: 100% Sangiovese
Ocena rocznika 2016:
Raffaele Vecchione - WinesCritic.com 95/100
‘Gentile ed autentico mostra un profilo di notevole bellezza nelle note miste floreali e fruttate di gerani,
ibisco, camomilla disidratata, elicriso, prugne rosse, more e mirto selvatico. In sottofondo il ricordo al
classico si manifesta con accenni di petali di rosa, buccia di pompelmo e pietra bianca. Corpo pieno, tannini di grana fine di notevole qualit&agrave; ed un finale corposo e pieno che chiude in modo avvolgente.
Il bello dell’essenziale. Meglio dal 2021. (degustizione Oct2020)”
Wine Spectator 92/100

W bukiecie niezwykły ładunek jeżyn, tytoniu i delikatnych nut wanilii, które perfekcyjnie łączą się z jego
pełnym ciałem, jedwabistym i owocowym smakiem i wytwornym finiszem. W smaku również mnóstwo
słodyczy i dojrzałości gron. Mówią, iż jest to wino zdolne przyprawić o łzy dorosłego mężczyznę.
Grona: 100% Sangiovese grosso
Temp. serw. 18-20 st.C
_____________
Punktacja rocznika 2016

(242,03 netto)

www.winawloskie.pl/
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Producent: PETRA, Maremma, San Lorenzo Alto, Toscana Region: Toscana

Producent: PETRA, Maremma, San Lorenzo Alto, Toscana Region: Toscana

Petra Zingari (Merlot, Syrah, Petit Verdot,
Sangiovese) Toscana IGT

Petra Hebo (Cabernet Sauv., Merlot,
Sangiovese), Toscana IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
13.5%
-

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

77,99 zł

29

CZERWONE

270,00 zł
(219,51 netto)

29

2016
750 ml
14.5%
tak

Beczka

2020
750 ml
13.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

93,75 zł

(63,41 netto)

(76,22 netto)

Silnie skoncentrowana rubinowa barwa, który zapowiada śródziemnomorskie nuty aromatyczne. W
ustach miękkie i pełne, ma świeży smak z dobrą kwasowością i strukturą z nutami balsamicznymi i
mineralnymi. Bardzo przyjemne i interesujące. Dojrzewa w dużych i małych beczkach przez minimum
12 miesięcy.
To bardzo wysoko cenione wino narodziło się z powstania eksperymentalnej winnicy, którą obsadzono
odmianami winogron różnego pochodzenia, aby ukazać migrującą naturę wina”. Nazwa wina Zingari
(Cyganie) wywodzi się od starożytnego źródła wody
które było przystankiem dla wszystkich pielgrzymów i wędrowców
którzy podróżowali wzdłuż ulicy Aurelia i szukając orzeźwienia odpoczywali w pobliżu jej krystalicznie
czystych wód.”
Na etykiecie znajdują się spirale, które reprezentują powtarzalność cyklów życia i natury. Są symbolem
szczodrości i płodności ziemi.
PETRA ZINGARI 2017 uplasowało się na 29 miejscu w rankingu 100 najlepszych win 2019 roku przygotowanym przez Wine Spectator!

Jasno rubinowa barwa. W nosie świeże aromaty czereśni, fiołków, jagód, piwonii, nuty mineralne i niuanse krzewów makii. W smaku świeże, soczyste, lekkie, przyjemnie owocowe, subtelnie soczyste z
delikatnymi, dobrze ułożonymi taninami. Powstaje z klasycznego dla Toskani trio: Cabernet Sauvignon,
Merlot, Sangiovese, odmian wprowadzonych na ten obszar przez Elizę Bonaparte Baciocchi, księżnę
Piombino od 1805 roku i oświeconą miłośniczkę wina.
Nazwa Hebo pochodzi od starożytnej osady etruskiej i przypomina historyczne korzenie Suvereto (gmina
we Włoszech, w regionie Toskania, w prowincji Livorno).Dojrzewa przez przynajmniej 12 miesięcy w
beczkach 30-50 hl i kolejne 6 miesięcy w butelkach.
Długość życia: 16 lat

www.winawloskie.pl/PET2

www.winawloskie.pl/
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Grona: Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 40%, Sangiovese 10%

Producent: PETRA, Maremma, San Lorenzo Alto, Toscana Region: Toscana

Producent: QUERCETO Castello di, Greve in Chianti, Toscana Region: Toscana

Petra Petra, Cabernet Sauv., Merlot,
Toscana Rosso IGT

Il Picchio, Chianti Classico Gran Selezione
DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016 2017
750 ml
14.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

174,50 zł

Rubinowy kolor z refleksami granatu. W nosie bardzo bogaty i aromatyczny, z intensywnymi i mocnymi
nutami dzikich jagód, konfitury z czereśni, rozmarynu, palonego drewna, tytoniu; następnie zawiń miętę
balsamiczną, pikantny cynamon i pieprz. Bujny, mocny i elegancki w smaku, o dobrej strukturze i mocy.
Aksamitne taniny, szlachetna świeżość, trwały, spójny posmak z pikantnym i balsamicznym finiszem.
Dojrzewa w beczkach przynajmniej przez 18 miesięcy (25% w nowych) i kolejne 18 miesięcy w butelkach.
Temp. serwowania: 18 stopni C.
Grona: Cabernet Sauvignon 70%, Merlot 30%
Długość życia: 18 lat

Najbardziej prestiżowa wersja Chianti Riserva z winnicy Castello di Querceto. W procesie doskonalenia
wino przebywa minimum 30 miesięcy w drewnianych beczkach i kolejne 3 miesiące w butelkach. Barwa
intensywna, rubinowa i świetlista. Bukiet delikatny i elegancko wyważony. W smaku wytrawne, mocne, z
wyraźnie wyczuwalnymi ciemnymi owocami oraz mineralnymi nutami i doskonale zintegrowanymi taninami. Wino o szczególnej osobowości.
Temp. serw. 18-20 stopni C
Grona: Sangiovese 95%, Canaiolo e Colorino 5%
Długośc życia: 20 -25 lat
Rocznik 2008:
James Suckling 93/100 pkt

(141,87 netto)

www.winawloskie.pl/PET6
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www.winawloskie.pl/QUE5

Producent: QUERCETO Castello di, Greve in Chianti, Toscana Region: Toscana

Producent: ABBAZIA MONTE OLIVETO, San Gimignano, Toscana Region: Toscana

Cignale, Colli della Toscana Centrala IGT

Vernaccia Di San Gimignano DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

277,40 zł

30

CZERWONE

365,85 zł
(297,44 netto)

30

2015 2018
750 ml
13.5%
tak

Beczka

2021
750 ml
12.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

68,30 zł

(225,53 netto)

(55,53 netto)

Niedościgniony, wielki toskan powstający w 90% z gron Cabernet Sauvignon z 10% dodatkiem gron
Merlot. Swą bogatą i dobrze zbalansowaną strukturę zawdzięcza między innymi obecności przez 2024 miesiące w drewnianych beczkach, z których przelewane jest do butelek, gdzie dojrzewa kolejne 6
miesięcy zanim trafi na rynek. Barwa intensywnie rubinowa. Bukiet elegancki i złożony. W smaku harmonijne, miękkie, głębokie, trwałe i wyraźne.
Grona: Cabernet Sauvignon 90%, Merlot 10%
Długośc życia: 20-25 lat
MEDALE I NAGRODY:
2012
Vinous Antonio Galloni 92/100

Pierwsze winnice zostały założone w Monte Oliveto już w 1340 roku przez przybyłych tam mnichów. Na
25-ciu hektarach uprawiana jest odmiana winogron zwana Vernaccia di San Gimignano. Barwa jasna,
słomkowo-żółta z lekko zielonkawymi refleksami. Delikatny, trwały i owocowy bukiet z lekkim odcieniem
zielonych jabłek. W smaku mocno mineralne, z dobra kwasowością, zrównoważone i pełne z lekkim
przyjemnym posmakiem goryczki.
Sugestie kulinarne: przystawki rybne, zupy, dania makaronowe i świeże sery.
Grona: 100% Vernaccia di San Gimignano

www.winawloskie.pl/QUE6

www.winawloskie.pl/ABA1
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Producent: TENUTA FANTI, Toscana Region: Toscana

Producent: ALBERTO BARTALI, Toscana Region: Toscana

Brunello di Montalcino Fanti

Campo Alla Torre, Chianti Vino Biologico
DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
14.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

284,20 zł

2020
750 ml
13.0%
tak

CZERWONE
BIOLOGICZNE

56,00 zł

(231,06 netto)

(45,53 netto)

Pierwszy rocznik Brunello di Montalcino Fanti powstał w roku 1980 i był selekcja gron zebranych z 10
hektarów upraw Sangiovese usytuowanych na stokach Castelnuovo dell’Abate. To właśnie wino nawiązuje do historii i początków Filippo Fanti w winiarskim świecie i reprezentuje cechy różnych winnic
Fanti: elegancję, strukturę i walory ziemi terroir”. “
Grona: 100 % SangiovesePotencjał: 21-23 lata.Przez 24 miesiące wino dojrzewa dębowych beczkach połowa w 225 l barriques, a druga połowa w dużych dębowych 30 hl beczkach. Następnie przelane do
butelek odpoczywa w nich przez 18 miesięcy.
W kieliszku przejrzyste o jasnej rudoczerwonej barwie. Intensywne aromaty lukrecji, geranium, skórki
cytryny, minerałów i kwiatów hibiskusa oraz nuty czerwonych owoców takich jak czerwona porzeczka
i malina. Przyjemna nuta migdałów towarzyszy balsamicznym aromatom szałwii. Na podniebieniu bogactwo smaków powtórzone nuty zapachowe. W ustach super eleganckie taniny z niezwykle przyjemnym wrażeniem słodyczy w długim i trwałym finale.
Ocena rocznika 2016:Number of stars: 5*****
James Suckling 95Wines Critic (R. Vecchione) 92Gambero Rosso Tre BicchieriVinous 93Wine Advocate
(R. Parker) 94+Tony Wood 95Wine Enthusiast 91

31
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Producent: CA’ BOLANI TENUTA, Cervignano del Friuli, Friuli Region: Friuli-Venezia Giulia

Producent: CA’ BOLANI TENUTA, Cervignano del Friuli, Friuli Region: Friuli-Venezia Giulia

Prosecco Frizzante DOC

Prosecco Spumante Brut DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
10.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

60,45 zł

31

www.winawloskie.pl/

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

63,50 zł

(49,15 netto)

(51,63 netto)

Przejrzysta jasno słomkowa barwa. Intensywny, owocowo-kwiatowy, aromatyczny bukiet, przypominający wisterię. Bardzo przyjmne i świeże w smaku. Duża owocowość i migdałowa słodycz w finale.
Grona: Glera 100%
Temp. serwowania: 8° - 10° C

Aromatyczne i świeże wino cieszy się uznaniem międzynarodowym i jest dumą włoskiego przemysłu
winiarskiego. Barwa wina jest jasno słomkowa z zielonymi odcieniami. Bukiet delikatny, pełen nut owocowych i kwiatowych. W smaku niezwykle orzeźwiające, świeże i aksamitne. Wytrawne o właściwej
kwasowości.
Sug. kulinarne: jako aperitif, jak również do warzyw, ryb oraz delikatnych potraw.
Temp. serwowania 6-8 stopni C.
Grona: 100% Prosecco
spp20

www.winawloskie.pl/CAB5

www.winawloskie.pl/CAB4
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Producent: CA’ BOLANI TENUTA, Cervignano del Friuli, Friuli Region: Friuli-Venezia Giulia

Producent: CA’ BOLANI TENUTA, Cervignano del Friuli, Friuli Region: Friuli-Venezia Giulia

Traminer Friuli Aquileia DOC

Pinot Grigio Superiore Friuli Aquileia DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

66,25 zł

32

BIAŁE
WYTRAWNE

65,50 zł

(53,86 netto)

(53,25 netto)

Przyjemne białe wino wytworzone w 100% z gron Traminer. Barwa żółto-słomkowa ze złotymi refleksami. Bukiet kwiatowy, kompletny z elementami akacji i miodu. W smaku intensywne, łagodne i przyjemne dla podniebienia.
Sug. kulinarne: zakąski postne, delikatne przystawki, ryby, potrawy z białego mięsa oraz dań bazujących
na warzywach.
Temp. serw. 9-10° C
Grona: 100% Traminer

Wino białe produkowane w 100% z gron Pinot Grigio. Piękna jasna barwa, niemal brylantowa. Bukiet
kwiatowy z elementami świeżych oraz suszonych owoców. W smaku przyjemne wytrawne, delikatne,
dobrze zbalansowane i rześkie w swojej mineralności.
Temp. serwowania 10-11°C
Grona: 100% Pinot Grigio

www.winawloskie.pl/CAB2
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Producent: CA’ BOLANI TENUTA, Cervignano del Friuli, Friuli Region: Friuli-Venezia Giulia

Producent: ROENO, Trentino Region: Trentino-Alto Adige

Aquilis Sauvignon Friuli Aquileia DOC

Kies, Gewurztraminer Trentino DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

112,10 zł

32

2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
13.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

94,10 zł

(91,14 netto)

(76,50 netto)

Sauvignon w wersji Cru. Po ośmiu miesiącach dojrzewania i troskliwej opieki specjalisty z Bordeaux profesora Denisa Dubourdieu, otrzymujemy jasne w barwie, niezwykle aromatyczne, świeże i chrupiące”
wino. Znajdziemy w nim bogactwo smaku i aromatów: egzotyczne owoce
białe kwiaty
suszona szałwia
imbir i liście pomidora.”
Temp. serw. ok 12 stopni C.
Grona: 100% Sauvignon Blanc

Bardzo intensywne, aromatyczne, owocowe, kwiatowe i roślinne. Świeży bukiet przypomina owoce
tropikalne, róże i białe kwiaty oraz akcenty aromatycznych ziół. Dobrze zbalansowane, bardzo świeże
i trwałe w smaku.
Sugestie kulinarne: doskonały aperitif, wspaniałe do owoców morza, białego mięsa i do serów.
Grona: 100% Gewurztraminer
Temp. serw. 8-10 stopni C

www.winawloskie.pl/CAB5

www.winawloskie.pl/ROE2
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Producent: ROENO, Trentino Region: Veneto

Producent: ROENO, Trentino Region: Trentino-Alto Adige

Il Vino del Fondatore, Rosso della Vallagarina
IGT

Von Blumen 505, Sauvignon DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

94,10 zł

33

BIAŁE
WYTRAWNE

96,75 zł

(76,50 netto)

(78,66 netto)

Wino o wyrazistej osobowości, o pełnym ciele i harmonii, z intensywnym lekko mineralnym bukietem
pełnym czerwonych owoców i przypraw. Dojrzewa przez 24 miesiące z dębie, następnie 6 miesięcy
w stali.
Grona: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot
Sugestie kulinarne: najlepsze do czerwonego mięsa, dziczyzny i dojrzewającego sera.
Temp. serw.: 18 stopni C.

Barwa żółta z zielonymi refleksami. Świeży, wielowymiarowy bukiet z nutą pokrzywy, papryki, liści pomidora i anyżu. Bogate, odważne i trwałe w smaku, o wyśmienitej kwasowości i świetnej strukturze.
Grona: 100% Sauvignon Blanc
Sugestie kulinarne: dzięki swojej elegancji pasuje do różnorodnych posiłków. Perfekcyjne z aromatycznymi daniami i świeżymi warzywami.
Temp. serw. 8-10 stopni C.

www.winawloskie.pl/ROE3
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Producent: ROENO, Trentino Region: Trentino-Alto Adige

Producent: ROENO, Trentino Region: Trentino-Alto Adige

Von Blumen 514, Blauburgunder Pinot Nero
DOC

Von Blumen, Flowers, Sauvignon SudtirolAlto Adige DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
12.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

111,20 zł

137,99 zł

Bogaty owocowy aromat z nutami malin, morwy i wiśni oraz akcentem fiołka i odrobiny pikantności. W
smaku intensywne, tętniące życiem, z posmakiem ściółki leśnej.
Grona: 100% Pinot NeroSugestie kulinarne: doskonałe do dań z czerwonego mięsa, średnio i długo
dojrzewających serów, oraz do sosów i zup rybnych.Temp. serw. 15-16 stopni C.

Barwa żółta z zielonymi refleksami. Świeży, bardzo piękny i intensywny bukiet, wielowymiarowy z nutą
pokrzywy, papryki, liści pomidora i anyżu. Bogate, odważne i trwałe w smaku, o wyśmienitej kwasowości
i świetnej strukturze.
Grona: 100% Sauvignon Blanc
Sugestie kulinarne: dzięki swojej elegancji pasuje do różnorodnych posiłków. Perfekcyjne z aromatycznymi daniami i świeżymi warzywami.

www.winawloskie.pl/ROE5

www.winawloskie.pl/ROE

(90,41 netto)

33

2020 2021
750 ml
12.5%
bez beczki

(112,19 netto)
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Producent: ROENO, Trentino Region: Trentino-Alto Adige

Producent: ROENO, Trentino Region: Trentino-Alto Adige

Tera Alta, Pinot Grigio Valdadige DOC

La Rua, Marzemino della Vallagarina IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.0%
tak

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

57,60 zł

34

BIAŁE
WYTRAWNE

57,60 zł

(46,83 netto)

(46,83 netto)

Słomkowożółta barwa, intensywny i trwały aromat z wyraźnie zaakcentowaną gruszką i nutami owoców
tropikalnych. Zjawiskowo eleganckie i aksamitne w smaku, odpowiednio zbalansowaną kwasowością i
tropikalną owocowością.
Dojrzewanie: 30% wina dojrzewa w beczce.
Grona: Pinot Grigio 100%
Sugestie kulinarne: perfekcyjny aperitif, idealny do owoców morza.
Podawać w temp. 8-10 stopni C.

Rubinowoczerwona barwa o intensywnych purpurowych refleksach. Delikatne jak jedwab, ale jednocześnie intensywne w aromacie z nutami fiołków i czerwonych owoców. Pełne harmonii i dobrze
zbudowane. Na podniebieniu powtórzona owocowość aromatu.
Grona: Marzemino 100%
Sugestie kulinarne: delikatne dania o wyważonym smaku, zarówno z białego jak i czerwonego mięsa.
Podawać w temp. 15-18 stopni C.

www.winawloskie.pl/
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Producent: ROENO, Trentino Region: Trentino-Alto Adige

Producent: ROENO, Trentino Region: Trentino-Alto Adige

I Dossi, Teroldego Rotaliano della Vallagarina
IGP

Von Blumen, Lagrein Sudtirol Alto Adige
DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
12.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

61,40 zł

100,00 zł

Błyszcząca rubinowa barwa. Aromat intensywny i owocowy z wyraźną nutą porzeczek. Świeżość i aksamitna owocowość doskonale korespundują z profilem aromatycznym. Dojrzewanie w beczce.
Grona: Teroldego Rotaliano 100%
Sugestie kulinarne: dania z czerwonym mięsem, pikantne i aromatyczne dojrzałe sery.
Podawać w temp. 18 stopni C.

Intensywnie czerwonorubinowa barwa. Aromat intensywny, owocowy z akompaniamentem nut
zapachowych czerwonych owoców, jeżyn, wiśni i borówki amerykańskiej oraz kwiatów Irysa. Wyraziste,
bardzo przyjemne i głębokie w smaku. Dojrzewanie w dużych beczkach.
Grona: Lagrein 100%
Sugestie kulinarne: dania z czerwonego mięsa, pieczeń, średnio i długo dojrzewające sery.
Podawać w temp. 16-17 stopni C.

