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      … to niezwykle ciekawie skomponowana kolekcja europejskich i
południowoamerykańskich win. Pochodzą one z prywatnych winnic, prowadzonych zgodnie z przekazywanymi przez pokolenia
tradycjami rodzinnymi. Rygorystyczne przestrzeganie reguł produkcji, wysoka jakość owoców dojrzewających w odpowiednim
mikroklimacie oraz optymalne warunki dojrzewania win to podstawowe kryteria, jakimi kierowaliśmy się przy ich wyborze.
Miłośnicy mocniejszych trunków znajdą tu również wyjątkowe spirytualia.
Wina i inne alkohole z kolekcji VOYAGER WineClub nie są powszechnie dostępne na polskim rynku, dlatego tym bardziej jest
nam miło zaprezentować je Państwu w naszym katalogu.

CZEKOLADY i OLIWY
.... od producentów ekskluzywnych słodyczy Lindt i Chocolate Amattler oraz wytwórni oliwy z oliwek La Chinata. Jako jedyna
Firma w kraju oferujemy produkty tych uznanych producentów na rynku upominków reklamowych. Stanowią one idealne
uzupełnienie oferty.

AKCESORIA i DODATKI
…. stanowią wspaniałe dopełnienie naszej kolekcji win i alkoholi. To szeroka gama wyrobów o najnowszym wzornictwie takich
jak różnorodne opakowania oraz akcesoria do win, od najprostszych po zaspokajające bardziej wyszukane potrzeby.

PERSONALIZACJA
…. to szeroki wachlarz usług znakowania artykułów, dzięki czemu można podkreślić ich indywidualny charakter. Oferujemy
nasze bogate doświadczenie oraz najnowszą technologię w zakresie klasycznego nadruku, wypalania, grawerowania laserem,
nadruku full colour oraz wytłoczeń i woskowych pieczęci.
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 Dzięki współpracy z firmą Lindt & Sprüngli z dumą prezentujemy kolekcję zestawów upominkowych, w której
znakomitym winom z kolekcji VOYAGER WineClub towarzyszą wspaniałe szwajcarskie czekolady i praliny Lindt. Dzięki wspólnej pracy
specjalistów obu firm gwarantujemy rozkosz dla podniebienia!
VOYAGER WineClub jest partnerem firmy Lindt & Sprüngi na rynku upominków reklamowych i ma prawo do wykorzystania znanego
od 1845 roku logo, które wspólnie z logo VOYAGER WineClub w znakomity sposób podnosi prestiż upominków dla Waszych klientów.
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V6940-00
Lindt Excellence 70% Cacao 100g

Szwajcaria
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 19 x 9 x 0,8cm
cena 12,36 zł

V6941-00
Lindt Excellence Orange Intense 100g

Szwajcaria
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 19 x 9 x 0,8cm
cena 12,36 zł

V6944-00
Lindt Excellence Blueberry 100g

Szwajcaria
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 19 x 9 x 0,8cm
cena 12,36 zł

V6943-00
Lindt Excellence Sea Salt 100g

Szwajcaria
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 19 x 9 x 0,8cm
cena 12,36 zł

V6942-00
Lindt Excellence Chilli 100g

Szwajcaria
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 19 x 9 x 0,8cm
cena 12,36 zł
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V6945-00
Lindt Lindor Milk Bag 100g

Szwajcaria
Rodzaj: mleczna

Wymiary: 18,5 x 9 x 5cm
cena 15,91 zł

V6948-00
Lindt Lindor Assorted Cornet 175g

Szwajcaria
Rodzaj: mleczna

Wymiary: 15,5 x 10 x 5cm
cena 27,16 zł

V6949-00
Lindt Excellence Minis

70% Cacao 5,5g
Szwajcaria

Rodzaj: gorzka
Wymiary: 6,3 x 3,5 x 0,5cm

cena 0,73 zł

V6946-00
Lindt Lindor Milk Cornet 175g

Szwajcaria
Rodzaj: mleczna

Wymiary: 15,5 x 10 x 5cm
 cena 27,16 zł

V6947-00
Lindt Lindor Assorted Bag 100g

Szwajcaria
Rodzaj: mleczna

Wymiary: 18,5 x 9 x 5cm
cena 15,91 zł
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VWC EXCELLENCE
Zestaw 3 znakomitych czekolad Lindt z winem Porto

w ekskluzywnej skrzynce
36x21x12cm

cena 121,00 zł

VWC EXTRAORDINARY PLEASURE
Zestaw wino włoskie Chianti Classico, świąteczna zawieszka

i 100 g pralin Lindor w eleganckiej skrzynce drewnianej
35x11x11cm

cena 119,00 zł

V6607-00
Skrzynka do wina SUPER PREMIUM 2-el.