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/

(49,92 netto)

34

2021
750 ml
12.0%
bez beczki

(81,30 netto)
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Producent: BELLAVISTA Azienda Agricola, Erbusco, Lombardia Region: Lombardia

Producent: BELLAVISTA Azienda Agricola, Erbusco, Lombardia Region: Lombardia

Alma Non Dosato, Bellavista Gran Cuvee
Franciacorta DOCG

Alma, Bellavista Cuvee Brut Franciacorta
DOCG

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
12.5%
tak

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

448,00 zł

Nowe cuv&eacute;e, nowe oblicze Franciacorty Alma Non Dosato (bez dodatku cukru) to najnowszy
projekt duetu Francesca Moretti i Mattia Vezzola, pokazujący współczesną i żywą interpretację winnicy
Bellavista. Powstaje z 80 wybranych zbiorów Chardonnay i Pinot Nero, i 9 win riserva z poprzednich
roczników. Słomkowożółta barwa z zielonymi refleksami i piękny, delikatny, długi perlage. W nosie rześki
i głęboki aromat białych owoców, a w ustach świeże, pikantne i soczyste, pełne z długim i gładkim
finiszem. Wino z energią, klasą i elegancją.
Grona: Chardonnay 90% , Pinot Nero 10%
Potencjał: 25 lat

Najbardziej prestiżowa firma w regionie Franciacorta nazywa sie Bellavista i jest chlubą włoskiego świata winiarskiego. Ze wszystkich win Belllavisty zawsze solidny Cuvee Brut najlepiej oddaje jakość i klasę
Franciacorty. Wino białe, obficie spienione, o barwie żółto-słomkowej z zielonymi refleksami. W zapachu
wyczuwalna wielka słodycz, przechodząca w delikatną woń cytrusów, jabłek, cedru oraz białych kwiatów, którym towarzyszy lekki powiew wanilii. Przyjemnie kremowe w ustach. Rześkie i pulsujące życiem
w swojej owocowej świeżości. Bardzo długie, zrównoważone, niezwykle eleganckie w finale. Rarytas ten
powstaje w 90% z Chardonnay z 10% dodatkiem Pinota Bianco i Pinota Nero. Jego tajemnica zawarta jest
w odpowiednim doborze gron pochodzących z 25 różnych teroir należących do Bellavisty. Jak również
łączenia ich z pięcioma ostatnimi rocznikowymi spumante, przechowywanymi w piwnicach Bellavisty.
Temp. serw. 6 stopni C
Grona: 90% z Chardonnay z 10% dodatkiem Pinota Bianco i Pinota Nero
Wino dostępne w drewnianej oryginalnej skrzynce.

(364,23 netto)

www.winawloskie.pl/
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Producent: BELLAVISTA Azienda Agricola, Erbusco, Lombardia Region: Lombardia

Producent: BELLAVISTA Azienda Agricola, Erbusco, Lombardia Region: Lombardia

Alma, Bellavista Gran Cuvee Franciacorta
DOCG

Bellavista Nectar S.A. Franciacorta demi sec
DOCG

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
12.5%
tak

BIAŁE
WYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
12.0%
-

BIAŁE
PÓŁSŁODKIE

200,00 zł

267,50 zł

Najbardziej prestiżowa firma w regionie Franciacorta nazywa sie Bellavista i jest chlubą włoskiego świata winiarskiego. Ze wszystkich win Belllavisty zawsze solidny Cuvee Brut najlepiej oddaje jakość i klasę
Franciacorty. Wino białe, obficie spienione, o barwie żółto-słomkowej z zielonymi refleksami. W zapachu
wyczuwalna wielka słodycz, przechodząca w delikatną woń cytrusów, jabłek, cedru oraz białych kwiatów, którym towarzyszy lekki powiew wanilii. Przyjemnie kremowe w ustach. Rześkie i pulsujące życiem
w swojej owocowej świeżości. Bardzo długie, zrównoważone, niezwykle eleganckie w finale. Rarytas ten
powstaje w 90% z Chardonnay z 10% dodatkiem Pinota Bianco i Pinota Nero. Jego tajemnica zawarta jest
w odpowiednim doborze gron pochodzących z 25 różnych teroir należących do Bellavisty. Jak również
łączenia ich z pięcioma ostatnimi rocznikowymi spumante, przechowywanymi w piwnicach Bellavisty.
Temp. serw. 6 stopni C
Grona: 79% z Chardonnay, 20% Pinot Nero, 1% Pinot Bianco
Tutaj możesz dodać do zamówienia opakowanie firmowe dedykowane dla Bellavista Franciacorta Alma
750 ml.

Bellavista Nectar wytwarzana jest tradycyjnę metodą z zastosowaniem gron Chardonnay z poźnego
zbioru z co najmniej 30 różnych winnic, podsuszanych na krzewach. 30% gron fermentuje w małych
jasnych dębowych beczkach. Nektar ma jasną i trwałą piankę oraz piękny perlaż. Barwa słomkowożółta
z subtelnymi zielonymi refleksami, z wiekiem nabiera złotego odcienia. Bogaty bukiet, w którym dominują białe kandyzowane owoce i kwiaty oraz słodkie nuty miodu. Smak i nos kremowy, rozległy i bardzo
gładki, dyskretnie świeży, harmonijny i długi. Dojrzewa w piwnicach przez co najmniej 4 lata od zbioru.
Zawartośc cukru: 38 gr/litr.
Temp. serw. 6 stopni C
Czas dojrzewania u producenta: 4 lata
Grona: 100% Chardonnay
Długość życia: 25 lat

www.winawloskie.pl/BEL1’

www.winawloskie.pl/BEL5

(162,60 netto)

35

BIAŁE
WYTRAWNE

210,00 zł
(170,73 netto)

35

1500 ml
12.5%
tak

(217,48 netto)
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Producent: BELLAVISTA Azienda Agricola, Erbusco, Lombardia Region: Lombardia

Producent: BELLAVISTA Azienda Agricola, Erbusco, Lombardia Region: Lombardia

Bellavista Saten Franciacorta Brut DOCG

Bellavista Brut Rose Franciacorta DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2013
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

327,50 zł

Sat&egrave;n jest najbardziej delikatną i elegancką Franciacortą, produkowaną wyłącznie w najlepszych
rocznikach. Po powolnym dojrzewaniu w dębowych beczkach, odpoczywa w piwnicach przez minimum
4 lata. Bogata piana, niezwykle delikatny drobny perlage oraz słomkowa barwa, która zapowiada przepiękny, łagodny aromat różowych kwiatów, dojrzałych cytrusów i orzechów laskowych, powtórzonych
w smaku. Gładkie3 i kremowe w ustach o idealnej równowadze pomiędzy dojrzałością a świeżością.
Temp. serw. 6 stopni C
Grona: 100% Chardonnay
Długośc życia: 25 lat

Wdzięk, delikatność i siła łączą się w tym niezwykle smacznym i rzadkim cuv&eacute;e. Bazę do wina
stanowi aż 30 różnych wybranych próbek z rocznika, z których część dojrzewa w małych beczkach z
białego dębu. Uszlachetnianie w butelkach trwa przynajmniej 4 lata, licząc od zbiorów. Początkowa
młodzieńcza” różowa barwa przechodzi z wiekiem w szlachetne antyczne odcienie
a całość otoczona jest lśniącą białą
gęstą i trwałą pianką. Aromat zachwyca białą brzoskwinią
która przechodzi w nuty poziomek
dzikich kwiatów i chleba tostowego. W ustach przyjemnie gęste
wytrawne i rześkie

(266,26 netto)

www.winawloskie.pl/BEL7
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Producent: ZONIN IL BOSCO, Lombardia Region: Lombardia

Producent: PATRI CANTINE, Sicilia Region: Sicilia

Poggio Pelato, Pinot Nero, Oltrepo Pavese
DOC

Cerasuolo di Vittoria DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

58,90 zł

36

RÓŻOWE
WYTRAWNE

322,00 zł
(261,79 netto)

36

2011
750 ml
12.5%
-

Beczka

2018
750 ml
13.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

99,30 zł

(47,89 netto)

(80,73 netto)

Eliksir zdrowia. Wino o największej zawartości naturalnych antyoksydantów czyli przeciwutleniaczy,
które neutralizują wolne rodniki, a tym samym zapobiegają chorobom serca, naczyń krwionośnych oraz
opóźniają efekt starzenia się. Krzewy Pinot Nero są bardzo wysoko cenione przez światowych enologów.
Winorośl ta wymaga terenów suchych i uprawy ekstensywnej, dając grona, mające tę szczególną właściwość, że mogą być poddawane fermentacji ze skórkami jak i bez nich. Wino ma barwę lśniącej wiśni
i intensywny bukiet, pachnący świeżością i leśnymi owocami. W smaku bardzo przyjemne, delikatne z
odrobiną malin, truskawek i czarnych jagód. Dojrzewanie: 12 miesięcy w beczkach z dębu francuskiego.
Temp. serw. 16-18 stopni C
Sugestie kulinarne: młode - doskonale współgra z całym posiłkiem; dojrzałe - wspaniale towarzyszy
gotowanym i pieczonym mięsom, a także serom.
Grona: 100% Pinot Nero

Winnice Patri częściowo zlokalizowane w rejonie Cerasuolo di Vittoria, są jedynym DOCG na Sycylii.
Chcąc podkreślić i w pełni wykorzystać te walory, posadziliśmy szczepy Frappato i Nero d’Avola na tych
obszarach. Są to również najwyżej położone w naszej firmie winnice, które mogą osiągnąć nawet do 400
metrów wysokości. Pięknie nasłonecznione i bogate w glinę stanowią idealne środowisko do uprawy
tych dwóch odmian.
Przejrzysta, piękna, rubinowa barwa. Złożony aromat z charakterystycznymi nutami czerwonych owoców, wzbogaconymi akcentami przypraw. Otulające, strukturalne, mocne ale z łagodnymi i słodkimi
taninami. W ustach obfite i przyjemne, odpowiednio pikantne z długim i trwałym finiszem. Cerasuolo di
Vittoria to dwie odmiany winorośli, które łącząc się tworzą jego duszę: Nero d&rsquo;Avola, która nadaje
mu ciało i długowieczność oraz Frappato, odpowiedzialna za elegancję i soczystość.
Sugestie kulinarne: dania warzywne, szczególnie z fasoli, wieprzowina oraz dojrzewające sery - szczególnie sycylijski Rafusano DOP.
Dojrzewanie: część wina leżakuje w barrique, a reszta w dużych beczkach.
Grona: 55% Nero d&rsquo;Avola, 45% Frappato

www.winawloskie.pl/TEN1

www.winawloskie.pl/
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Producent: PATRI CANTINE, Sicilia Region: Sicilia

Producent: PATRI CANTINE, Sicilia Region: Sicilia

Nero d’Avola Sicilia DOC

Frappato Sicilia DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

99,30 zł

37

CZERWONE
WYTRAWNE

91,00 zł

(80,73 netto)

(73,98 netto)

Nero d&rsquo;Avola, władca absolutny Sycylijskiej Winnicy, ulubiony syn swojej ojczyzny jest niekwestionowanym bohaterem obszaru Riesino, który czuwa nad historią i winnicami przeznaczonymi do uprawy
tej winorośli. Pagórkowaty teren o powierzchni około 2 hektarów, położony w samym sercu gospodarstwa, do którego dotrzeć można tylko pieszo stwarza idealne warunku dla wzrostu tej odmiany, a późny
zbiór i naturalny proces suszenia owoców pozwala jeszcze bardziej wzmocnić moc i elegancję tego wina.
Ciemna i skoncentrowana rubinowa barwa. Złożony bukiet, pełen dojrzałych, czerwonych owoców oraz
akcentów śliwki, wzbogacony przyjemnie pikantnymi i prażonymi nutami. Mocne, eleganckie i strukturalne wino o gęstych i gładkich taninach. W ustach pełne, zrównoważone, odpowiednio pikantne z
bardzo długim, trwałym finiszem. Dojrzewa w beczce.
Grona: Nero d’Avola
Sugestie kulinarne: bogate dania mięsne, polędwica ze świeżo zmielonym pieprzem i oliwą.

Rubinowa czerwień w kieliszku otwiera się intensywnymi nutami aromatycznymi z delikatną owocowością i kwiatami w tle. Słodkie taniny, świeże, chrupiące owocowe aromaty i bardzo przyjemny smak
to wynik bogatej natury winogron dojrzewających w słonecznej Sycylii. W ustach świeża wiśnia, róża
i jagody. Świeżość i miękkość smaku połączona z delikatnymi taninami czynią to wino eleganckim i
uniwersalnym. Częściowo dojrzewa w beczce.
Grona: Frappato 100%
Sugestie kulinarne: odważne połączenie z daniami rybnymi i zupami z owoców morza lub klasyczne ze
średniodojrzałymi, owczymi serami.

www.winawloskie.pl/
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Producent: PATRI CANTINE, Sicilia Region: Sicilia

Producent: PATRI CANTINE, Sicilia Region: Sicilia

Etna Bianco DOC

Etna Rosso DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
13.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

128,55 zł

128,55 zł

Mityczne, owiane legendą wino pochodzące z obszarów pokrytych wulkaniczną ziemią, od zawsze fascynującą swoją pierwotną siłą i płodnością. Winnice czerpiąc z naturalnych mocy tego rejonu nadają
wyjątkowy charakter rosnącym tam odmianom winogron, z których powstaje świetne wino o specyficznym charakterze. Eleganckie i niepowtarzalne doskonale łączy się z tradycyjnymi daniami kuchni Katanii
(wsch. część Sycylii). Barwa słomkowożółta ze złotymi refleksami. Bardzo charakterystyczny, świeży,
elegancki aromat z zaakcentowaną mineralnością i subtelną pikanterią. W ustach Etna Bianco odsłania
swoją duszę, jej struktura jest bogata, zrównoważona i otulająca w smaku. Grona: Carricante 100%
Sugestie kulinarne: tradycyjna kuchnia sycylijska, jak sardynki beccaficu, grillowane ryby oraz lokalne
wędliny i sery.

Syn mitycznego terytorium bogatego w historię. Przesiąknięte popiołem winnice i wulkaniczne gleby
‘’wykute ogniem Olbrzyma rodzą wspaniałe owoce o oryginalnym charakterze
które czynią ten obszar wyjątkowym na skalę światową. Wysoka selekcja gron i prastare odmiany Nerello pozwalają na otrzymanie eleganckiego wina o wielkiej osobowości.”
Wino o jasnej rubinowej barwie w kieliszku, typowa dla odmian, z których jest produkowane. Bogaty i
elegancki bukiet czerwonych owoców przypominający poziomki i maliny, otoczony kwiatowymi nutami
fiołka wzbogaconymi subtelnymi i przyjemnymi korzennymi i prażonymi aromatami, takimi jak: łupina
orzecha włoskiego, cynamon, gałka muszkatołowa, liście tytoniu i ziarna kakao. Okrągłe i strukturalne,
bardzo eleganckie wino z dojrzałymi taninami i typową mineralnością. Świetna równowaga i trwałość
smaku, która w finale powtarza profil aromatyczny.
Dojrzewanie: 14 miesięcy w barrique.
Grona: 80% Nerello Mascalese - 20% Nerello Cappuccio (Mantellato)

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/

(104,51 netto)

37

2020
750 ml
13.0%
tak

(104,51 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: MEDICI ERMETE & FIGLI, , Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: MEDICI ERMETE & FIGLI, , Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

La Favorita, Lambrusco Dell’ Emilia-Bianco
Dolce IGT

La Favorita, Lambrusco Reggiano Rosato
Dolce DOC

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
8.0%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

SŁODKIE

Beczka

34,19 zł

38

RÓŻOWE
SŁODKIE

34,19 zł

(27,80 netto)

(27,80 netto)

Bardzo przyjemne białe lekko musujące wino, słodkie, wytwarzane drogą naturalnej fermentacji.
Winorośl uprawiana jest w rejonie prowincji Reggio Emillia, skąd bierze się nazwa tego napoju. Barwa
jasno - słomkowa. Bukiet owocowy, bardzo delikatny. W smaku delikatne, rześkie i świeże.
Należy je spożyć, gdy jest jeszcze młode tzn. w okresie jednego do dwóch lat.
Temp. serw. 8-10 stopni Celsjusza
Sugestie kulinarne: swietnie łączy się z wszelkimi deserami oraz owocami.
Grona: Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani, Lambrusco Maestri.

Lambrusco to jedyne w swoim rodzaju wino, robiące zawrotną karierę na całym świecie. Różowe, lekko
słodkie wino o wszechstronnym zastosowaniu, wytwarzane drogą naturalnej fermentacji. Delikatna jasnoróżowa barwa w połączeniu z intensywnie uwalniającymi się bąbelkami zachwyca swoją młodością,
orzeźwia i raduje. Bukiet owocowy z odcieniem fiołkowym. W smaku soczyste i świeże.
Temp. serw. 8-10 stopni C
Sugestia kulinarne: desery, owoce; doskonały aperitif.
Grona: Lambrusco Salamino, Lambrusco Marani

www.winawloskie.pl/MED1

38

www.winawloskie.pl/MED7

Producent: MEDICI ERMETE & FIGLI, , Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: MEDICI ERMETE & FIGLI, , Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

La Favorita, Lambrusco Reggiano Dolce
DOC

La Favorita, Lambrusco Reggiano Secco
DOC

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
8.5%
-

CZERWONE
SŁODKIE

34,19 zł

38

750 ml
8.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.0%
bez beczki

CZERWONE
WYTRAWNE

34,19 zł

(27,80 netto)

(27,80 netto)

Lambrusco to jedyne w swoim rodzaju wino, robiące zawrotną karierę na całym świecie. Czerwone,
lekko słodkie wino o wszechstronnym zastosowaniu, wytwarzane drogą naturalnej fermentacji. Żywa
czerwono-rubinowa barwa w połączeniu z intensywnie uwalniającymi się bąbelkami zachwyca swoją
młodością, orzeźwia i raduje. Bukiet owocowy z odcieniem fiołkowym. W smaku soczyste i świeże.
Temp. serw. 8-10 stopni Celsjusza
Sugestie kulinarne: swietnie łączy się z wszelkimi deserami oraz owocami. Doskonały aperitif.
Grona: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino.

Doskonałe wino lekko musujące, wytrawne, czerwone wytwarzane drogą naturalnej fermentacji.Barwa
bardzo żywa rubinowo-czerwona. Bukiet trwały z odcieniem fiołkowym. W smaku wytrawne a zarazem
owocowe, żywe, soczyste i świeże. Wino godne uwagi w upalne letnie dni. Należy je spożyć, gdy jest
jeszcze młode tzn. w okresie od jednego roku do dwóch lat.
Temp. serw. 12-14 stopni C
Sugestie kulinarne: wspaniale towarzyszy wszelkim daniom mięsnym a także serom i salami.
Grona: Lambrusco Marani, Lambrusco Salamino.

www.winawloskie.pl/MED2

www.winawloskie.pl/MED3
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Producent: VALTIDONE Cantina, Borgonovo, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: VALTIDONE Cantina, Borgonovo, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

La Rustica Colli Piacentini Bianco Malvasia
Amabile DOC

La Rustica Colli Piacentini Rosso Bonarda
Amabile DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
10.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

PÓŁSŁODKIE

Beczka

38,15 zł

39

CZERWONE
PÓŁSŁODKIE

38,15 zł

(31,02 netto)

(31,02 netto)

Półsłodkie białe wino, młode i owocowe. Barwa słomkowo-żółta, bukiet owocowo-kwiatowy. Odpowiedni jako aperitif oraz do przystawek i dań rybnych, jak również do pizzy.
Temp. serw. 8 stopni C.
Grona: 100% Malvasia

Czerwone wino, młode i owocowe. Barwa intensywnie rubinowo-czerwona. Bukiet owocowo-kwiatowy.
W smaku okrągłe i harmonijne.
Temp. serw. 18-20 stopni C.
Grona: 100% Bonarda
Sugestie kulinarne: do dań z makaronu i do pizzy.

www.winawloskie.pl/VAL1

39

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Bradamante Vino bianco da uve stramature
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2011 2012
500 ml
13.5%
tak

www.winawloskie.pl/VAL2

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Colibri Chardonnay Vino Frizzante
Rocznik:

BIAŁE
SŁODKIE

74,40 zł

39

2020
750 ml
11.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

43,55 zł

(60,49 netto)

(35,41 netto)

Wino wyjątkowe o kolorze żółtego złota z bursztynowymi refleksami. Nos bogaty z nutami moreli, miodu,
migdałów i suszonych fig. W smaku otulające, miękkie i przyjemnie słodkie. Posiada świetny potencjał
do starzenia.
Bradamante - mitologiczna postać z poematu Orlando Furioso” była chrześcijańską wojowniczką
silną kobietą
obdarzoną ogromnym wdziękiem i determinacją
która zostawiła swój ślad w historii
tak jak Katarzyna Sforza

Białe, owocowe, lekko musujące wino. Pełne życia jak koliber i jednocześnie tak delikatne jak trzepot
jego skrzydeł. Bardzo przyjemne i łatwe w piciu. Jest doskonałym akompaniamentem dla spotkania z
przyjaciółmi.
Sugestie kulinarne: perfekcyjne jako aperitif lub do rybnych przystawek, grillowanych ryb i tart; odpowiednie do Panzanella z groszkiem i marynowanych anchois.
Grona: 100% Chardonnay
Temp serwowania: 10°- 12° C

www.winawloskie.pl/NES9

www.winawloskie.pl/NES8
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Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Pagadebit Romagna DOC
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020 2021
750 ml
12.0%
-

Famoso Rubicone IGT
Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

40,85 zł

40

BIAŁE
WYTRAWNE

40,85 zł

(33,21 netto)

(33,21 netto)

Białe wino z wyjątkowo odpornego na trudne warunki atmosferyczne szczepu o nazwie Bombino Bianco
uzupełnione w 10% o Sauvignon Blanc. Uprawa tych winogron pozwalała rolnikom przetrwać trudne
lata kryzysu i spłacić zaciągnięte długi. Stąd jego historyczna nazwa - z wł. paga debit oznacza spłacić
dług. Jasnosłomkowy kolor z subtelnym odcieniem zieleni. Zadziwia sympatyków białego wina swoją
niezwykłą rześkością, przyjemnie cytrusowym smakiem i intensywnym kwiatowym aromatem (czarnego
bzu, czeremchy i rabarbaru).
Sugestie kulinarne: przystawki na bazie warzyw, omlet ze świeżą cebulką, risotto ze szparagami, zupy na
bazie grochu i porów oraz krewetki i skorupiaki.
Grona: Bombino Bianco 90%, Sauvignon Blanc 10%
Temp. serwowania: 12 stopni C.

Famoso, zwane także Uva Rambela jest autochtoniczną odmianą krzewu winorośli z Romanii, którą po
wielu latach zapomnienia odkryto na nowo. Uprawy Famoso zostały przywrócone około dziesięciu lat
temu.
Wino o delikatnym żółtym kolorze i zielonych refleksach oraz bardzo intensywnym profilu sensorycznym
(aromatyczna odmiana winogron). Zarówno nos, jak i podniebienie ukazują kwiatowe aromaty, takie jak
lipa, kwiaty pomarańczy i jaśminu, a także tropikalne i białe owoce. Intensywny i bogaty smak, o świeżej
i zrównoważonej kwasowości. Długi i aromatyczny finisz.
Grona: Famoso (Uva Rambela) 100%
Sugestie kulinarne: ryby i owoce morza, risotto z aromatycznymi ziołami, białe mięso i świeże sery.

www.winawloskie.pl/NES3

40

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Campodora, Albana Secco Romagna DOCG
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.5%
bez beczki

www.winawloskie.pl/

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Nespolino, Trebbiano-Chardonnay Rubicone
IGT
Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

40,85 zł

40

2021
750 ml
12.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.5%
-

BIAŁE
WYTRAWNE

36,10 zł

(33,21 netto)

(29,35 netto)

Wino o słomkowo-żółtej barwie ze złotymi refleksami typowymi dla grona Albana di Romagna. Elegancki
bogaty nos z wyraźnymi aromatycznymi nutami jaśminu i owoców pestkowych, takich jak brzoskwinie
i morele, z dodatkiem ananasa i owoców cytrusowych. Od pierwszego łyku ujawnia bogaty i gładki
smak, z intensywnymi garbnikami w posmaku, zachowując wspaniałą równowagę pomiędzy świeżością
i kwasowością.
Szczep Albana jest silnie związane z regionem i z tradycją Romanii i ma na swoim koncie odnotowany
rekord: było pierwszym białym winem we Włoszech, które w roku 1987 otrzymało najwyższą apelację
DOCG (Denominazione di origine controllata e garantita - najwyższa klasa jakości przyznana jedynie 34
określonym strefom kontrolowanego i gwarantowanego pochodzenia wina).
Sugestie kulinarne: ryby i owoce morza również smażone, risotto z ziołami, białe mięso.
Temp. serwowania: 12-14 ° C
Grona: 100% Albana

Niezwykle świeże i łatwe” w piciu
słomkowe w barwie z zielonkawo-żółtymi refleksami. Intensywne w aromacie przepełnionym świeżymi
kwiatami i nutami owoców tropikalnych. Nespolino powstaje z dwóch najbardziej typowych dla Emilia
Romagna szczepów winogron i swoją przyjemną charakterystyką reprezentuje lokalne smaki.”
Grona: 50% Trebbiano, 50% Chardonnay
Sug. kulinarne: homar w kremie z dyni i migdałów, wegetarianskie zupy, smazone ryby, białe mięso.
Temp. serwowania: 12 ° - 14 ° C.

www.winawloskie.pl/NES13

www.winawloskie.pl/NES1
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Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Nespolino, Sangiovese-Merlot Rubicone IGT
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.5%
-

Le Coste Romagna Trebbiano DOC
Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

36,10 zł

2020
750 ml
12.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

34,80 zł

(29,35 netto)

(28,29 netto)

Intensywnie rubinowe w barwie, niezwykle świeże i bardzo przyjemne. Dominują w nim aromaty wiśni i
fiołka typowe dla Sangiovese, w połączeniu z nutami ziół i czekolady (Merlot). Wytrawne, zrównoważone
w strukturze, doskonałe do dań na bazie makaronu.
Sugestie kulinarne: pierożki z wieprzowiną w sosie z kiełbaskami, czerwone mięso, średnio dojrzałe
sery.
Temp. serwowania 17 ° C
Grona: 70% Sangiovese, 30% Merlot

Lekkie, świeże, owocowe wino o jasno słomkowej barwie. W bukiecie aromaty kwiatów i owoców cytrusowych oraz nuta zielonych jabłek.
W smaku zrównoważone, z odpowiednią kwasowością i urzekającą subtelną słonością w posmaku, typową dla gron Trebbiano pochodzących z tego rejonu.
Sugestie kulinarne: przystawki, ręcznie robione makarony z sosem z warzywami, warzywa (w zupie lub
pieczone), sałatka z krewetek, ryby smażone, sałatka z żabnicy z czarnym ryżem.
Temp. serwowania: 12 ° C

41

www.winawloskie.pl/NES2

41

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Fico Grande Romagna Sangiovese DOC
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
12.5%
-

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Dogheria, Pinot Bianco Rubicone IGT
Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

34,80 zł

41

www.winawloskie.pl/NES12

Beczka

2020 2021
750 ml
13.0%
-

BIAŁE
WYTRAWNE

49,00 zł

(28,29 netto)

(39,84 netto)

Czerwone delikatne i miękkie wino z regionu Emilia-Romagna, przyjemne i smaczne zarówno samo, jak i
jako akompaniament do wielu potraw. Owocowe, lekko pikantne, z charakterystycznym aromatami wiśni
i fiołków. Dzięki miękkim i delikatnym taninom jest winem odpowiednim na każdy dzień.
Grona: Sangiovese 95%, Merlot 5%
Temp. serwowania: 16 stopni C

Wino o intensywnie żółto-słomkowej barwie. Uwalnia dla nosa i podniebienia delikatne kwiatowe aromaty konwalii, połączone z brzoskwinią, melonem, gruszką konferencją, zielonym jabłkiem i cytrusami.
Zrównoważone i bardzo świeże z przyjemnym posmakiem mineralnym. Dogheria, to nazwa wsi w dolinie
Bidente gdzie znajdują się winnice, z których zebrane grona Pinota Bianco uzupełnione 10% dodatkiem
Sauvignon Blanc posłużyły do otrzymania tego wina.
Grona: Pinot Bianco 90%, Sauvignon Blanc 10%
Sugestie kulinarne: Sashimi z tuńczyka, grilowane warzywa, rybne przekąski, surowe ryby, ręcznie robione makarony, pieczone i grilowane ryby oraz białe mięsa.
Temp. serwowania: 12 stopni C.

www.winawloskie.pl/NES11

www.winawloskie.pl/NES4
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Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Prugneto, Sangiovese Romagna Superiore
DOC
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
13.5%
tak

Teluccio Vino rosso da uve stramature
Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

53,70 zł

42

CZERWONE
SŁODKIE

81,20 zł

(43,66 netto)

(66,02 netto)

Czerwone wino ukazujące prawdziwą ekspresję gron Sangiovese z regionu Romagna. Jasno rubinowe
w barwie, owocowe, gładkie w smaku korespondującym z przyjemnym aromatem małych czerwonych
owoców. Na podniebieniu, świeżość idzie w parze z miękkimi taninami i subtelnymi akcentami fiołka,
śliwki oraz wiśni z długim pikantnym posmakiem. Część wina dojrzewa we francuskim dębie. Nazwa
wina pochodzi od winnicy noszącej to samo imię -pierwszej ziemi zakupionej przez rodzinę.
Grona: Sangiovese 100%
Sugestie kulinarne: ręcznie robiony makaron, pierożki z mięsem gołębia z rozmarynem i sosem z czerwonego wina, pieczenie, grillowane żeberka wołowe, długo dojrzewające sery.
Temp. serwowania: 16° C

Wyjatkowe czerwone wino o głębokiej rubinowej barwie. Nos bogaty z nutami czereśni, jeżyny i słodkich
przypraw. W smaku uwodzicielskie ze zharmonizowanymi taninami. Teluccio jest doskonałym rezultatem
tradycyjnej winifikacji czerwonych winogron, które zostały częściowo ususzone na winorośli, i zebrane
w wyniku tzw. póżnego zbioru”.”
Sugestie kulinarne: torcik czekoladowy, gorąca czekolada z dodatkiem cynamonu, wypieki, ciasteczka,
torrone, desery czekoladowe.Temp. serwowania: 16° C Grona: Sangiovese 100%

www.winawloskie.pl/NES5

42

Producent: PODERI DAL NESPOLI S.r.l., Nespoli, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Borgo dei Guidi Rubicone IGT
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
14.5%
tak

www.winawloskie.pl/NES10

Producent: CAVIRO APRIMONDO, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Aprimondo, Sangiovese Rubicone
Appassimento IGT
Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

100,40 zł

42

2011
500 ml
14.0%
tak

Beczka

750 ml
14.5%
bez beczki

CZERWONE
WYTRAWNE

44,80 zł

(81,63 netto)

(36,42 netto)

Eleganckie, miękkie i bardzo okrągłe wino, czerwono-rubinowe w barwie z długim i intesywnym aromatem czewonych owoców, konfitury z czarnych porzeczek, lekko dosłodzonym pikantnymi nutami
lukrecji. Pełne i skoncentrowane na podniebieniu, dobrze zbalansowane, pełne szlachetnych tanin.
Przez 5 miesięcy dojrzewa w beczkach z dębu francuskiego, kolejne 5 miesięcy w butelkach zanim
trafi do sprzedaży.
Grona: Sangiovese 70%, Cabernet Sauvignon 30%
Sug. kulinarne: faszerowana przepiórka z foie gras i rydzami, pieczenie i duszone mięso, gulasze, mięso
grillowane i sery.
Temp. serwowania: 17 ° -18 ° C

Wykwintne, czerwone wino stołowe produkowane metodą appassimento - z podsuszanych gron. Intensywna ciemna rubinowa barwa. Wyrazisty owocowy aromat. Na podniebieniu akcenty wiśni, śliwki i figi.
Miękkie, długie, łagodnie wytrawne w smaku z idealną równowagą pomiędzy alkoholem, a słodyczą.
Wino wegańskie.
Grona: Sangiovese
Podawać w temp. 18-20 stopni C.

www.winawloskie.pl/NES7

www.winawloskie.pl/
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Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Terre Forti Vino Bianco d’Italia

Terre Forti Vino Rosso d’Italia

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

22,30 zł

43

CZERWONE
WYTRAWNE

22,30 zł

(18,13 netto)

(18,13 netto)

Barwa słomkowo-żółta z zielonymi refleksami. W aromacie przyjemne nuty kwiatowe i akcenty soczystej
brzoskwini i moreli. W smaku wielka świeżość oraz doskonała harmonia pomiędzy subtelną słodyczą a
odpowiednią kwasowością.
Straw-yellow with light greenish hue. Lovely floral aromas and luscious peach and apricot flavours. Very
fresh wine, good sweeteners, harmonic and acid.
Grona: Trebbiano, Moscato, Malvasia i inne białe.

Rubinowo-czerwone w kolorze. Typowe aromaty Sangiovese, nuty jeżyny i czereśni oraz dojrzałe wiśnie
z odrobiną pikantności. Bardzo świeże wino, z odpowiednią kwasowością i czarną porzeczką i jagodą
w smaku.
Ruby red in colour. Typical scents of Sangiovese and intense hints of blackberry and cherry and a good
bouquet of ripe black cherries with a hint of spice. Very fresh wine, harmonic and acid with flavours of
blackcurrant and berry in the taste.
Grona: Sangiovese, Montepulciano

www.winawloskie.pl/CAV3
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www.winawloskie.pl/CAV4

Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Terre Forti Trebbiano-Chardonnay Rubicone
IGT

Terre Forti Sangiovese Rosato Rubicone IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

28,45 zł

43

750 ml
11.5%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018 2020
750 ml
12.0%
bez beczki

RÓŻOWE
WYTRAWNE

28,45 zł

(23,13 netto)

(23,13 netto)

Słomkowo-żółte w kolorze z jasnozielonymi refleksami. Intensywny aromat tropikalnych owoców i kwiatów. Dobrze zbudowane, pełnocieliste, gładkie i odpowiednio zbalansowane w smaku.
Grona: Trebbiano 70%, Chardonnay 30%

Różowa opalizująca barwa, przypominająca miąższ arbuza. Rześkie i świeże o aromatycznym bukiecie
polnych kwiatów. Smak pełen soczystych truskawek, malin i jagód.
Sugestie kulinarne: samo lub jako akompaniament do ochładzających, lekkich letnich potraw jak np.
sałatka z granatów z miętą.

www.winawloskie.pl/CAV5

www.winawloskie.pl/CAV9

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Terre Forti Merlot d’Italia

Terre Forti Sangiovese Rubicone IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
12.0%
bez beczki

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

28,45 zł

44

CZERWONE
WYTRAWNE

28,45 zł

(23,13 netto)

(23,13 netto)

Bardzo przyjemny, łatwy w piciu” Merlot o rubinowo-czerwonej barwie. W smaku mięsiste świeże śliwki
i skoncentrowane akcenty śliwek suszonych
z nutami mięty i szałwii
o dość delikatnym finale.”
Sugestie kulinarne: rozkosznie łatwe do picia samodzielnie, niezwykłe np. z duszoną jagnięciną i morelowym tagine.

Rudoczerwona barwa w kieliszku i aksamit na podniebieniu. Wytrawne, o delikatnej strukturze,
która sprawia że wino jest bardzo przyjemne w smaku. Leśne owoce połączone z wiśnią, muśnięte
goździkową nutą.
Perfekcyjne samo, ale równie odpowiednie do soczystego mięsa z kurczaka czy pieczonej dyni.
Grona: 100% Sangiovese

www.winawloskie.pl/CAV13

44

www.winawloskie.pl/CAV13

Producent: CAVIRO TAVERNELLO, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: CAVIRO TAVERNELLO, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Tavernello, Vino Bianco d’Italia box

Tavernello, Vino Rosso d’Italia box

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

5000 ml
11.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

5000 ml
11.0%
bez beczki

CZERWONE
WYTRAWNE

102,80 zł

102,80 zł

Delikatne, codzienne białe wino o świeżym kwiatowym aromacie. Przyjemnie owocowe na podniebieniu.
Sugestie kulinarne: do pieczeni z białego mięsa lub jako aperitif.
Temp. serwowania: 10-12° C

Stołowe czerwone wino o barwie intensywnej ciemnej czerwieni. Delikatny kwiatowy aromat. W smaku
okragłe, pozostawiające na podniebieniu akcenty ciemnych owoców.
Sug. kulinarne: Pieczone i grillowane czerwone mięso oraz jako aperitif.
Temp. serwowania: 12-14 ° C.

www.winawloskie.pl/CAV1

www.winawloskie.pl/CAV2

(83,58 netto)

44

2021
750 ml
12.0%
bez beczki

(83,58 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: CAVIRO TAVERNELLO, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: CAVIRO TAVERNELLO, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Tavernello Trebbiano Chardonnay Rubicone
box IGT

Tavernello Sangiovese Rubicone box IGT

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

3000 ml
12.0%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

69,00 zł

45

CZERWONE
WYTRAWNE

69,00 zł

(56,10 netto)

(56,10 netto)

Nos rześki, pełen cytrusowych aromatów. Na podniebieniu akcenty jabłka i gruszki.
Grona: Trebbiano, Chardonnay
Temp. serwowania: 10-12 ° C.
Sugestie kulinarne: doskonałe samo lub jako dodatek do kremowych makaronów, kurczaka i gotowanej
ryby.

Intensywnie rubinowy kolor, z rześkim delikatnie fiołkowo-owocowym nosem. Wyraziste i zrównoważone w smaku z delikatnymi taninami i przyjemnie wytrawnym finałem.
Grona: 100% Sangiovese
Temp. serwowania: 16-18° C.
Sugestie kulinarne: lasagne, makarony, stek i inne potrawy kuchni włoskiej.

www.winawloskie.pl/CAV12

45

www.winawloskie.pl/CAV13

Producent: CAVIRO EMARANE, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: MGM ITINERA, Emilia-Romagna Region: Sicilia

Emarane, Vino Rosso d’Italia Dry
(Sangiovese)

Itinera Chardonnay Prima Classe Vino
Varietale d’Italia

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
12.5%
bez beczki

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

24,99 zł

45

3000 ml
12.0%
bez beczki

Beczka

2019
750 ml
13.5%
tak

BIAŁE
WYTRAWNE

46,70 zł

(20,32 netto)

(37,97 netto)

Intensywnie czerwony kolor z fioletowym odcieniem. Delikatny i złożony nos z wyraźnymi nutami róż,
śliwek, dojrzałych jeżyn. Bogate na podniebieniu z akcentem wiśniowej konfitury. Niezwykle okrągłe
i kompletne.
Sugestie kulinarne: świetnie komponuje się z pieczonym mięsem, gulaszami, dojrzałymi serami i daniami
z makaronu.
Grona: Sangiovese
#promocjanacodzien

Niezwykle przyjemne, eleganckie wino. Aromaty wanilii, kokosu, banana, egzotycznych owoców i mlecznej czekolady. W smaku owocowość z nutami banana i dojrzałej pomarańczy, wyraźna wanilia i przyjemna kwasowość. Dojrzewa w beczce.
Grona: 100% Chardonnay
Temp.serwowania 10-12 st.C.
Sugestie kulinarne: jako aperitif oraz do dań rybnych i bazujących na białym mięsie.