V6881-00
Maynard’s Fine Tawny Porto

V6940-00
Lindt Excellence 70% Cacao

100g

V6943-00
Lindt Excellence Sea Salt

100g

V6942-00
Lindt Excellence Chilli

100g

V5818-17
Skrzynka premium 1-el.

V5390-00
San Jacopo da

Vicchiomaggio Chianti
Classico DOCG

V6945-00
Lindt Lindor Milk Bag

100g

V7575-02
Świąteczna zawieszka
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VWC GOOD TIMES
Zestaw mini czekoladki Lindt, wino chilijskie

i świąteczna zawieszka w kartoniku
10x10x36cm

cena 55,00 zł

VWC FULL OF SWEETNESS
Zestaw znakomite wino francuskie, 2 czekolady Lindt,

2 opakowania pralin Lindt w ekskluzywnej skrzynce drewnianej
35x30x11cm

cena 174,00 zł

V6949-00
Lindt Excellence Minis

70% Cacao 5,5g

V7575-06
Świąteczna zawieszka

V6601-12
Kartonik do wina 1-el.

V5876-00
Mirador

Carmenere

V6803-00
Château Tour

Puynormond Montagne
Saint Emilion

V6947-00
Lindt Lindor Assorted

Bag 100g

V6941-00
Lindt Excellence

Orange Intense 100g

V6944-00
Lindt Excellence
Blueberry 100g

V5816-17
Skrzynka premium 3-el.

V6945-00
Lindt Lindor Milk Bag

100g
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VWC MYSTERY BOX
Zestaw wino argentyńskie, praliny Lindor i świąteczna zawieszka

w klasycznej drewnianej skrzynce
35,5x21x10cm

cena 115,00 zł

VWC SWEET BASKET
Zestaw praliny Lindor i świeczka świąteczna w koszyczku

26,5 x 24,5 x 10cm
cena 57,00 zł

V6946-00
Lindt Lindor Assorted

Cornet 175g

V6948-00
Lindt Lindor Assorted

Cornet 175g V5388-00
Skrzynka 2-el.

V6611-00
Artes del Sur Varietal

Malbec

V8535-05
Świeczka "gwiazdka"

w ozdobnym pudełku

V7575-05
Świąteczna zawieszka

V6600-00
Koszyczek do zestawów

świątecznych

V6945-00
Lindt Lindor Milk Bag

100g

V6947-00
Lindt Lindor Assorted

Bag 100g
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VWC MATSU
Zestaw 3 win Matsu

34 x 28 x 10 cm
cena 359,00 zł
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VWC GARNACHAS
Zestaw 3 win Garnachas de Espana

34 x 28 x 10 cm
cena 223,00 zł

VWC BODEGA CLASSICA
Zestaw 3 win Garnachas de Espana

34 x 28 x 10 cm
cena 175,00 zł
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V6886-00
Zestaw Three Shades of Port

Zestaw 3 buteleczek Porto (60ml) w różnych stylach
20,5 x 14 x 4cm
cena 120,00 zł

V6887-00
Zestaw Three Decades of Port

Zestaw 3 buteleczek Porto (60ml) z 3 dziesięcioleci
20,5x14x4cm

cena 250,00 zł

V6888-00
Zestaw

The Complete Book of Port
Kompletna kolekcja 10 różnych rodzajów Porto

39,6x22x5cm
cena 382,00 zł
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VWC NUGAN
Zestaw 3 win australijskich oraz termometr do wina

w eleganckim kartoniku
37 x 27 x 10cm

cena 166,00 zł

V6644-00 V6645-00 V6640-00

V9506-32
Cyfrowy termometr
do wina na sznurku

V6603-04
Kartonik do wina 3-el.
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VWC ELEGANCE
Klasyczny zestaw dla wymagających. Wino włoskie, elegancki

metalowy wizytownik z elementami skórzanymi oraz
ekskluzywny długopis pachnący kawą w etui zapakowane

w bambusową skrzynkę
35 x 19,5 x 10 cm
cena 84,00 zł

V6797-00
Principe di Montenevoso

Montepulciano d'Abruzzo DOC

V5367-17
Skrzynka bambusowa

do wina 2 el.