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/MGM

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, 1502 DA VINCI IN ROMAGNA, Emilia-Romagna Region: Toscana

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, 1502 DA VINCI IN ROMAGNA, Emilia-Romagna Region: Toscana

1502 Da Vinci in Romagna, Mapa di Imola,
Pignoletto Spumante DOC
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.0%
bez beczki

1502 Da Vinci in Romagna, Duomo di
Faenza, Trebbiano di Romagna DOC
Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

39,30 zł

46

BIAŁE
WYTRAWNE

37,90 zł

(31,95 netto)

(30,81 netto)

Leonardo w 1502 roku spędził sześć miesięcy w regionie Emilia-Romagna. Linia 1502 nawiązuje do tej
podróży i jest dedykowana winom z najlepszych winnic tego regionu produkowanych metodą Leonardo.
W tym czasie mistrz odwiedził pięć miejsc, które uwiecznił szkicami pokazanymi na poszczególnych
etykietach.
Doskonały perlaż, słomkowo-zółta barwa z zielonymi refleksami. Kwiatowe aromaty z typowym akcentem akacji łączą się z nutami jabłka i brzoskwini. Przyjemnie musujące, świeże, jedwabiste i lekkie w
smaku, produkowane metodą Charmat.
Grona: 100% Pignoletto

Leonardo w 1502 roku spędził sześć miesięcy w regionie Emilia-Romagna. Linia 1502 nawiązuje do tej
podróży i jest dedykowana winom z najlepszych winnic tego regionu produkowanych metodą Leonardo.
W tym czasie mistrz odwiedził pięć miejsc, które uwiecznił szkicami pokazanymi na poszczególnych
etykietach.
Delikatna żółto-słomkowa barwa. W nosie aromaty owocowe jabłka i moreli, którym towarzyszy bukiet
kwiatowy. Jego odpowiednia kwasowość i silna owocowość dodają świeżości smaku. Produkowane wg
metody Leonardo.
Grona: 85% Trebbiano i 15% inne białe
Temp. serw. 8-10 stopni C

www.winawloskie.pl/LEO

46

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, 1502 DA VINCI IN ROMAGNA, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

1502 Da Vinci in Romagna, Portocanale di
Cesenatico, Rosato Sangiovese Rubicone
IGT
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.0%
bez beczki

www.winawloskie.pl/LEO

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, 1502 DA VINCI IN ROMAGNA, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

1502 Da Vinci in Romagna, Uve portate a
Cesena, Sangiovese Appassimento Romagna
DOC
Rocznik:

RÓŻOWE
WYTRAWNE

39,25 zł

46

2019 2021
750 ml
12.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
14.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

87,55 zł

(31,91 netto)

(71,18 netto)

Leonardo w 1502 roku spędził sześć miesięcy w regionie Emilia-Romagna. Linia 1502 nawiązuje do tej
podróży i jest dedykowana winom z najlepszych winnic tego regionu produkowanych metodą Leonardo.
W tym czasie mistrz odwiedził pięć miejsc, które uwiecznił szkicami pokazanymi na poszczególnych
etykietach.
Pełnocieliste delikatnie różowe wino, o świeżym owocowym aromacie. Nos charakterystyczny kwiatowy
z akcentem świeżej wiśni, brzoskwini i moreli. Świeży i owocowy smak z zauważalną kuszącą kwasowością i delikatnym, ale pełnym smaków finiszem.
Produkowane w/g metody Leonardo.
Grona: 100% Sangiovese
Temp. serwowania: 10/12 ° C
Sugestie kulinarne: doskonały aperitif, uniwersalne w czasie całego posiłku.

Leonardo w 1502 roku spędził sześć miesięcy w regionie Emilia-Romagna. Linia 1502 nawiązuje do tej
podróży i jest dedykowana winom z najlepszych winnic tego regionu produkowanych metodą Leonardo.
W tym czasie mistrz odwiedził pięć miejsc, które uwiecznił szkicami pokazanymi na poszczególnych
etykietach.

www.winawloskie.pl/LEO

www.winawloskie.pl/LEO
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Czerwone wino produkowane z podsuszanych winogron Sangiovese. Prezentuje intensywną czerwoną
barwę z rubinowymi refleksami. W nosie owocowy aromat przesycony nutami waniliowymi, które pozostawiają na finiszu akcenty przyprawowo-tytoniowe. Jego kwasowość połączona z okrągłymi taninami
podkreśla dojrzały owoc, co finalnie sprzyja trwałości smaku.

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, 1502 DA VINCI IN ROMAGNA, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: LEONARDO DA VINCI Cantine, I CAPOLAVORI, Emilia-Romagna Region:
Emilia-Romagna

1502 Da Vinci in Romagna, Rocca di Cesena,
Sangiovese Superiore Riserva DOC
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
14.0%
tak

I Capolavori, Da Vinci Dama Con l’Ermellino,
Pinot Grigio Rubicone IGT
Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

43,00 zł

47

BIAŁE
WYTRAWNE

39,90 zł

(34,96 netto)

(32,44 netto)

Leonardo w 1502 roku spędził sześć miesięcy w regionie Emilia-Romagna. Linia 1502 nawiązuje do tej
podróży i jest dedykowana winom z najlepszych winnic tego regionu produkowanych metodą Leonardo.
W tym czasie mistrz odwiedził pięć miejsc, które uwiecznił szkicami pokazanymi na poszczególnych
etykietach.
Intensywnie rubinowa barwa wpadająca w granat. W nosie początkowe akcenty owocowe czereśni i
jeżyny ustępują miejsce tostowym i pikantnym nutom na finiszu. Zrównoważona kwasowość połączona z
miękkością tanin rozwiniętych podczas dojrzewania w beczce oraz dojrzałość gron, podkreślają trwałość
i finezję smaku. Produkowane metodą Leonardo.
Grona: 85% Sangiovese, 15% innych czerwonych
Temp. serw. 18-20 stopni C

Białe wino z linii inspirowanej wielkimi dziełami malarskimi Leonardo Da Vinci (z wł. dzieła - i capolavori).
Na etykiecie miękkość dotyku, smukły palec damy pieszczący futro łasicy, a wewnatrz butelki miękkość
owoców, słodycz perfum i smak najsłynniejszego włoskiego białego wina. Owocowy i kwiatowy aromat
połączony z klasyczną nutą świeżości i mineralności.
Grona: Pinot Grigio 85%, inne 15%

www.winawloskie.pl/LEO

47

www.winawloskie.pl/LEO

Producent: LUIGI SGARZI, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: LUIGI SGARZI, Emilia-Romagna Region: Emilia-Romagna

Villa Francesca, Vino Bianco Amabile

Villa Francesca, Vino Rosso Amabile

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
10.0%
bez beczki

BIAŁE
PÓŁSŁODKIE

26,40 zł

47

2021
750 ml
12.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
10.0%
bez beczki

CZERWONE
PÓŁSŁODKIE

26,40 zł

(21,46 netto)

(21,46 netto)

Białe, półsłodkie, lekkie wino o słomkowo-żółtej barwie. Intensywny owocowy bukiet. Zbalansowane i
przyjemnie owocowe w smaku.
Sugestie kulinarne: kuchnia azjatycka, ser, desery.
Grona: Chardonnay, Trebbiano, Moscato

Delikatne, półsłodkie, czerwone wino. Jasna, rubinowoczerwona barwa. Zachęcający owocowy aromat
wiśni, śliwki i ziół. Zbalansowane i bardzo przyjemne w smaku.
Sugestie kulinarne: kuchnia tajska, mięso wędzone, desery czekoladowe.
Grona: Sangiovese, Merlot

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/
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Producent: CAVIRO NOVEBOLLE, Emila-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: CAVIRO NOVEBOLLE, Emila-Romagna Region: Emilia-Romagna

Novebolle Bianco Extra Dry Romagna
Spumante DOC

Novebolle Bianco Brut Romagna Spumante
DOC

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.5%
bez beczki

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

PÓŁWYTRAWNE

Beczka

31,80 zł

48

BIAŁE
WYTRAWNE

38,55 zł

(25,85 netto)

(31,34 netto)

Novebolle Romanga DOC Spumante oznacza smak i nieodparte pragnienie świętowania. To koncept,
który wywodzi się z długiego doświadczenia w produkcji wina musującego w Romanii, jeszcze na
początku XX wieku. Historyczne publikacje głoszą niezwykłą elegancję i wysoką jakość win musujących
z tego regionu, utożsamiając je nawet z szampanem. Ten historyczny produkt, którego tradycja produkcji
zanikała na przestrzeni epok, został teraz przywrócony do życia i od nowa zadziwia swoją urodą. Novebolle nazwą nawiązuje do szczęśliwej cyfry dziewięć i jednocześnie oznacza nowe. Dziewięć to także
liczba wzgórz pięknego i obfitego obszaru Romanii. Dziewiątka spotyka się z dziewiątką, a przeszłość
z teraźniejszością tworząc nową, ale silnie związaną z terytorium jakość win musujących, będących
wspaniałą wizytówką regionu. Novebolle to zapowiedź wyjątkowego i kuszącego wina musującego. To
historia, styl życia, piękno i pozytywność. Włochy, kraina wspaniałych win ma swojego nowego protagonistę!
Białe, musujące o jasno słomkowej barwie. Nos delikatny z akcentami egzotycznych owoców i aromatów
kwiatowych. Rześkie i eleganckie na podniebieniu, świeże, smaczne, łagodnie wytrawne z klasycznie
pięknym i trwałym perlażem. Niezwykle uniwersalne, doskonałe na każdą porę dnia.
Grona: Trebbiano 75%, Chardonnay 20%, Famoso 5%
Sugestie kulinarne: aperitif, do lekkich posiłków.

Novebolle Romanga DOC Spumante oznacza smak i nieodparte pragnienie świętowania. To koncept,
który wywodzi się z długiego doświadczenia w produkcji wina musującego w Romanii, jeszcze na
początku XX wieku. Historyczne publikacje głoszą niezwykłą elegancję i wysoką jakość win musujących z tego regionu, utożsamiając je nawet z szampanem. Ten historyczny produkt, którego tradycja
produkcji zanikała na przestrzeni epok, został teraz przywrócony do życia i od nowa zadziwia swoją
urodą.Novebolle nazwą nawiązuje do szczęśliwej cyfry dziewięć i jednocześnie oznacza nowe. Dziewięć
to także liczba wzgórz pięknego i obfitego obszaru Romanii. Dziewiątka spotyka się z dziewiątką, a
przeszłość z teraźniejszością tworząc nową, ale silnie związaną z terytorium jakość win musujących,
będących wspaniałą wizytówką regionu.Novebolle to zapowiedź wyjątkowego i kuszącego wina musującego. To historia, styl życia, piękno i pozytywność. Włochy, kraina wspaniałych win ma swojego nowego protagonistę!
Białe, musujące o jasno słomkowej barwie i złotych refleksach, wytwarzane metodą Martinotti. Piękny
i trwały perlaż. Nos delikatny i aromatyczny z nutami kwiatów jaśminu, dzikiego czarnego bzu i skórki
cytrynowej. W ustach wytrawne z przyjemnie rześką kwasowością i świeżością chrupiącego zielonego
jabłka. Efektowne bąbelki przyjemnie wypełniają podniebienie. Niezwykle uniwersalne, doskonałe na
każdą uroczystość i każdą porę dnia.
Grona: Trebbiano 95%, Famoso 5%
Temp. serw. 8-10°C
Sugestie kulinarne: aperitif, do lekkich posiłków.

www.winawloskie.pl/

48

www.winawloskie.pl/

Producent: CAVIRO NOVEBOLLE, Emila-Romagna Region: Emilia-Romagna

Producent: CAVIRO NOVEBOLLE, Emila-Romagna Region: Emilia-Romagna

Novebolle Rose Extra Dry Romanga
Spumante DOC

Novebolle Rose Extra Brut Romagna
Spumante DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

Rocznik:

750 ml
11.5%
bez beczki

RÓŻOWE
PÓŁWYTRAWNE

33,15 zł

48

750 ml
11.5%
tak

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
11.5%
bez beczki

RÓŻOWE
WYTRAWNE

39,90 zł

(26,95 netto)

(32,44 netto)

Novebolle Romanga DOC Spumante oznacza smak i nieodparte pragnienie świętowania. To koncept,
który wywodzi się z długiego doświadczenia w produkcji wina musującego w Romanii, jeszcze na
początku XX wieku. Historyczne publikacje głoszą niezwykłą elegancję i wysoką jakość win musujących z tego regionu, utożsamiając je nawet z szampanem. Ten historyczny produkt, którego tradycja
produkcji zanikała na przestrzeni epok, został teraz przywrócony do życia i od nowa zadziwia swoją
urodą.Novebolle nazwą nawiązuje do szczęśliwej cyfry dziewięć i jednocześnie oznacza nowe. Dziewięć
to także liczba wzgórz pięknego i obfitego obszaru Romanii. Dziewiątka spotyka się z dziewiątką, a
przeszłość z teraźniejszością tworząc nową, ale silnie związaną z terytorium jakość win musujących,
będących wspaniałą wizytówką regionu.Novebolle to zapowiedź wyjątkowego i kuszącego wina musującego. To historia, styl życia, piękno i pozytywność. Włochy, kraina wspaniałych win ma swojego nowego protagonistę!
Musujące wino o bladej, delikatnie różowej barwie z jasnymi refleksami i pięknym perlażu. Nadzwyczaj
świeży i aromatyczny bukiet z dominacją czerwonych kwiatów i akcentu brzoskwini. Świeże, łagodnie
wytrawne i smaczne.
Grona: Sangiovese 75%, Merlot 25%
Sugestie kulinarne: aperitif, desery, lekkie dania, wędliny.
Temp. serw. 8-10°C

Novebolle Romanga DOC Spumante oznacza smak i nieodparte pragnienie świętowania. To koncept,
który wywodzi się z długiego doświadczenia w produkcji wina musującego w Romanii, jeszcze na
początku XX wieku. Historyczne publikacje głoszą niezwykłą elegancję i wysoką jakość win musujących z tego regionu, utożsamiając je nawet z szampanem. Ten historyczny produkt, którego tradycja
produkcji zanikała na przestrzeni epok, został teraz przywrócony do życia i od nowa zadziwia swoją
urodą.Novebolle nazwą nawiązuje do szczęśliwej cyfry dziewięć i jednocześnie oznacza nowe. Dziewięć
to także liczba wzgórz pięknego i obfitego obszaru Romanii. Dziewiątka spotyka się z dziewiątką, a
przeszłość z teraźniejszością tworząc nową, ale silnie związaną z terytorium jakość win musujących,
będących wspaniałą wizytówką regionu.Novebolle to zapowiedź wyjątkowego i kuszącego wina musującego. To historia, styl życia, piękno i pozytywność. Włochy, kraina wspaniałych win ma swojego nowego protagonistę!
Musujące wino o pastelowej, różowej barwie, perlące się długimi, niekończącymi się nitkami bąbelków.
Wytwarzane metodą Long Charmat. Intensywne i wyrafinowane, pachnące płatkami róż, owocami
leśnymi, truskawkami i malinami na tle nut drożdży i świeżo upieczonego chleba. W smaku wytrawne,
chrupkie, kremowe z nadzwyczaj harmonijnym połączeniem kwasowości z mineralnością i owocowym
crescendo”. Cudownie przystępne
uniwersalne
będące idealną oprawą dla każdej uroczystości i odpowiednie do wielu połączeń smakowych. “
Grona: Sangiovese 100%
www.winawloskie.pl/
Sugestie
kulinarne: aperitif, desery, lekkie dania, wędliny.

www.winawloskie.pl/
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Producent: VIGNAMATO, Ancona, Marche Region: Marche

Producent: VIGNAMATO, Ancona, Marche Region: Marche

Terra delle Lame, Verdicchio dei Castelli di
Jesi Classico DOP

Ambrosia, Verdicchio dei Castelli di Jesi
Riserva Classico DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

43,95 zł

2017
750 ml
13.5%
tak

BIAŁE
WYTRAWNE

91,00 zł

(35,73 netto)

(73,98 netto)

Barwa jasno słomkowa z zielono-złotymi refleksami. Aromat świeży i bardzo trwały z wyczuwalnymi
nutami gorzkiego migdału i dojrzałych owoców. W ustach ekstremalnie eleganckie, harmonijne, pełnocieliste, z odpowiednią mineralnością. Bardzo długie, z posmakiem jabłka, śliwki i migdałów. Dojrzewanie: 70% w stalowych zbiornikach, 30% w beczkach przez 12-14 miesięcy, następnie w butelkach
przez 6 miesięcy.
Sugestie kulinarne: wspaniały akompaniament do dań rybnych, ryby wędzonej, makaronów i pikantnych
mięs.
Grona: 100% Verdicchio
Temp. serw. 12°/14° C
GamberoRosso - Tre Bicchieri dla 2016 - wino wybitne

Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico jest najważniejszym z win z Marche - regionu położonego
pomiędzy Adriatykiem, a Apeninami. Zyskało nawet miano najwybitniejszego białego włoskiego wina
do potraw na bazie ryb i owoców morza, z których z kolei słynie kuchnia tego regionu. Tradycyjnie
butelkowane w zielonych szklanych amforach, obecnie pokazuje swoje nowocześniejsze oblicze w butelkach o standardowym kształcie. Barwa jasno słomkowa z zielonymi refleksami. Delikatny bukiet owocowo-kwiatowy. W ustach wytrawne, pełne, owocowe. Starzenie: 3 miesiące w stali, 2 miesiące w butelce.

Sugestie kulinarne: wszystkie gatunki ryb, wszelkie potrawy bazujące na rybach i owocach morza, zupy
rybne, a w swoim regionie szczególnie polecane do potrawy brodetto -pikantnego bulionu z dokładnie
13(!) gatunków ryb zaprawianego czosnkiem i pomidorami.

49

www.winawloskie.pl/VAM1
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Producent: VIGNAMATO, Ancona, Marche Region: Marche

Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

Rosso Piceno (Montepulciano, Sangiovese)
DOC

Fiano di Avellino DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.5%
-

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

42,59 zł

49

www.winawloskie.pl/VAM2

Beczka

2020
750 ml
13.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

94,65 zł

(34,63 netto)

(76,95 netto)

Bardzo łagodnie wytrawne, czerwone wino z Marche. Barwa intensywna czerwono-rubinowa. Aromat rozległy, bardzo elegancki z nutami wiśni, czarnej porzeczki i jagód. W ustach dobrze ułożone, przyjemne
i zachęcające eleganckimi taninami. Starzenie: 4 miesiące w butelkach. Uniwersalne wino, smaczne
zarówno samo jak i do posiłku.
Sugestie kulinarne: wędliny, dania mięsne, dziczyzna i ser.
Grona: 80% Montepulciano, 20% Sangiovese
Temp. serw. 16°C

Uznawane za najbardziej aromatyczne białe wino w regionie. Wytrawne, o barwie zdecydowanej żółto-słomkowej. Wśród intensywnych zapachów dojrzałych owoców i kwiatów, wyczuwa się gruszkę,
brzoskwinię, mango i cytrusy, prażone orzechy, akację, głóg oraz miód. W smaku długie, dobrze zbudowane, miękkie i zrównoważone. Z wiekiem pozytywnie się rozwija.
Sugestie kulinarne: idealne jako aperitif, polecane do owoców morza, szczególnie do ostryg, skorupiaków i wysokiej klasy dań na bazie ryb.
Temp. serw. 10°C
Grona: 100% Fiano
---------------------------Punktacja rocznik 2019:

www.winawloskie.pl/VAM3

www.winawloskie.pl/TER3
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Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

Greco Di Tufo, Terre Degli Angeli DOCG

Falanghina Irpinia, Corte di Giso DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

91,35 zł

50

BIAŁE
WYTRAWNE

86,59 zł

(74,27 netto)

(70,40 netto)

Stuprocentowe Greco o rzadko spotykanym bogactwie struktury i aromatów, intensywnie żółto-słomkowe w barwie. Bukiet otwiera się nutami moreli i brzoskwini, by po chwili odsłonić woń jabłek i
cytrusów. W smaku pełne, dobrze zrównoważone, mineralne i długie. Wino delikatne i zrównoważone w
smaku, o doskonałej kwasowości, z pełnym ciałem i z długo pozostającym aromatem, przypominającym
dojrzałe owoce.
Sugestie kulinarne: polecane do dań rybnych, jak również do dań grillowanych, mozzarelli, drobiu i dań
na zimno.
Temp. serw. 12/13 stopni C
Grona: 100% Greco
Wine Spectator: 89 points dla rocznika 2019

Słomkowożółta barwa. Bogaty i intensywny bukiet z owocowymi aromatami jabłka, ananasa, pigwy
i gruszki. Świeże w ustach z odpowiednią kwasowością, dobra strukturą i długim kwiatowym finiszu.
Sug. kulinarne: bardzo przyjazne wino, idealne do przystawek, zup, kuchni bazującej na rybach, zimnych
przekąsek, mozarelli, świeżych serów.
Temp. serw. 10 stopni C
2019 : 89 / 100 Wine Spectator
WS review: Mouthwatering acidity and a subtle chalky underpinning de#ne theexpressive avors of ripe
apricot
pickled ginger and pineapple in this lithe

www.winawloskie.pl/TER2

50

www.winawloskie.pl/TER

Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

Rosae Novae Irpinia Rosato DOC

Lacryma Christi Vesuvio Rosso DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.5%
bez beczki

Rocznik:

RÓŻOWE
WYTRAWNE

84,30 zł

50

2018 2019
750 ml
13.5%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

94,65 zł

(68,54 netto)

(76,95 netto)

Wino o charakterystycznym różowo-łososiowym kolorze i eleganckim bukiecie pachnącym wiśniami,
innymi czerwonymi owocami i morelami. Zrównoważone na podniebieniu, o długim, trwałym smaku
otulającym nutami brzoskwini i truskawki w finale.
Grona: Aglianico 100%
Sugestie kulinarne: wino do całego posiłku, doskonały akompaniament do przekąsek, makaronu, risotto
i białego mięsa.

Według legendy Bóg zapłakał, kiedy odnalazł w Zatoce Neapolitańskiej fragment nieba skradziony
przez Lucyfera. Tam gdzie spadły jego łzy, zrodziło się wino Lacryma Christi. Barwa intensywnie rubinowo-czerwona z fioletowymi refleksami. Bukiet wyraziście owocowy z nutami wiśni, malin i czerwonych porzeczek, z dodatkiem przypraw i minerałów. Delikatne i eleganckie w smaku, z przyjemnymi
akcentami dojrzałych owoców, m.in. śliwek oraz tytoniu, kawy i pieprzu. Przez 8 miesięcy dojrzewa w
małych beczkach z dębu francuskiego, później w butelkach.
Sugestie kulinarne: idealne do pierwszych dań, makaronów, sosów mięsnych, pieczonego i gotowanego
mięsa, jagnięciny oraz dojrzałych i pikantnych serów.
Temp. serwowania: 18-20 stopni C.
Grona: 100 % Piedirosso

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/TER8

WWW.WINAWLOSKIE.PL
50

Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

Aglianico Campania IGT

Taurasi, Fatica Contadina DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018 2019
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

184,00 zł

Atrakcyjne, czyste Aglianico, któremu krótkie przebywanie w drewnianej beczce nie uszczupliło aromatycznej świeżości. W kieliszku połyskuje ciemnowiśniową czerwienią z pikantnymi aromatami
czereśni, wiśni i fiołka oraz przyprawami cynamonu i wanilii. Zrównoważone z przyjemną wiśniową nutą.
Sugestie kulinarne: doskonałe do zup, makaronów, białego mięsa i lekkich dań głównych, idealne w
kuchni śródziemnomorskiej.
Grona: 100% Aglianico
Temp. serw. 18 stopni C

Taurasi to najpotężniejsze wino Kampanii. Półtoraroczne dojrzewanie w małych beczkach z francuskiego
dębu, następne 6-12 miesięcy w dębie slawońskim i w końcu dwuletnie doskonalenie w butelkach, kształtuje jego strukturę przydając mu zarówno elegancji jak i miękkości. W intensywnym bukiecie dominują
śliwki, wiśnie, czerwone owoce leśne podkreślone korzennością przypraw i minerałów. W smaku aksamitne z gęstą strukturą, z powtórzonym spektrum aromatów, uzupełnionym o akcent czarnego pieprzu
i asfaltu. Nadzwyczaj długie, ale tez długowieczne.
Sugestie kulinarne: doskonałe do pieczeni z czerwonego mięsa i dziczyzny, dań dobrze przyprawionych,
trufli i dojrzewających serów.
Grona: 100% Aglianico
Temp. serwowania: 18 stopni C
Punktacja dla rocznika 2009:
Cellar Tracker 91/100

(149,59 netto)

www.winawloskie.pl/TER4
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www.winawloskie.pl/TER6

Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

Producent: TERREDORA, Montefusco, Campagna Region: Campania

CampoRe, Taurasi Riserva DOCG

CampoRe, Fiano di Avellino DOCG

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2008
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
13.5%
tak

BIAŁE
WYTRAWNE

270,60 zł

152,90 zł

Najpotężniejsze wino Kampanii, nazywane przez znawców wina Barolo Południa”. Produkowane jedynie
w najlepszych rocznikach. Wino dojrzewa w beczkach z francuskiego dębu przez 30 miesięcy
potem przez okres 12-18 miesięcy doskonali swoje walory w butelkach
zanim trafi do sprzedaży. Intensywna rubinowa barwa z refleksami w kolorze owocu granatu. Bukiet
wyrazisty
lekko mineralny z wyczuwalną wiśnią
owocami lesnymi z aromatem fiołków i ostrą nutą tytoniu. Ciało pełne
mocne

Bogate i aromatyczne białe wino o słomkowo-żółtej barwie ze złotymi refleksami. Bukiet intensywny,
kompleksowy i elegancki o szerokiej gamie aromatów: gruszki, cytrusy, akcenty miodu, kwiatów akacji i
wanilii. Złożone, aleganckie i mineralne na podniebieniu, o wyjątkowej trwałości aromatycznej. Połowa
winogron fermentowana jest i starzona w dębowej francuskiej beczce, druga połowa w stali. Odpowiednio przechowywane, będzie się rozwijać i doskonalić swoje walory przez wiele kolejnych lat.
Grona:100 % Fiano Temperatura serw.: 12° C.Sugestie kulinarne: risotto, tatar rybny, owoce morza i dania
rybne, białe mięso.2012
Wine Enthusiast 86/100
International Wine Challenge: Bronze
Decanter World Wine Awards: Silver

www.winawloskie.pl/TER9

www.winawloskie.pl/TER10

(220,00 netto)

51

CZERWONE

68,09 zł

(55,36 netto)

51

2014
750 ml
13.5%
tak

(124,31 netto)
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Producent: IORIO CANTINE, Torrecuso, Campagna Region: Campania

Producent: IORIO CANTINE, Torrecuso, Campagna Region: Campania

Falanghina Beneventano IGP

Aglianico Beneventano IGP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

37,90 zł

52

CZERWONE
WYTRAWNE

37,90 zł

(30,81 netto)

(30,81 netto)

Białe wino o słomkowo-żółtej barwie i intensywnym i trwałym bukiecie pachnącym kwiatami i owocami.
Świeże, bardzo przyjemne i mineralne w ustach.
Sugestie kulinarne: idealne z przystawkami, ryżem i białym mięsem.
Grona: Falanghina 100%
Temp. serwowania: 8-10 stopni C.
Colour: Pale straw-yellow
Smell: Intense and persistent bouquet of white flowers and fruitsTaste: Fresh, sapid and mineral on the
palateFood Pairing: Ideal with appetizers, rice and white meat

Czerwone wino o skoncentrowanej rubinowo-czerwonej barwie i intensywnym zapachu dojrzałych czerwonych owoców. W smaku wytrawne, delikatne, z odpowiednimi taninami.
Sugestie kulinarne: czerwone mięso, pieczenie, sery i wędliny.
Grona: Aglianico 100%
Temp. serwowania: 18-20 stopni C.

www.winawloskie.pl/IOR3

Smell: Intense fragrance of mature red fruit

52

www.winawloskie.pl/IOR4

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Clematis, Passito Rosso Colline Pescaresi
IGT

Il Bianco di Ciccio, Colline Pescaresi IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2011
375 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE
SŁODKIE

269,25 zł

52

2020
750 ml
13.0%
-

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
11.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

61,00 zł

(218,90 netto)

(49,59 netto)

Oszałamiające Passito Clematis z winnicy Sam Clemente nagrodzone Złotą Koroną przez Vini Buoni
d&rsquo;Italia 2007, w kategorii Montepulciano. Dojrzewa 3 lata w 50-litrowych beczkach z dębu francuskiego, by później przez kolejne 3 lata doskonalić swoje walory w butelce. Wyprodukowano je w
ilości zaledwie 1800 litrów. Barwa głęboka ciemnoczerwona przechodząca w czerń. Bukiet intensywny
wypełniony lukrecją, karmelem, tytoniem I aromatami zarówno świeżych owoców jak i konfiturowych
owoców leśnych. W smaku kremowa słodycz dla podniebienia, nie męcząca bo podparta świeżością.
Ponadto rozległe, zharmonizowane i niespotykane długie. Wino o ponad dziesięcioletnim potencjale
dojrzewania.
Sugestie kulinarne: wybitne w połączeniu z wiśniowym tortem, choć wcale nie wymaga kulinarnego
towarzystwa.
Grona: 100% Montepulciano.
Temperatura serwowania 14-16 stopni C.
Długośc życia: 20 lat

Wino białe produkowane z gron Trebbiano 80% i Chardonnay 20% o barwie jasnożółtej z zielonymi niuansami. Bardzo delikatny bukiet, pachnący, aromatyczny i niezwykle przyjemny. Wyśmienite, eleganckie
w smaku, bardzo świeże i zrównoważone.
Temp. serw. 10-12 stopni C
Grona: Trebbiano 80%, Chardonnay 20%

www.winawloskie.pl/ZAC6

www.winawloskie.pl/ZAC2
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Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Pinot Grigio, Terre di Chieti IGT

Montepulciano d’Abruzzo Cerasuolo DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

61,00 zł

53

RÓŻOWE
WYTRAWNE

61,00 zł

(49,59 netto)

(49,59 netto)

Złoto-słomkowa barwa z zielonymi refleksami. Delikatny bukiet z aromatami pieczonych owoców: kiwi,
jabłka, nektarynki z subtelnym dodatkiem mięty. Świeży i wyważony smak z wyrafinowanym i eleganckim kremowym finiszem.
Sug. kulinarne: lekkie dania, zwłaszcza delikatne przekąski, białe ryby i białe mięso.
Grona: 100% Pinot Grigio
Temp. serwowania 10-11°C

Jedno z najpiękniejszych różowych win włoskich. Ulubione różowe wino Papieża Jana Pawła II. Intensywny, pachnący bukiet, dobrze zbalansowany, o wyjątkowo przyjemnym aromacie. Świeże, delikatne
i eleganckie na podniebieniu. Wino produkuje się w 100% ze szczepów winogron Montepulciano, uprawianych w górzystym terenie okolic Bolognano.
Temp. serw. 12/14 stopni C
Grona: 100% Montepulciano

www.winawloskie.pl/ZAC11

53

www.winawloskie.pl/ZAC3

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Montepulciano D’Abruzzo DOC

Montepulciano d’Abruzzo DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
12.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
1500 ml
12.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

64,70 zł

135,50 zł

Produkowane z gron Montepulciano, uprawianych pośród wzgórz Bolognano. Przez około 4 miesiące
wino dojrzewa w slawońskich beczkach. Ostatecznie przelane do butelek udoskonala swój smak
przez następne 3 miesiące. Czerwono-rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Intensywny charakterystyczny bukiet pełen aromatów najszlachetniejszych winogron. W smaku owocowe, pełnocieliste i
krzepkie, z dobrze zbalansowanymi taninami.
Grona: 100% Montepulciano
Potencjał rozwoju: 3 lata.
Temp. serwowania 16/18 stopni C
Sugestie kulinarne: wino uniwersalne, szczególnie polecane do potraw na bazie pomidorów.

Produkowane z gron Montepulciano, uprawianych pośród wzgórz Bolognano. Przez około 6 miesięcy
wino dojrzewa w dębowych beczkach. Ostatecznie przelane do butelek udoskonala swój smak przez
następne 3 miesiące. Czerwono-rubinowa barwa z fioletowymi refleksami. Intensywny charakterystyczny bukiet pełen aromatów najszlachetniejszych winogron. W smaku owocowe, pełnocieliste i
krzepkie, z dobrze zbalansowanymi taninami.
Grona: 100% Montepulciano
Potencjał rozwoju: 5 lat.

www.winawloskie.pl/ZAC4

www.winawloskie.pl/ZAC4b

(52,60 netto)

53

2020 2021
750 ml
12.5%
bez beczki

(110,16 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
53

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Le Terre Dell’Abate, Pecorino Abruzzo
DOC

Yamada, Pecorino Colline Pescaresi DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020 2021
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

50,10 zł

54

BIAŁE
WYTRAWNE

77,99 zł

(40,73 netto)

(63,41 netto)

Barwa słomkowożółta z lekkimi złotymi refleksami. W aromacie nuty żółtych kwiatów i owoców oraz
akcenty aromatycznych ziół, np. tymianku i mięty oraz pikantne nuty lukrecji. W ustach zaskakująca
równowaga między strukturą i świeżością. Zachwyca morskim lekko słonym finałem z nutami minerałów
i jodu.
Sugestie kulinarne: do sushi, do owoców morza i dań rybnych.Temperatura serwowania: 10-12°C
Grona: Pecorino 100%

Nazwa YAMADA w Japonii, w transkrypcji literowej oznacza górską polanę”. Te same znaki graficzne są
używane dla zapisania nazwiska ZACCAGNINI. YAMADA to rasowe 100% złociste Pecorino
połyskujące zielonymi refleksami. Bukiet intensywny
cytrusowy
przyjemny z wyróżniającym się grapefruitem. W ustach zharmonizowane
długie z doskonałą świeżością wynikającą z niespotykanie solidnej kwasowości szczepu. Pozytywnie
zaskakuje jako aperitif
ale też zachęca do delektowania się nim poza jedzeniem. Raz spróbowane nie pozwala o sobie zapomnieć. “

www.winawloskie.pl/ZAC
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Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Chronicon, Montepulciano d’Abruzzo DOC

San Clemente Abruzzo Bianco DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017 2018
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.0%
tak

BIAŁE
WYTRAWNE

95,10 zł

100,00 zł

Doskonałe wino z ulubionej winnicy Jana Pawła II produkowane wyłącznie z gron Montepulciano.
Zbiorów owoców dokonuje się w różnych fazach dojrzewania. Dzięki temu powstaje doskonałe, uniwersalne wino, które można pić zarówno podczas spotkania towarzyskiego jak i do solidnej potrawy.
Przez około 12 miesięcy wino dojrzewa w dębowych beczkach. Barwa czerwono-rubinowa z fioletowymi
refleksami. Intensywny charakterystyczny bukiet pełen aromatów najszlachetniejszych gron. W smaku
owocowe, pełnocieliste i krzepkie, z dobrze zbalansowanymi dębowymi taninami.
Temp. serw. 18 stopni C
Grona: 100% Montepulciano

Eleganckie białe pełnocieliste wino. Jasnozłota barwa, kompleksowy bukiet, bardzo przyjemny cytrusowy aromat, harmonijnie połączony z nutami winogron. Grona dojrzewają oddzielnie przez ok 6
miesięcy w nowych beczkach z dębu francuskiego, poźniej połączone dojrzewają przez 12 miesięcy w
stalowych zbiornikach.
Sugestie kulinarne: polecane do dań rybnych i białego mięsa.
Grona: Trebbiano d’Abruzzo
Temp. serwowania: 13 stopni C

www.winawloskie.pl/ZAC5

www.winawloskie.pl/ZAC7

(77,32 netto)

54

2021
750 ml
13.0%
bez beczki

(81,30 netto)
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Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

Producent: ZACCAGNINI Cantina, Bolognano, Abruzzo Region: Abruzzo

San Clemente Montepulciano D’Abruzzo
DOC

Capsico Rosso Colline Pescaresi IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
14.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

129,20 zł

Eleganckie, pełnocieliste czerwone wino o głębokiej przejrzystej rubinowo-czerwonej barwie. Silne
aromaty lukrecji i leśnych owoców. Potężne, z taninami aromatycznie splecionymi z winogronami. Po
długiej fermentacji w drewnianych zbiornikach, wino dojrzewa przez 18 miesięcy w nowych barriques”
kolejne 12 miesięcy w stalowych zbiornikach
później spędza jeszcze 6 miesięcy w butelce zanim trafi do sprzedaży. Potencjał rozwoju: 10 lat.”
Grona: 100% Montepulciano
Temp. serwowania: 18 stopni C

Wino powstaje z wyjątkowej odmiany winorośli Cabernet o nazwie Selezione Zaccagnini”. Intensywna
głęboka czerwono-rubinowa barwa z ciemnymi granatowymi refleksami. Wyrazisty pikantny bukiet
typowy dla tego wina jako aromat bazowy. Potężne pełne ciało
odpowiednio zbalansowane. Po długiej wstępnej fermentacji wino dojrzewa przez ok 2 lata w dębowych
beczkach i mniejszych “barriques”
a potem kolejne 6 miesięcy w butelce.”
Grona: 100% Cabernet Selekcja Zaccagnini””
Temp. serwowania: 18 stopni C

(105,04 netto)

www.winawloskie.pl/ZAC8
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www.winawloskie.pl/ZAC9

Producent: MGM ITINERA, Abruzzo Region: Abruzzo

Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

Itinera Prima Classe Montepulciano
d’Abruzzo DOC

A-Mano Fiano-Greco Puglia IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
13.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

46,70 zł

55

CZERWONE

165,00 zł
(134,15 netto)

55

2016
750 ml
14.0%
tak

Beczka

2021
750 ml
13.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

56,10 zł

(37,97 netto)

(45,61 netto)

Intensywna purpurowa barwa tego pełnocielistego Montepulciano jest wynikiem 12 miesięcy dojrzewania w dębowej beczce. Dobrze wyważone, z nutą czerwonych jagód, nut korzennych, tytoniu, kakao
i wanilii.
Temp. serwowania: 16 ° - 18 ° C
Grona: 100% Montepulciano
Sugestie kulinarne: doskonały dodatek do grillowanych mięs i dojrzałych serów.
ITINERA - PRIMA CLASSE
un viaggio alla ricerca del meglio” / ITINERA - “Pierwsza klasa

Wino powstałe z bardzo ciekawego, połączenia dwóch pulijskich gron. Piękny aromat kwiatów brzoskwini (Fiano), z dodatkiem doskonale poprawiającego strukturę Greco. W finale kiwi i grejpfrut. Uniwersalne aromatyczne wino, otulające zimą, świeże i niezwykle przyjemne latem.
Idealnie pasuje do owoców morza, dań rybnych, kurczaka, sałatki, do wiosennych szparagów, a latem
do makaronów, ravioli np ze szpinakiem.
Grona: Fiano 90%, Greco 10%
A-Mano Bianco znalazło się w tym roku w The Times na liście 50 najlepszych win na czas świąt wg
Jane MacQuitty.
Mano Bianco 2016 to róg obfitości aromatów. Pełne, okrągłe, odważne, z długim i pikantnym
wykończeniem. Jest tym rodzajem ekscytującego białego wina na zimę, świeżego, ale pełnego ciała,
które sprawi, że docenisz lepiej świąteczne dania.

www.winawloskie.pl/ITY2

www.winawloskie.pl/AMA2
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Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

A-Mano Rosato Primitivo Puglia IGT

A-Mano Primitivo Puglia IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

RÓŻOWE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

56,10 zł

56

CZERWONE
WYTRAWNE

56,10 zł

(45,61 netto)

(45,61 netto)

Niezwykle przyjemne różowe wino oferujące bogactwo smaków. Aromaty egzotycznych tropikalnych
owoców z odrobiną imbiru. Bogate, soczyste smaki cytrusowe uzupełniają się i łączą się z kremowymi
akcentami łagodzącymi kwasowość. Podziwiajmy jego świeżość i strukturę łącząc je z lekkimi daniami
na lato, a w szczególności z przystawkami na bazie owoców morza i warzyw oraz z grillowanymi rybami.
Grona: 100% Primitivo

Wynik szlachetnej, ale też nowoczesnej winifikacji grona Primitivo. A.Mano dzięki niebywałej pasji jego
twórców jest winem eleganckim, mieniącym się tęczą aromatów i przyjemnych wrażeń nieosiągalnych
przez innych producentów. Ma barwę głębokiej czerwieni przy bukiecie złożonym, intensywnym z elementami ściółki leśnej, jeżyny, morwy i czarnej jagody. W smaku mocne, zrównoważone, długie z dominującą czarną jagodą, borówką i nutą balsamiczną. Świeże, pełne, interesujące, a przede wszystkim
pijalne”.”
Temp. serw. 18 stopni C
Sug. kulinarne: dania na bazie makaronu, penne, spaghetti np. z sosem carbonara, grillowane, pieczone
i duszone mięsa.
Grona: 100% Primitivo
Primitivo on youtube: http://youtu.be/_Vb6wrALw1c

www.winawloskie.pl/AMA3
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www.winawloskie.pl/AMA5

Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

A-Mano, Prima-Mano Primitivo Puglia IGT

A-Mano Negroamaro Puglia IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
14.5%
-

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

141,40 zł

56

2020
750 ml
14.0%
bez beczki

Beczka

2018 2019
750 ml
14.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

52,10 zł

(114,96 netto)

(42,36 netto)

Czyste Primitivo, nietknięte beczką, produkowane z winogron pochodzących ze starych siedemdziesięcioletnich winnic, innowacyjną metodą, polegającą na oddzielnym fermentowaniu skórek w wysokiej temperaturze i soku z winogron w niskiej temperaturze. Dzięki gorącej fermentacji wino uwalnia
piękną barwę, taniny i strukturę, a zimna fermentacja wyzwala świeże owocowe aromaty. Efekt to wino
przepełnione aromatami płatków róż, malin, jagód, czarnego pieprzu, z nutami suszonych moreli, likierowej wiśni, cytryny i eukaliptusa. Na świecie jest bardzo mało tak pełnych win, delikatnych i miękkich,
a jednocześnie eleganckich.
Tak o swoim winie mówią Mark S. Shanon i Elvezia Sbalchiero:
Prima Mano to najcenniejszy nasz klejnot. Wyprodukowaliśmy go w niewielkiej ilości w nadzwyczaj wyjątkowym roczniku 2015. 100% Primitivo powstało z gron zebranych z najstarszych, ponad 70 letnich
winnic, znajdujących się pomiędzy Torricella i Marugo nad samym brzegiem morza. Nie użyliśmy beczki.
Proponujemy ci współczesny styl z maksymalnym szacunkiem dla terroir. Rozwinęło się w sposób, z
którego jesteśmy szczególnie dumni. Żadnego drewna, czyste Primitivo! Witamy w Apulii.
Sugestie kulinarne: idealnie komponuje się z bogatymi pieczeniami oraz dojrzałymi serami (tak włoskimi
jak i francuskimi), jak również z sufletem polanym gorzką czekoladą.
Temperatura serwowania 18 stopni C.
Grona: 100% Primitivo.