V2492-03
Wizytownik z

magnetycznym
zamknięciem

V4813-16
Długopis Mauro Conti pachnący

kawą, w ozdobnym pudełku
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VWC ECO
Zestaw ekologiczny. Ładowarka solarna, gdy zabraknie prądu;
notes i długopis na chwile ostateczne; do tego hiszpańskie wino
ekologiczne oraz minutnik pod prysznic aby oszczędzac wodę, a

to wysztko w bambusowej skrzynce
35 x 19,5 x 10 cm
cena 159,00 zł

P269.155
Minutnik pod prysznic

z przyssawką

V2335-05
Notes / notatnik (70 kartek w linie)

z długopisem,

V3330-03
Ładowarka słoneczna

z panelem słonecznym

V6862-00
 Aroa Mutiko

V5367-17
Skrzynka bambusowa

do wina 2 el.
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VWC PERFECT MATCH
Zestaw oliwa z oliwek (500ml) i hiszpańskie wino półwytrawne

oraz 2 zawieszki świąteczne w drewnianej skrzyneczce
35,5 x 21 x 10 cm
cena 77,00 zł

V6901-00
La Chinata Oliwa

z oliwek Extra Virgin
500ml

V6891-00
Don Lucas Tinto V7575-05

 Świąteczna zawieszka
V7575-02

Świąteczna zawieszka
V5388-17

Skrzynka 2-el.
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VWC COOL WINTER EVENING
Zestaw na chłodne wieczory- kubek z łyżeczką, ciepły koc
i 4 hiszpańskie czekolady w różnych smakach zapakowane

w elegancki kuferek
31 x 20 x 15 cm
cena 141,00 zł

V9555-16
Kuferek na upominki

V7556-05
Koc z polaru

V5269-05
Kubek 260 ml z uchwytem na łyżeczkę
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V6913-00
Chocolate Amatller

50% Cacao 85g

V6914-00
Chocolate Amatller

con Leche 85g

V6915-00
Chocolate Amatller

Blanco 85g

V6912-00
Chocolate Amatller

70% Cacao 85g
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VWC SURPRISE CHEST
Kuferek pełen niespodzianek! Znajdziemy w nim znakomite

francuskie wino, likier czekoladowy, oliwę z oliwek Extra Virgine,
2 czekolady oraz zestaw akcesoriów do sera

36 x 27 x 20 cm
cena 267,00 zł

V6911-00
Chocolate Amatller
70% Ecuador 70g

V6910-00
Chocolate Amatller

70% Ghana 70g V5535-17
Zestaw 5 akcesoriów do sera

w drewnianej podstawce

V6808-00
Chateau Haut Musset Marquis du

Tertre Montagne Saint Emilion

V6672-00
BV Land Crème de Cacao

V9556-16
Kuferek na upominki

V6900-00
La Chinata Oliwa

z oliwek Extra Virgin
250ml
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VWC CELEBRATION
Zestaw utrzymany w eleganckiej srebrno- czarnej kolorystyce.

Hiszpańska Cava, zatyczka diament, dziadek do orzechów renifer i
świeczka tworzą idealny zestaw do celebracji ważnych wydarzeń.

Zapakowany w ekskluzywny kartonik z kokardką.
39 x 28,5 x 10cm
cena 164,00 zł

V6867-00
Cava Francesc

Ricart Brut

V8535-05
Świeczka "gwiazdka"

w ozdobnym pudełku

V5100-32
Dziadek do orzechów

"renifer"

V6282-00
Korek, zatyczka do wina

"diament"
w wyściełanym pudełku
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V6638-03
Kartonik do zestawów
prezentowych potrójny
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VWC BLACK & RED
Zestaw w modnym połączeniu kolorystycznym czerwieni i czerni.
Wino chilijskie w stroju Świętego Mikołaja, otwieracz do wina,
świąteczne podkładki i ekskluzywne hiszpańskie czekoladki

zapakowane w kartonik z kokardką
37 x 20 x 10 cm
cena 110,00 zł

V7082-05
Zestaw świąteczny, czapka

i szalik na butelkę

V7547-05
Komplet 4 podkładek

podwójny

V5779-12
Korkociąg do wina

V6637-03
Kartonik do zestawów

prezentowych podwójny

V6916-00
Chocolate Amatller

Amatllons 65g

V6779-00
Millaman Condor

Shiraz
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VWC PURE PLEASURE
Sama przyjemność! Znakomite wino portugalskie wraz z
otwieraczem, hiszpańska czekolada oraz kartonik na wino

37 x 20 x 10 cm
cena 84,00 zł

V6786-00
Proeza Douro

V6602-04
Kartonik do wina 2-el.