Z gron uprawianych na kruchej, ciemnej, czerwono-brązowej ziemi w winnicy Salento penisula, powstaje
wino bogate w aromaty świeżo wyciśniętych jagód, ciemnych wiśni, przypraw i kwiatów (typowe dla
win białych). Negroamaro jest jednym z nielicznych czerwonych win, w którym odnajdujemy wyraźne
akcenty kwiatowe. Całości dopełniają delikatne taniny i długi, ale subtelny finisz. Jest takie jak powinno
być Negroamaro - łagodne w ustach, zadziwiające swoją owocowością. Wino z dużym potencjałem do
dalszego rozwoju, odkrywające wraz z wiekiem naturę dojrzałego Burgunda.
Sugestie kulinarne: pikantne kiełbaski, świezy makaron, domowe klopsiki, barbecue z kurczaka.
Temp. serw. 18-20 stopni C / Latem dobrze smakuje schłodzone.
Grona: 100% Negroamaro
Negroamaro on Youtube: http://youtu.be/o5b56m7aaFg

www.winawloskie.pl/AMA6

www.winawloskie.pl/AMA4
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Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

A-Mano Imprint of Mark Shannon,
Falanghina Puglia IGT

A-Mano Imprint Of Mark Shannon,
Susumaniello IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

69,70 zł

57

CZERWONE
WYTRAWNE

69,70 zł

(56,67 netto)

(56,67 netto)

Wyjątkowy rezultat projektu Harmoniculture”
w którym 15 - 20 letnie krzewy winogron wzrastają i dojrzewają wśród dźwięków muzyki
otoczone troską i miłością hodowcy. Ta szczególna opieka przekształcana jest w składniki odżywcze
które skutkują powstaniem tego pięknego białego wina. “
Aromat dojrzałego ananasa przechodzi w jabłka, gruszki, kandyzowany imbir i kwiaty frezji. Nuty migdałów i mandarynek dopełniają złożoności aromatu, który wino uzyskało w procesie bardzo długiej,
10. tygodniowej fermentacji w niskiej temperaturze 7°C. Cudowne ciało i przyjemny smak, który bardzo
długo utrzymuje się w ustach.
Grona: Falanghina 100%

Susumaniello to rzadki antyczny szczep winogron, uprawiany na Półwyspie Salento, który jeszcze do
niedawna używany był jedynie jako dodatek przy produkcji win czerwonych. Jego nazwa oznacza w
miejscowej gwarze osiołka”. Najstarsi mieszkańcy mówią
że nazwa pochodzi od zbyt dużego ciężaru kiści winogron
który musiały utrzymywać młode winorośle przypominając objuczonego osła
inni twierdzą
że jest to wynik charakteru tego trudnego
wręcz upartego w uprawie szczepu. “Wreszcie mamy winogrona o tej samej osobowości co producent
wina...” (powiedziała Elvi - żona producenta:)

www.winawloskie.pl/

57

www.winawloskie.pl/AMA6

Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

Producent: A.MANO, Castellaneta, Puglia Region: Puglia

A-Mano Imprint Of Mark Shannon, Primitivo
Appassito Puglia IGT

A-Mano Imprint Of Mark Shannon, Primitivo
Appassito Puglia 3l

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
14.5%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
3000 ml
14.5%
bez beczki

CZERWONE
WYTRAWNE

69,70 zł

240,00 zł

Czy możemy “zabutelkować” twoją osobowość? “To dziwne pytanie Elvi (Elvezia
żona Marka Shannon’a - dop. Noma) zadała mi w naszą 15-tą rocznicę ślubu. Dopiero po chwili zrozumiałem co miała na myśli.”
Nie ma wątpliwości, że identyfikuję się z winami, które wychodzą spod mojej ręki. Winiarstwo jest dla
mnie tak wielką pasją, że poświęcam sie temu całkowicie, oddając mu całą moją duszę.
Więc jak moglibyśmy stworzyć wino, które szczerze odzwierciedlałoby moja osobowość? Rok 2012 dał
mi sposobność, aby to zrobić: duże, śmiałe wino, gotowe Was mocno objąć i obdarzyć uśmiechem:
IMPRINT.
IMPRINT - czerwone wino, zrobione z podsuszonych gron Primitivo. Oczywiście młode, a jednak już aksamitne i miękkie, z delikatnym długim finiszem, pod którym ukrywa się wysoki poziom alkoholu (14,8%).
Tworząc IMPRINT, pragnąłem powtórzyć styl Amarone, jednego z najbardziej ukochanych win włoskich,
eleganckiego i potężnego jednocześnie.

Czy możemy “zabutelkować” twoją osobowość? “To dziwne pytanie Elvi (Elvezia
żona Marka Shannon’a - dop. Noma) zadała mi w naszą 15-tą rocznicę ślubu. Dopiero po chwili zrozumiałem co miała na myśli.”
Nie ma wątpliwości, że identyfikuję się z winami, które wychodzą spod mojej ręki. Winiarstwo jest dla
mnie tak wielką pasją, że poświęcam sie temu całkowicie, oddając mu całą moją duszę.
Więc jak moglibyśmy stworzyć wino, które szczerze odzwierciedlałoby moja osobowość? Rok 2012 dał
mi sposobność, aby to zrobić: duże, śmiałe wino, gotowe Was mocno objąć i obdarzyć uśmiechem:
IMPRINT.
IMPRINT - czerwone wino, zrobione z podsuszonych gron Primitivo. Oczywiście młode, a jednak już aksamitne i miękkie, z delikatnym długim finiszem, pod którym ukrywa się wysoki poziom alkoholu (14,8%).
Tworząc IMPRINT, pragnąłem powtórzyć styl Amarone, jednego z najbardziej ukochanych win włoskich,
eleganckiego i potężnego jednocześnie.

www.winawloskie.pl/AMA8

www.winawloskie.pl/AMA8a

(56,67 netto)

57

2021
750 ml
14.0%
tak

(195,12 netto)
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Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Moi Chardonnay di Puglia IGP

Moi, Primitivo Puglia IGP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
12.0%
-

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

WYTRAWNE

Beczka

40,00 zł

58

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

38,60 zł

(32,52 netto)

(31,38 netto)

Jasna słomkowo żółta barwa, elegancki kwiatowy bukiet. W smaku bardzo rześkie, z przyjemną nutą
cytrusów.
Sugestie kulinarne: dania rybne i jako aperitif.
Grona: 100% Chardonnay

Moi czyli Moje zrobiono z gron Primitivo. Barwa rubinowo-czerwona z fioletowymi refleksami. Nos typowy, bardzo intensywny i kojarzący się z czerwonymi owocami na spirytusie, śliwkową konfiturą, z
nutami lukrecji i suszonych owoców. Pełne, miękkie, dobrze zbudowane i zrównoważone.
Sug. kulinarne: do każdego posiłku, zwłaszcza do głównych dan na bazie mięsa.
Grona: 100% Primitivo
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione potrójny &gt;&gt;&gt;

www.winawloskie.pl/VVV1

58

www.winawloskie.pl/VVV1

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Moi, Primitivo di Manduria DOP

12 e mezzo, Malvasia Bianca del Salento
IGP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018 2020
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

54,00 zł

58

2020 2021
750 ml
13.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020 2021
750 ml
12.5%
bez beczki

BIAŁE
PÓŁWYTRAWNE

50,10 zł

(43,90 netto)

(40,73 netto)

Winogrona Primitivo , z których wytwarzane jest wino Moi pochodzą z małych krzewów winnic znajdujących się w pobliżu Morza Jońskiego. Barwa czerwono-rubinowa z fioletowymi refleksami. Nos typowy,
bardzo intensywny, kojarzący się z czerwonymi owocami w brandy, dżemem śliwkowym, z akcentami
przypraw i lukrecji z nutą suszonych owoców. W smaku pełne, miękkie, dobrze zbudowane i zrównoważone, w finale powracają przyjemne nuty aromatyczne czarnej wiśni, suszonych fig, kakao i kawy.
To efekt ośmiu miesięcy dojrzewania wina w 225 litrowych dębowych beczkach. Wino przeszło fermentację jabłkowo-mlekową.
Sug. kulinarne: bardzo uniwersalne, świetny kompan do każdego posiłku, tym bardziej gdy towarzyszy
grillowanym czerwonym mięsom.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;

Ze spotkania apulijskiego słońca z gronami Malvasia bianca del Salento zrodziło się to bogate intensywnością aromatu i wibrujące nutami wanilii wino. Odnajdujemy w nim owoce tropikalne połączone z
miodem i wanilią, natomiast w ustach uderzającą świeżość i równowagę. Dobrze zbudowane, harmonijne i trwałe, wytrawne, ale niezwykle przyjemne w piciu i delikatne jednocześnie.
Grona: 100% Malvasia
Temp. serw. 12-13 stopni C
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione potrójny &gt;&gt;&gt;

www.winawloskie.pl/VVV2

www.winawloskie.pl/VVV3
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Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

12 e mezzo Rosato del Salento IGP

12 e mezzo, Primitivo del Salento IGP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020 2021
750 ml
12.5%
-

Rocznik:

RÓŻOWE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

PÓŁWYTRAWNE

Beczka

50,10 zł

59

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

50,10 zł

(40,73 netto)

(40,73 netto)

Świeże i eleganckie, subtelnie perlące różowe wino z linii 12.5, której nazwa określa poziom alkoholu.
Delikatnie owocowe w smaku, lekko aromatyczne z oszałamiającym zapachem świeżo zebranych czerwonych owoców, który łączy się z nutami białych kwiatów. Subtelna jasna barwa.
Sugestie kulinarne: polecane jako aperitif, jego świeżość doskonale współgra z przystawkami i lekkimi
daniami oraz z serami.
Grona: 100% Negroamaro
Temp. serwowania: 8-12%
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;

Ujmujące swoją okrągłością i pełnią Primitivo z linii 12.5, której nazwa określa poziom alkoholu. Połyskująca rubinowo-czerwona barwa, nos intensywny, bogaty w aromat ciemnych wiśni, roślin śródziemnomorskich i świeżych czerwonych kwiatów. Dyskretne ciało i przyjemna świeża kwasowość. Łatwe w
piciu, ale przy tym wyraziste, odpowiednio zbalansowane, z długim owocowym finałem.
Grona: 100% Primitivo
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione potrójny &gt;&gt;&gt;

www.winawloskie.pl/VVV10

59

www.winawloskie.pl/VVV6

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

12 e mezzo, Primitivo del Salento IGP

12 e mezzo, Negroamaro del Salento IGP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
3000 ml
12.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

309,20 zł

59

2020
750 ml
12.5%
tak

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
12.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

50,10 zł

(251,38 netto)

(40,73 netto)

Ujmujące swoją okrągłością i pełnią Primitivo z linii 12.5, której nazwa określa poziom alkoholu. Połyskująca rubinowo-czerwona barwa, nos intensywny, bogaty w aromat ciemnych wiśni, roślin śródziemnomorskich i świeżych czerwonych kwiatów. Dyskretne ciało i przyjemna świeża kwasowość. Łatwe w
piciu, ale przy tym wyraziste, odpowiednio zbalansowane, z długim owocowym finałem.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.
Pojemność 3l w firmowej drewnianej skrzynce Varvaglione.

Ujmujące swoją okrągłością i pełnią Negroamaro z linii 12.5, której nazwa określa poziom alkoholu.
Rubinowo-czerwona barwa z purpurowymi refleksami. Nos zachwyca aromatami dzikich jagód. W smaku
długo utrzymujące się nuty wanilii. Aksamitne i delikatne. Po fermentacji mlekowej dojrzewa w beczkach
co najmniej przez 6 miesięcy.
Grona: 100% Negroamaro del Salento
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione potrójny &gt;&gt;&gt;

www.winawloskie.pl/VVV6a

www.winawloskie.pl/VVV9
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Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

12 e mezzo, Bianco Biologico IGP

12 e mezzo, Primitivo Puglia Biologico IGP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

BIOLOGICZNE

Beczka

53,10 zł

60

CZERWONE
BIOLOGICZNE

53,10 zł

(43,17 netto)

(43,17 netto)

Białe organiczne wino, słomkowo-żółte z zielonymi refleksami. Elegancki aromatyczny bukiet przynosi
nuty kwiatowe mimozy oraz akcenty owocowe i cytrusowe. Delikatna odpowiednio ułożona kwasowość
sprawia, ze wino jest świeże i ma długi finisz.
Sugestie kulinarne: doskonałe do surowej ryby, owoców morza i sezonowych sałatek.
Grona: blend białych autochtonicznych gron z upraw biologicznych
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione potrójny &gt;&gt;&gt;

Intensywne organiczne czerwone wino z fioletowymi refleksami przywołującymi świeże czerwone owoce. W nosie nuty owocowe czerwonych i czarnych porzeczek delikatnie łącza się z aromatami gałki
muszkatołowej, lukrecji, czekolady i wanilii, uwolnionych po krótkim przebywaniu we francuskim dębie.
Niska zawartość alkoholu wsparta delikatną kwasowością sprawiają, ze otrzymaujemy wino zbalansowane i długie, pozostawiające na podniebieniu nutu kokosu i owoców.
Sugestie kulinarne: perfekcyjne z makaronem, białym mięsem i świeżymi serami.
Grona: 100% Primitivo Puglia IGP z upraw biologicznych
Temp. serw. 18-20 stopni.
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;

www.winawloskie.pl/VVV23

60

www.winawloskie.pl/VVV24

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Primadonna Chardonnay di Puglia IGP

Papale, Primitivo di Manduria DOP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

60,00 zł

60

2018 2019
750 ml
12.5%
tak

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
14.0%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

67,35 zł

(48,78 netto)

(54,76 netto)

Eleganckie i dobrze zbudowane wino o złoto-żółtej barwie, cenione na arenie międzynarodowej. Fermentowane przez 5 miesięcy w barriques. W aromacie intensywne akcenty dojrzałych egzotycznych
owoców, polnych kwiatów, ziół i nut balsamicznych. Pełne i harmonijne w smaku, z odpowiednio wysoką
kwasowością, pozostawia długie i bardzo przyjemne wspomnienie na podniebieniu.
Grona: Chardonnay 100%
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione potrójny &gt;&gt;&gt;

Winogrona Primitivo używane do produkcji tego wina pochodza z najstarszych winnic znajdujących się
w pobliżu Morza Jońskiego, z krzewów o bardzo niskiej wydajności z hektara, a doskonałej jakości.
Barwa intensywna, czerwono-rubinowa z pięknymi fioletowymi refleksami. Aromaty są bardzo intensywne i przypominają konfiturę z owoców czarnej porzeczki, jeżyn, wiśni, kakao i lukrecji. Na podniebieniu
okrągłe, gładkie, z długim aromatycznym finałem. To efekt ośmiu miesięcy dojrzewania wina w 225
litrowych dębowych beczkach. Wino przechodzi fermentację jabłkowo-mlekową.
Sug. kulinarne: odpowiednie by towarzyszyć każdemu posiłkowi, ale także do zup na bazie mięsnych
wywarów, sosów mięsnych, gulaszu, grillowanych i pieczonych mięs czerwonych.
Grona: 100% Primitivo
*** 115 butelek Papale w roczniku 2008 zostało zamówionych i dostarczonych na Watykan w czasie
elekcji nowego Papieża Franciszka w marcu 2013 ***
Luca Maroni 2015 - 98 pkt! Najlepsze włoskie czerwone wino w 2015 roku!
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;

www.winawloskie.pl/VVV25

www.winawloskie.pl/VVV8
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Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Papale, Primitivo di Manduria DOP

Il Cardinale Linea Oro, Primitivo di
Manduria DOP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
1500 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

315,90 zł

Winogrona Primitivo używane do produkcji tego wina pochodza z najstarszych winnic znajdujących się
w pobliżu Morza Jońskiego, z krzewów o bardzo niskiej wydajności z hektara, a doskonałej jakości.
Barwa intensywna, czerwono-rubinowa z pięknymi fioletowymi refleksami. Aromaty są bardzo intensywne i przypominają konfiturę z owoców czarnej porzeczki, jeżyn, wiśni, kakao i lukrecji. Na podniebieniu
okrągłe, gładkie, z długim aromatycznym finałem. To efekt ośmiu miesięcy dojrzewania wina w 225
litrowych dębowych beczkach. Wino przeszło fermentację jabłkowo-mlekową.
Sug. kulinarne: odpowiednie by towarzyszyć każdemu posiłkowi, ale także do zup na bazie mięsnych
wywarów, sosów mięsnych, gulaszu, grillowanych i pieczonych mięs czerwonych.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.
*** 115 butelek Papale poj. 750 ml w roczniku 2008 zostało zamówionych i dostarczonych na Watykan w
czasie elekcji nowego Papieża Franciszka w marcu 2013 ***

Złota Linia Il Cardinale powstaje ze starannie wyselekcjonowanych gron Primitivo dojrzewających w
samym sercu chronionej strefy Mandurii. Głęboka czerwono-rubionowa barwa, smak okrągły i miękki, przypominający aromatyczną konfiturę z malin. W tle szałwia, goździki, tymianek i wanilia. Wino
bardzo identyfikujące się ze swoim terytorium, z potężną strukturą, ale z zauważalną elegancją, która
je wyróżnia. Pomimo swojej mocnej budowy pozostaje bardzo przyjemnym i łatwo pijalnym winem, ciepłym i utulającym w smaku. Dojrzewa minimum przez 10 miesięcy w 225 litrowych dębowych beczkach.
Wino przeszło fermentację jabłkowo-mlekową.
Sugestie kulinarne: uniwersalne wino, smaczne zarówno bez dodatków, jak i doskonałe w połączeniu z
daniami mięsnymi i z dojrzałymi serami.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.
Drewniana firmowa skrzynka w cenie.

(256,83 netto)

www.winawloskie.pl/VVV8a

61

www.winawloskie.pl/VVV7a

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Il Cardinale Linea Oro, Primitivo di
Manduria DOP

1921, Primitivo di Manduria Riserva DOP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2016
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2013
750 ml
14.5%
tak

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

109,75 zł

195,15 zł

Złota Linia Il Cardinale powstaje ze starannie wyselekcjonowanych gron Primitivo dojrzewających w
samym sercu chronionej strefy Mandurii. Głęboka czerwono-rubionowa barwa, smak okrągły i miękki, przypominający aromatyczną konfiturę z malin. W tle szałwia, goździki, tymianek i wanilia. Wino
bardzo identyfikujące się ze swoim terytorium, z potężną strukturą, ale z zauważalną elegancją, która
je wyróżnia. Pomimo swojej mocnej budowy pozostaje bardzo przyjemnym i łatwo pijalnym winem, ciepłym i utulającym w smaku. Dojrzewa minimum przez 10 miesięcy w 225 litrowych dębowych beczkach.
Wino przeszło fermentację jabłkowo-mlekową.
Sugestie kulinarne: uniwersalne wino, smaczne zarówno bez dodatków, jak i doskonałe w połączeniu z
daniami mięsnymi i z dojrzałymi serami.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;

Stare winne krzewy, z którego pochodzi to szlachetne wino nadają mu intensywną czerwono-rubinową
barwę z ciemnymi refleksami. Charakterystyczne winne aromaty wzmacniane są przez nuty dojrzałych
czerwonych jagód, suszone figi, czarne wiśnie w alkoholu z dodatkiem wanilii pochodzącej z beczki.
Bardzo dobra struktura, gładkie i eleganckie na podniebieniu z owocowymi nutami wzbogacone o
słodkie i pikantne akcenty goździków i czarnego pieprzu.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serwowania: 18-20 stopni Celsjusza
Firmowy karton Varvaglione pojedynczy &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione podwójny &gt;&gt;&gt;
Firmowy karton Varvaglione potrójny &gt;&gt;&gt;

www.winawloskie.pl/VVV7

www.winawloskie.pl/VVV12

(89,23 netto)

61

CZERWONE

176,00 zł
(143,09 netto)

61

2017
1500 ml
14.0%
tak

(158,66 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
61

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Cosimo Varvaglione Collezione Privata
Primitivo di Manduria DOP

Papale Linea Oro Primitivo di Manduria
DOP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
15.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

PÓŁWYTRAWNE

Beczka

WYTRAWNE

109,75 zł

Każdy zasługuje na to
aby sobie samemu poświęcić trochę czasu. Dlatego zrobiłem to wino.” Cosimo Varvaglione”
Prywatna Kolekcja Cosimo Varvaglione to wyjątkowo eleganckie, potężne czerwone wino, które stworzył i zadedykował samemu sobie właściciel firmy - Cosimo Varvaglione. Wytwarzane jest z ręcznie
zbieranych, starannie wyselekcjonowanych gron, pochodzących z bardzo starych, rosnących zgodnie z
tradycją rodzinną swobodnie krzewów Primitivo DOP. Intensywna czerwona barwa z purpurowymi akcentami. Wspaniały smak podkreślony przez dojrzałość owoców i aromaty tradycyjnej konfitury z czarnej
porzeczki. Dojrzewa minimum 14 miesięcy w dużych beczkach z dębu francuskiego oraz w amerykańskich barrique.
Sugestie kulinarne: uniwersalne wino, smaczne zarówno bez dodatków, jak i doskonałe w połączeniu z
czerwonym mięsem i z dojrzałymi serami.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serwowania:16-18°C

Złota Linia Papale powstaje ze starannie wyselekcjonowanych gron Primitivo dojrzewających w samym
sercu chronionej strefy Mandurii. Barwa intensywnie czerwona. Bukiet wypełniony konfitura i aromatami
dzikich jagód. Okrągłe i aksamitne na podniebieniu. Po fermentacji jabłkowo - mlekowej dojrzewa w
beczkach z amerykańskiego dębu przez minimum 10 miesięcy.
Sugestie kulinarne: uniwersalne wino, smaczne zarówno bez dodatków, jak i doskonałe w połączeniu z
daniami mięsnymi i z dojrzałymi serami.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.

(89,23 netto)

www.winawloskie.pl/VVV22

62

www.winawloskie.pl/VVV27

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Papale Linea Oro Primitivo di Manduria
DOP

Papale, Primitivo di Manduria s DOP

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
1500 ml
14.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
3000 ml
14.5%
tak

CZERWONE
WYTRAWNE

318,00 zł

343,00 zł

Złota Linia Il Cardinale powstaje ze starannie wyselekcjonowanych gron Primitivo dojrzewających w
samym sercu chronionej strefy Mandurii. Barwa intensywnie czerwona. Bukiet wypełniony konfitura i
aromatami dzikich jagód. Okrągłe i aksamitne na podniebieniu. Po fermentacji jabłkowo - mlekowej
dojrzewa w beczkach z amerykańskiego dębu przez minimum 10 miesięcy.
Sugestie kulinarne: uniwersalne wino, smaczne zarówno bez dodatków, jak i doskonałe w połączeniu z
daniami mięsnymi i z dojrzałymi serami.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.

Winogrona Primitivo używane do produkcji tego wina pochodza z najstarszych winnic znajdujących się
w pobliżu Morza Jońskiego, z krzewów o bardzo niskiej wydajności z hektara, a doskonałej jakości.
Barwa intensywna, czerwono-rubinowa z pięknymi fioletowymi refleksami. Aromaty są bardzo intensywne i przypominają konfiturę z owoców czarnej porzeczki, jeżyn, wiśni, kakao i lukrecji. Na podniebieniu
okrągłe, gładkie, z długim aromatycznym finałem. To efekt ośmiu miesięcy dojrzewania wina w 225
litrowych dębowych beczkach. Wino przeszło fermentację jabłkowo-mlekową.
Sug. kulinarne: odpowiednie by towarzyszyć każdemu posiłkowi, ale także do zup na bazie mięsnych
wywarów, sosów mięsnych, gulaszu, grillowanych i pieczonych mięs czerwonych.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.
*** 115 butelek Papale poj. 750 ml w roczniku 2008 zostało zamówionych i dostarczonych na Watykan w
czasie elekcji nowego Papieża Franciszka w marcu 2013 ***

www.winawloskie.pl/VVV

www.winawloskie.pl/VVV

(258,54 netto)

62

CZERWONE

142,75 zł
(116,06 netto)

62

2017
750 ml
14.5%
tak

(278,86 netto)

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: VARVAGLIONE Vigne e Vini, Leporano, Puglia Region: Puglia

Producent: CAVIRO APRIMONDO, Puglia Region: Puglia

Papale Linea Oro Primitivo di Manduria
DOP

Aprimondo, Rosso Appassimento Puglia IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
3000 ml
14.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

539,00 zł

63

CZERWONE
WYTRAWNE

44,80 zł

(438,21 netto)

(36,42 netto)

Złota Linia Il Cardinale powstaje ze starannie wyselekcjonowanych gron Primitivo dojrzewających w
samym sercu chronionej strefy Mandurii. Barwa intensywnie czerwona. Bukiet wypełniony konfitura i
aromatami dzikich jagód. Okrągłe i aksamitne na podniebieniu. Po fermentacji jabłkowo - mlekowej
dojrzewa w beczkach z amerykańskiego dębu przez minimum 10 miesięcy.
Sugestie kulinarne: uniwersalne wino, smaczne zarówno bez dodatków, jak i doskonałe w połączeniu z
daniami mięsnymi i z dojrzałymi serami.
Grona: 100% Primitivo
Temp. serw. 18-20 stopni.

Intensywnie pomarańczowa etykieta symbolizuje bogactwo aromatów i słońce południowych Włoch.
Czerwone esencjonalne wino, otrzymywane w procesie częściowego suszenia winogron. Głęboka, czerwonofioletowa barwa z ciepłymi ceglastymi refleksami. Otulający aromat konfitury z dojrzałych owoców
i fig uwodzi podniebienie pełnią swojej struktury i trwałością owocowego smaku.
Grona: Primitivo, Negroamaro

www.winawloskie.pl/

63

www.winawloskie.pl/

Producent: CAVIRO APRIMONDO, Puglia Region: Puglia

Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Puglia Region: Veneto

Aprimondo, Fiano da uve leggermente
appassite Puglia IGT

Terre Forti Pinot Grigio Puglia IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

48,60 zł

63

750 ml
16.0%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

28,45 zł

(39,51 netto)

(23,13 netto)

Słomkowożółta, przejrzysta barwa o zlotych słonecznych refleksach. Delikatne nuty lipy i akacji nadają
intensywności w aromacie. W smaku żółte dojrzałe owoce, a w finale świeży orzech laskowy i gruszka.
Wytwarzane z winogron podsuszanych przed zbiorem na krzewach.
Grona: Fiano 100%
Temp. serw. 10-14 stopni C

Jaśminowo-żółte w barwie, tradycyjne białe rześkie wino. Aromat pełen jabłek i gruszek oraz typowej
aromatycznej skórki cytrynowej.
Sug. kulinarne: rozkwita w połączeniu z carpaccio z cukinii lub łososia w sosie sezamowo-sojowym z
makaronem z razowej mąki.
Grona: Pinot Grigio 100%

www.winawloskie.pl/

www.winawloskie.pl/CAV8

WWW.WINAWLOSKIE.PL
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Producent: MGM Rinforzo, Forli, Puglia Region: Puglia

Producent: MGM Rinforzo, Forli, Puglia Region: Puglia

Rinforzo Salento Primitivo IGT

Rinforzo Salento Primitivo magnum IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
14.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

PÓŁWYTRAWNE

Beczka

230,00 zł

Rinforzo (wzmocnione” w języku włoskim) jest szczególną metodą praktykowaną przez winiarzy z MGM
Mondo del Vino
która polega na częściowym podsuszaniu winogron w małych pojemnikach i we “Fruttaia” (czyli w specjalnej komorze o kontrolowanej temperaturze i wilgotności komory). Do tego procesu “wzmocnienia”
wykorzystywane są najlepsze grona Primitivo del Salento. W efekcie powstaje potężne
bogate
złożone i eleganckie wino
o bardzo kompleksowym pieknym aromacie
z akcentami suszonej śliwki

Rinforzo (wzmocnione” w języku włoskim) jest szczególną metodą praktykowaną przez winiarzy z MGM
Mondo del Vino
która polega na częściowym podsuszaniu winogron w małych pojemnikach i we “Fruttaia” (czyli w specjalnej komorze o kontrolowanej temperaturze i wilgotności komory). Do tego procesu “wzmocnienia”
wykorzystywane są najlepsze grona Primitivo del Salento. W efekcie powstaje potężne
bogate
złożone i eleganckie wino
o bardzo kompleksowym pieknym aromacie
z akcentami suszonej śliwki

(186,99 netto)

www.winawloskie.pl/RIN1

64

www.winawloskie.pl/RIN1a

Producent: MGM ITINERA, Puglia Region: Puglia

Producent: PRINCIPI DI BUTERA, Butera-Caltanisetta, Sicilia Region: Sicilia

Itinera Prima Classe Primitivo Salento IGT

Chardonnay, Sicilia IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
14.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

46,70 zł

64

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

103,10 zł
(83,82 netto)

64

2019
1500 ml
15.0%
tak

Beczka

2020
750 ml
12.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

70,15 zł

(37,97 netto)

(57,03 netto)

W wyniku 12 miesięcy dojrzewania w beczce Primitivo Itynera ma czerwono-rubinową barwę, intensywny
aromat pełen czerwonych dojrzałych owoców i wanilii. W ustach pieprz i inne przyprawy. Bardzo dobra
struktura, odpowiednio zbalansowane, kompleksowe z delikatnymi przyjemnymi taninami.
Grona: 100% Primitivo.
Sugestie kulinarne: perfekcyjny dodatek do dziczyzny i do pieczeni.
ITYNERA - PRIMA CLASSE
un viaggio alla ricerca del meglio” / ITYNERA - “Pierwsza klasa
podróż w poszukiwaniu tego co najlepsze””

Wino białe produkowane w 100% z gron Chardonnay. Barwa słomkowa, złocista, rozświetlona, z lekkimi zielonymi refleksami. Bukiet bogaty, podkreślony akcentem wanilii z nutami dojrzałych owoców,
szczególnie ananasów i mango. W smaku zbalansowane, wytrawne, energiczne o niezwykle jedwabistej
strukturze.
Grona: 100% Chardonnay
Sug. kulinarne: jako aperitif oraz do dań bazujących na rybach i białym mięsie.
Temp. serw. 12 stopni C

www.winawloskie.pl/ITY3

www.winawloskie.pl/FEU2
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Producent: PRINCIPI DI BUTERA, Butera-Caltanisetta, Sicilia Region: Sicilia

Producent: PRINCIPI DI BUTERA, Butera-Caltanisetta, Sicilia Region: Sicilia

Merlot, Sicilia IGT

Cabernet Sauvignon, Sicilia DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

69,95 zł

65

CZERWONE
WYTRAWNE

64,40 zł

(56,87 netto)

(52,36 netto)

Wino czerwone powstałe w 100% z gron Merlot. Barwa rubinowa o niesamowitej głębi, przechodzące w
granat. Bukiet bogaty, z nutą drobnych owoców, w szczególności czarnych porzeczek i morwy, a wszystko to perfekcyjnie połączone z wanilią. W smaku miękkie, delikatne, rozbudowane, korzenne, esencjonalne, nasycone owocami leśnymi, przede wszystkim malinami i morwą. Dzięki długiemu zakończeniu
wino to bardzo mocno zapada w pamięć. Starzenie trwa 12 miesięcy (połowa w 350l beczkach, połowa
w 60hl beczkach z dębu sloweńskiego).
Grona: 100% Merlot
Sugestie kulinarne: do salami, sosów, pieczeni z rożna, mięs grilowanych oraz mocno dojrzałych serów.
Sug. kulinarne: 18 stopni C

Wino czerwone wytworzone w 100% z gron Cabernet Sauvignon. Barwa ciemno-rubinowa, bardzo
skoncentrowana. Intensywne w zapachu niczym dojrzała, pachnąca czerwonymi owocami konfitura, z
wyczuwalnymi kwiatowymi elementami, a w finale wanilia. W smaku złożone, o bogatym ekstrakcie
owocowo-kwiatowym. Przez 12 miesięcy dojrzewa w beczkach (350l i 60hl dąb francuski).
Grona: 100% Cabernet Sauvignon
Sug. kulinarne: do makaronów, mięs barbacue, dojrzałych serów i dań z ryżu.
Temp. serw. 18 stopni C
Rocznik 2011:
Wine Enthusiast88/100

www.winawloskie.pl/FEU3

65

www.winawloskie.pl/FEU4

Producent: PRINCIPI DI BUTERA, Butera-Caltanisetta, Sicilia Region: Sicilia

Producent: PRINCIPI DI BUTERA, Butera-Caltanisetta, Sicilia Region: Sicilia

Syrah Sicilia DOC

Diamanti, Grillo Sicilia DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2017
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE
PÓŁWYTRAWNE

64,40 zł

65

2018
750 ml
13.5%
tak

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.0%
bez beczki

BIAŁE

69,95 zł

(52,36 netto)

(56,87 netto)

100% Syrah o intensywnej brylantowej barwie rubinu. Bukiet szeroki i długotrwały, z przyjemnymi nutami
czerwonych owoców - szczególnie wisni oraz z dodatkiem słodkich przypraw. Bogate w smaku, otulające o bardzo dobrej strukturze z zauważalną owocowością, o długim finiszu, aksamitne na podniebieniu. Przez 12 miesięcy wino dojrzewa w beczkach z dębu slawońskiego.
Grona: 100 % Syrah
Temp. serw. 18-19 stopni C.
Sugestie kulinarne: do nadziewanych makaronów, pierwszych dań z pikantnymi sosami, mięs mielonych
i gulaszu, również do sezonowanych serów, np.: Pecorino i serów ziołowych.

Barwa jasna słomkowa z zielonkawymi refleksami. Złożone i harmonijne, z wyraźną mineralnością w
smaku. W aromacie świeże nuty cytrusów, ananasa i marakui, z subtelną miętą w tle. Pochodząc z cennych i bogatych w minerały ziem Butery, ma całą intensywność i blask rzadkiego diamentu.
Sugestie kulinarne: doskonałe do dań makaronowych przygotowanych z warzywami oraz lekkie dania
z gotowanej lub surowej ryby.
Grona: 100% Grillo
Temp. serwowania: 10-12°C

www.winawloskie.pl/PDB

www.winawloskie.pl/
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Producent: PRINCIPI DI BUTERA, Butera-Caltanisetta, Sicilia Region: Sicilia

Producent: PRINCIPI DI BUTERA, Butera-Caltanisetta, Sicilia Region: Sicilia

Amira, Nero d’Avola, Sicilia DOC

Amira, Nero d’Avola, Sicilia magnum w
skrzynce DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019 2020
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

217,85 zł

Eleganckie wino czerwone produkowane w 100% z gron Nero d’Avola. Przez 12 miesięcy dojrzewa w
dębowych beczkach. Bukiet rozległy i trwały z nutą kwiatu migdałowego, połączonego z korzennymi
akcentami. W smaku pełne, pięknie zbudowane, okrągłe o silnie zaznaczonej owocowości przypominającej wiśnię na spirytusie. Pozostawia w ustach przyjemne doznanie zapadając tym samym na długo
w pamięci.
Grona: 100% Nero d’Avola
Sugestie kulinarne: idealne do bogatych mięsnych dań, mięsa z grilla oraz do dojrzałych serów.
Temp. serw. 18 stopni C

Eleganckie wino czerwone produkowane w 100% z gron Nero d’Avola. Przez 12 miesięcy dojrzewa w
dębowych beczkach. Bukiet rozległy i trwały z nutą kwiatu migdałowego, połączonego z korzennymi
akcentami. W smaku pełne, pięknie zbudowane, okrągłe o silnie zaznaczonej owocowości przypominającej wiśnię na spirytusie. Pozostawia w ustach przyjemne doznanie zapadając tym samym na długo
w pamięci.
Grona: 100% Nero d’Avola
Sugestie kulinarne: wspaniałe do dań złożonych, mięsa z grilla oraz do dojrzałych serów.
Temp. serw. 18 stopni C
plus drewniana skrzynka

(177,11 netto)

www.winawloskie.pl/FEU5
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Producent: ARINI CANTINE, Marsala, Sicilia Region: Sicilia

Producent: ARINI CANTINE, Marsala, Sicilia Region: Sicilia

Zibibbo Vino Liquoroso Terre Siciliane IGP

Malvasia Vino Liquoroso Terre Siciliane IGP

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
16.0%
bez beczki

BIAŁE
SŁODKIE

46,10 zł

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
16.0%
bez beczki

BIAŁE
SŁODKIE

46,10 zł

(37,48 netto)

(37,48 netto)

Słodkie białe wino deserowe o jasnozłotej barwie. Niezwykle aromatyczne, intensywnie owocowe.
Pełne i harmonijne w smaku.
Sugestie kulinarne: twarde wypieki w stylu cantucci, czekolada, twarde sery.
Temperatura serwowania: 10 ° - 12 ° C
Grona: Zibibbo di Pantelleria 100%

Białe deserowe słodkie wino o barwie ciemnego złota o intensywnym aromacie z nutami dojrzałych
owoców. Pełne i harmonijne w smaku.
Sugestie kulinarne: wszelkiego rodzaju desery i wypieki.
Temperatura serwowania: 10 ° - 12 ° C
Grona: Malvasia 100%

66

CZERWONE

78,19 zł

(63,57 netto)

66

2019
1500 ml
13.5%
tak

www.winawloskie.pl/ARI
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Producent: ARINI CANTINE, Marsala, Sicilia Region: Sicilia

Producent: ARINI CANTINE, Marsala, Sicilia Region: Sicilia

Le Terre, Marsala Fine Ambra Secco
V.L.Q.P.R.D. DOP

Le Terre, Garibaldi Marsala Superiore
Ambra Dolce V.L.Q.P.R.D. DOP

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
17.0%
tak

Pojemność:
Zawartość alkoholu:

MARSALE

Beczka

46,10 zł

67

MARSALE

53,90 zł

(37,48 netto)

(43,82 netto)

Wino maderyzowane, wzmacniane winogronową co najmniej dwuletnią brandy, starzone przez minimum 12 miesięcy w dębowych beczkach. Charakterystyczna barwa intensywnego bursztynu. Aromat
dojrzałych owoców, z wyraźnymi nutami wiśni, śliwek i fig. W smaku słodkie, gładkie i harmonijne z
lekkim posmakiem starego wina.
Sugestie kulinarne: doskonałe jako aperitif; radosne desery czekoladowe, słodkie wypieki i suszone
owoce.
Temperatura serwowania: 12 ° - 14 ° C
Grona: Catarratto, Grillo i Insolia

Wino maderyzowane, wzmacniane winogronowym co najmniej 5 letnim brandy, starzone przez ponad
4 lata w dębowych (slawońskich) beczkach. Charakterystyczna barwa ciemnego bursztynu. Delikatny
bukiet z subtelną nutą wanilii. W smaku słodkie, rozgrzewające, pełne i trwałe.
Sugestie kulinarne: idealne do pieczonych deserów, deserów z ricottą lub kremem i ostrymi serami
twardymi.
Temperatura serwowania 10 ° - 12 ° C
Grona: Grillo, Cataratto

www.winawloskie.pl/ARI
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Producent: ARINI CANTINE, Marsala, Sicilia Region: Sicilia

Producent: ARINI CANTINE, Marsala, Sicilia Region: Sicilia

Le Terre, Marsala Superiore Ambra Secco
V.L.Q.P.R.D. DOC

Feudo del Mandorlo, Crema di Mandorla,
Vino Aromatizzato

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
18.0%
tak

Pojemność:

MARSALE

51,70 zł

67

750 ml
18.0%
tak

Zawartość alkoholu:
Beczka

750 ml
16.0%
tak

MARSALE

46,10 zł

(42,03 netto)

(37,48 netto)

Wino maderyzowane, wzmacniane alkoholem winnym, starzone przez 4 lata w beczkach ze slawońskiego dębu. Barwa jasno bursztynowa. Delikatny bukiet z nutami kakao.W smaku wytrawne, gładkie z
nutami suszonych owoców.
Sugestie kulinarne: idealne do deserów pieczonych, deserów z kremem i z twardymi serami.
Temperatura serwowania 10 ° - 12 ° C
Grona: Grillo, Cataratto

Sycylijski przysmak wzmocniony winogronową brendy. W smaku słodkie ze zdecydowanym aromatem
migdałów pasuje do deserów sporządzanych na bazie owoców oraz ciast. Ta odmiana Marsali charakteryzuje się pięknym ciemno bursztynowym kolorem.
Temp serwowania: 8-18 stopni C.

www.winawloskie.pl/ARI

www.winawloskie.pl/ARI
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Producent: CAVIRO APRIMONDO, Sicilia Region: Sicilia

Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Sicilia Region: Emilia-Romagna

Aprimondo, Nero d’Avola da uve
leggermente appassite Rosso Sicilia DOC

Terre Forti Grecanico-Inzolia Terre Siciliane
IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
16.0%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

44,80 zł

750 ml
12.0%
-

BIAŁE
WYTRAWNE

28,45 zł

(36,42 netto)

(23,13 netto)

Esencjonalne czerwone wino połyskujące piękną rubinowoczerwoną barwą i fioletowych refleksach.
Nos jagodowy o balsamicznych harmonijnych nutach. Wyraziście owocowe na podniebieniu z mocną
aromatyczną progresją, o świetnej strukturze i trwałości. Wytwarzane z winogron podsuszanych na
krzewach.

Delikatny, owocowy nos, elegancko wytrawne na podniebieniu, z nutami soczystych jabłek i akcentami
ziół.
Grona: Grecanico 70%, Inzolia 30%

Sanfte fruchtige Nase, elegant trocken am Gaumen, mit Noten von saftigen &Auml;pfeln und Kr&auml;uterakzenten. Runder und gut balancierter Wei&szlig;wein von hellgelber Farbe mit dezenten Blumenaromen und leicht fruchtigem mildem Geschmack.

68
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Producent: CAVIRO TERRE FORTI, Sicilia Region: Sicilia

Producent: MGM ITINERA, Sicilia Region: Sicilia

Terre Forti Nero d’Avola Terre Siciliane IGT

Itinera Prima Classe Pinot Grigio Terre
Siciliane box IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
750 ml
13.0%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

28,45 zł

68

www.winawloskie.pl/CAV6

Beczka

3000 ml
12.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

93,60 zł

(23,13 netto)

(76,10 netto)

Intensywnie czerwone w barwie z odcieniem fioletu. Aromat winny z typowymi nutami jeżyn i wiśni.
Wyjątkowo okrągłe i pełne w smaku, z naturalnym i łatwym balansem pomiędzy taninami i kwasowością
oraz strukturą i długością.
Grona: Nero d&rsquo;Avola 100%

Jasna, słomkowa barwa. Nos świeży i owocowy z akcentami gruszki, zielonego jabłka i białej brzoskwini.
Na podniebieniu powtórzony bukiet aromatyczny, ze świeżą kwasowością, oraz nutami kolendry i mineralnością idącą w parze z odpowiednio wytrawnym finiszem.
Grona: 100% Pinot Grigio.
Temp. serw. 8-10 stopni C.
Sugestie kulinarne: doskonałe do lekkich przystawek, do owoców morza, szczególnie do małży i
omułek; do makaronu lub risotto.
BEST WINE IN BOX 2015! NAJLEPSZE WINO W KARTONIE 2015!

www.winawloskie.pl/CAV11

www.winawloskie.pl/BMO20
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Producent: MGM ITINERA, Sicilia Region: Sicilia

Producent: MGM ITINERA, Sicilia Region: Sicilia

Itinera Nero d’Avola Terre Siciliane box IGT

Itinera Prima Classe Syrah Terre Siciliane
IGT

Rocznik:

Rocznik:

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

3000 ml
13.5%
tak

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

93,60 zł

69

CZERWONE
WYTRAWNE

46,70 zł

(76,10 netto)

(37,97 netto)

Sycylijskie czerwone wino, o głębokiej i intensywnej, czerwono-rubinowej barwie. W nosie nuty owocowe, wypełnione słodkością owoców leśnych. W smaku pełne ciało, w harmonii z okrągłymi i słodkimi
taninami. Długie, z owocowym finałem.
There are fruit notes in the nose, filled with the sweetness of forest fruits. Full-bodied in taste, in harmony
with round and sweet tannins. Long, with fruity finale.
Sug. kulinarne: doskonałe do makaronów z Pesto, czerwonego grillowanego mięsa i pieczonego sera
pecorino.
Temp. serw. 18-20 stopni C.
Grona: 100% Nero d’Avola
Wygodne i ekonomiczne opakowanie, dzięki któremu wino nie utlenia się i po otwarciu zachowuje swoją
świeżość przez minimum 30 dni.

Wino o silnej i wyrazistej osobowości. W smaku bogactwo jeżyn i dojrzałych wiśni. Barwa rubinowa z purpurowymi refleksami będąca wynikiem 12 miesięcy starzenia w dębie. Świetnie zbudowany, wytrawny w
smaku, z trwałym i jedwabistym finiszem.
Temp. serwowania: 18°C
Sug. kulinarne: doskonały dodatek do dziczyzny i pieczeni.
ITYNERA - PRIMA CLASSE
un viaggio alla ricerca del meglio” / ITYNERA - “Pierwsza klasa
podróż w poszukiwaniu tego co najlepsze””

www.winawloskie.pl/BMO10
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Producent: MGM ITINERA, Sicilia Region: Sicilia

Producent: MGM ITINERA, Sicilia Region: Sicilia

Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola Sicilia
Itinera Prima Classe DOC

Zibibbo, Itinera Prima Classe, Terre Siciliane
IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:

46,70 zł

Beczka

2019
750 ml
12.5%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

46,70 zł

(37,97 netto)

(37,97 netto)

Barwa głębokiej czerwieni z pieprzowym odcieniem. W nosie bogaty i złożony aromat winogron, charakterystyczny dla Nero d’Avola. Smak pełen przypraw, dojrzałych owoców, podparty świeżą naturalną
kwasowością i intensywnymi taninami. Wyraźne dębowe nuty i długi finisz. Po wstępnej fermentacji
grona Nero d’Avola dojrzewają w stalowych zbiornikach, a grona Cabernet Sauvignon przez 4 miesiące
w beczkach z francuskiego dębu.
Sugestie kulinarne: mięsne dania, dojrzały ser, salami i inne wędliny.

Krystaliczna żółto słomkowa barwa z oliwkowymi refleksami. Aromaty tropikalnego melona i
kandyzowanych owoców są wspierane przez intensywne mango, kiwi i wiciokrzew, które odnajdujemy
w smaku. Naturalna kwasowość zapewnia strukturę i świeżość tego egzotycznego, słonecznego wina.
Sugestie kulinarne: surowe owoce morza, takie jak ostrygi, sushi, sałatka z krewetek zakropiona oliwą
oraz świeży ser i pikantne pieczywo.
Temp. serw. 8-10 stopni C

Grona: Cabernet Sauvignon, Nero d’Avola

69

2019
750 ml
14.0%
tak

www.winawloskie.pl/
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Producent: MGM DON MANNARONE, Sicilia Region: Sicilia

Producent: MGM DON MANNARONE, Sicilia Region: Sicilia

Don Mannarone Rosso Passivento IGT

Don Mannarone, Rosso Passivento Terre
Siciliane box IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
13.5%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

WYTRAWNE

111,00 zł

Nowa odsłona Rosso Passivento IGT od MGM Mondo del Vino - Don Mannarone Rosso Passivento IGT.
Początkowo wino dojrzewa w beczkach z francuskiego dębu, następnie przez 4 miesiące już w butelkach. Otrzymywane metodą appassimento - podsuszania przejrzałych gron,w wyniku której wino ma
podwyższoną zawartość alkoholu oraz niezwykłą słodycz. Ciemna intensywna czerwona barwa. W nosie
kandyzowane figi i dojrzałe owoce. Dobrze zbudowane, harmonijna struktura zarówno w okragłości,
jak i w trwałości smaku. Pomimo swojej złożonej budowy nie jest winem trudnym i stanowi doskonały
dodatek do medytacji i spotkań towarzyskich.
Sug. kulinarne: dziczyzna, gulasze i sery.
Grona: 100% Nero D’Avola
! International Wine Challenge - Brązowy Medal dla rocznika 2011
! Decanter 2012 - Złoty Medal dla rocznika 2011

Początkowo wino dojrzewa w beczkach z francuskiego dębu, następnie przez 4 miesiące już w butelkach. Otrzymywane metodą appassimento - podsuszania przejrzałych gron,w wyniku której wino ma
podwyższoną zawartość alkoholu oraz niezwykłą słodycz. Ciemna intensywna czerwona barwa. W nosie
kandyzowane figi i dojrzałe owoce. Dobrze zbudowane, harmonijna struktura zarówno w okragłości,
jak i w trwałości smaku. Pomimo swojej złożonej budowy nie jest winem trudnym i stanowi doskonały
dodatek do medytacji i spotkań towarzyskich.
Sug. kulinarne: dziczyzna, gulasze i sery.
Grona: 100% Nero D’Avola
Wygodne i ekonomiczne opakowanie, dzięki któremu wino nie utlenia się i po otwarciu zachowuje swoją
świeżość przez minimum 30 dni.

(90,24 netto)

www.winawloskie.pl/BMO15
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Producent: BARONE MONTALTO MGM, Santa Ninfa, Sicilia Region: Sicilia

Producent: BARONE MONTALTO MGM, Santa Ninfa, Sicilia Region: Sicilia

Pinot Grigio Acquerello Terre Siciliane IGT

Nero d’Avola Acquerello Terre Siciliane IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2020
375 ml
12.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

21,30 zł

70

CZERWONE

51,89 zł

(42,19 netto)

70

3000 ml
13.5%
tak

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
375 ml
13.5%
bez beczki

CZERWONE
WYTRAWNE

21,30 zł

(17,32 netto)

(17,32 netto)

Jasna, słomkowa barwa. Nos świeży i owocowy z akcentami gruszki, zielonego jabłka i białej brzoskwini.
Na podniebieniu powtórzony bukiet aromatyczny, ze świeżą kwasowością, oraz nutami kolendry i mineralnością idącą w parze z odpowiednio wytrawnym finiszem.
Fresh and fruity nose with the accents of pear, green apple and white peach. Aromatic bouquet, fresh
acidity and notes of coriander and minerality is repeated on the palate.
Grona: 100% Pinot Grigio.
Temp. serw. 8-10 stopni C.
Sugestie kulinarne: doskonałe do lekkich przystawek, do owoców morza, szczególnie do małży i
omułek; do makaronu lub risotto.
Pinot Grigio IGT Barone Montalto 2015 - degustacja w ciemno (w jęz. ang.). Ciekawa jest duża rozbieżność w określeniu szczepu i miejsca pochodzenia. Wino ocenione na dużo droższe niż jest w rzeczywistości. Polecamy. Dostępne w naszym sklepie w poj. 750 ml, 375 ml oraz 3l.

Sycylijskie czerwone wino, o głębokiej i intensywnej, czerwono-rubinowej barwie. W nosie nuty owocowe, wypełnione słodkością owoców leśnych. W smaku pełne ciało, w harmonii z okrągłymi i słodkimi
taninami. Długie, z owocowym finałem.
Sug. kulinarne: doskonałe do makaronów z Pesto, czerwonego grillowanego mięsa i pieczonego sera
pecorino.
Temp. serw. 18-20 stopni C.
Grona: 100% Nero d’Avola

www.winawloskie.pl/BMO2a

www.winawloskie.pl/BMO4a
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Producent: BARONE MONTALTO MGM, Santa Ninfa, Sicilia Region: Sicilia

Producent: ROMANGIA Cantina, Sardegna Region: Sardegna

Ammasso, Rosso Sicilia DOC

Sabbia, Vermentino di Sardegna DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
14.0%
tak

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

89,20 zł

71

BIAŁE
WYTRAWNE

66,80 zł

(72,52 netto)

(54,31 netto)

Eleganckie czerwone wino uzyskiwane z częściowo podsuszonych gron Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Merlot oraz Cabernet Sauvignon. Bogate, ale jednocześnie delikatne i odpowiednio zbalansowane w smaku. Nuty kandyzowanych owoców i tostowe akcenty czynią je winem aromatycznym,
niezwykle przyjemnym i zmysłowym dla podniebienia. Najlepsze do?... Pozwól poprowadzić się swoim
zmysłom ...
Starzenie: 8-10 miesięcy w dębie.
Grona: Nero d’Avola, Nerello Mascalese, Merlot oraz Cabernet Sauvignon
Temp. serw. 18-20 stopni C.

Białe wino o słomkowo-żółtej barwie z zielonkawymi refleksami. Aromat pełen kwiatów i owoców tropikalnych. Bardzo przyjemnie wytrawne, subtelnie słone, mineralne i trwałe w smaku.
Grona: Vermentino 100%
Temp. serwowania: 8-10 stopni C.
Sugestie kulinarne: urzekające z przystawkami z owoców morza i do dań rybnych.

www.winawloskie.pl/BMO14
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Producent: ROMANGIA Cantina, Sardegna Region: Sardegna

Producent: ROMANGIA Cantina, Sardegna Region: Sardegna

Oro Dry Romangia IGT

Pietra Cagnulari Romangia IGT

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
13.5%
bez beczki

Rocznik:

BIAŁE
WYTRAWNE

86,10 zł

71

2020
750 ml
13.5%
bez beczki

Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2018
750 ml
13.5%
bez beczki

CZERWONE
WYTRAWNE

68,70 zł

(70,00 netto)

(55,85 netto)

Jasno słomkowe o zielonych refleksach, intensywnie aromatyczne z nutami białych owoców i kwiatów.
Kusi bogactwem smaku, w którym akcenty cytryny, banana i ziół połączone z przyjemną kwasowością
i mineralnością.
Sugestie kulinarne: doskonały aperitif, przystawki, dania rybne, kuchnia śródziemnomorska.
Grona: grona autochtoniczne, charakterystyczne dla terytorium.
Temp. serwowania: 8-10 stopni C.

Czerwono-purpurowe z fioletowymi refleksami o intensywnych owocowych aromatach. Bardzo przyjmne
w smaku, w którym delikatna słodycz i wyrazista owocowość łącza się z subtelną pikantnością.
Sugestie kulinarne: mięsa duszone, dziczyzna, pierwsze dania z sosem mięsnym, pikantne wędliny, dojrzewające sery.
Grona: Cagnulari 100%
Temp. serwowania: 18 stopni C.

www.winawloskie.pl/ROM
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Producent: ROMANGIA Cantina, Sardegna Region: Sardegna

Producent: ROMANGIA Cantina, Sardegna Region: Sardegna

Radice, Cannonau di Sardegna DOC

Radice Riserva, Cannonau di Sardegna DOC

Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2019
750 ml
14.5%
bez beczki

Rocznik:

CZERWONE

Pojemność:

WYTRAWNE

Zawartość alkoholu:
Beczka

66,10 zł

72

CZERWONE
WYTRAWNE

86,10 zł

(53,74 netto)

(70,00 netto)

Czerwone wino o barwie rubinowej czerwieni przechodzącej w ciemny odcień dojrzałego owocu granatu. Aromat dojrzałych jeżyn i śliwek połączony z pikantnymi nutami. W smaku okrągłe, zrównoważone,
przyjemne i lekko garbnikowe. Młode, owocowe, lekkie i bezpretensjonalne.
Wino najlepiej otworzyć minimum 15 minut przed spożyciem, najlepiej zdekantować, tak aby miało
szansę sie napowietrzyć i ustabilizować.
Grona: Cannonau 100%
Temp. serwowania: 18-20 stopni C.
Sugestie kulinarne: odpowiednie do czerwonego mięsa oraz mięs pieczonych.

Ciemnoczerwone w barwie z delikatnymi granatowymi refleksami. Aromaty czerwonych owoców, śliwki,
wiśni w spirytusie, goździków i cynamonu oraz słodycz kokosu i wanilii. W smaku pełne ciało, słodkie
taniny z długim finiszem.
Grona: Cannonau 100%
Sugestie kulinarne: średnio i długo dojrzewające sery, przystawki z rag&ugrave; z dziczyzny, duszone
i pieczone mięso.
Temp. serwowania: 18-20 stopni C.

www.winawloskie.pl/ROM
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Producent: ROMANGIA Cantina, Sardegna Region: Sardegna

Sabbia, Vermentino di Sardegna Brut DOC
Rocznik:
Pojemność:
Zawartość alkoholu:
Beczka

2021
750 ml
12.0%
bez beczki

BIAŁE
WYTRAWNE

72,10 zł

(58,62 netto)

Grona: Vermentino 100%

72

2016
750 ml
14.5%
tak

www.winawloskie.pl/
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Noma Sp. z o.o.
ul. Janka Wiśniewskiego 20
81-335 Gdynia
tel. 58 661 00 41
58 661 55 16
fax: 58 661 00 46
info@noma.gdynia.pl
WWW.WINAWLOSKIE.PL