V6914-00
Chocolate Amatller

con Leche 85g

V5779-12
Korkociąg do wina
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V6638-12
Kartonik do zestawów
prezentowych potrójny

VWC PERFECT EVENING
Propozycja na wieczór. Wino włoskie, dziadek do orzechów,

hiszpańskie czekoladki i świeczka zapakowane
w kartonik z kokardką

39 x 28,5 x 10cm
cena 152,00 zł

V6936-00
Cantore di Castelforte
Negroamaro Salento

V6916-00
Chocolate Amatller

Amatllons 65g

V5590-17
Elegancki dziadek do orzechów

z owalną tacką

V7579-16
Świeczka w ozdobnym

pudełku
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V6728-00
Spanish White

Guerilla Verdejo

V4021-03
Brelok do kluczy z

kompasem

V5766-04
Małe narzędzie
wielofunkcyjne

V5388-17
Skrzynka do wina 2 el.

VWC SURVIVAL
Zestaw Przetrwania. Białe wino hiszpańskie, narzędzie

wielofunkcyjne, power bank i kompas zapakowane
w drewnianą skrzynkę

35,5 x 21 x 10 cm
cena 137,00 zł

V3463-02
Power bank 2200mAh
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V7582-11
Relaksująca maska na

oczy

V7542-02
Masażer do ciała, zasilany przez

kabel USB lub 3 baterie

V7579-07
Świeczka w ozdobnym

pudełku

V6764-00
Hacienda Lopez
de Haro Rosado

V6637-12
Kartonik do zestawów

prezentowych podwójny

VWC RELAX
Doskonały zestaw po ciężkim dniu pracy. Różowe wino, świeczka,

masażer do ciała i relaksująca maska na oczy.
Wszystko to w eleganckim kartoniku.

37 x 20 x 10 cm
cena 82,00 zł
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V7575-06
Świąteczna
zawieszka

V7575-05
Świąteczna
zawieszka

V6602-04
Kartonik do wina 2-el.

V6893-00
Baron de Larrainz

Tinto

V6892-00
Baron de Larrainz

Blanco
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V6911-00
Chocolate Amatller
70% Ecuador 70g

V6910-00
Chocolate Amatller

70% Ghana 70g

VWC SWEETEST THING
Zestaw dla łasuchów. 2 hiszpańskie wina półsłodkie, 2 katalońskie

czekolady i 2 ozdoby świąteczne zapakowane
w elegancki kartonik

36,5 x 20 x 10 cm
cena 136,00 zł



24



25

Legendarny zamek, którego korzenie sięgają V wieku jest
uważany za jeden z najpiękniejszych w całej Toskanii. Ulokowany w
ścisłym centrum historycznego regionu Chianti, w połowie drogi
między Florencją, a Sieną. Jest klejnotem pośród wzgórz usłanych
winną latoroślą. Wybudowany jako rezydencja rodu Lombardów, pełnił
funkcje obronne jako wysunięta stanica strzegąca pobliskiej Florencji
w czasie konfliktów ze Sieną. W renesansie budowla warowna została
przekształcona w ekskluzywną posiadłość, gdzie natchnienia szukali
wielcy tego świata, w tym Leonardo da Vinci, który był tam częstym
gościem podczas malowania Mona Lisy, czy też Francisco Redi, twórca
między innymi książki „Bachus w Toskanii”.
Dziś średniowieczne mury w kolorze piaskowca majestatycznie górują
nad zielonymi wzgórzami porośniętymi winogronami szczepu
Sangiovese oraz drzewkami migdałowymi i oliwnymi. Tworzy to
niesamowitą panoramę, a padające promienie słoneczne sprawiają, że
atmosfera spędzanych tu chwil staje się bajkowa.
Przełomowy dla historii winnicy i zamku okazał się wiek XX, gdy jego
właścicielem został wielki znawca win i znakomity winemaker John
Matta z żoną Paolą. Ich ogromna pasja i  zaangażowanie oraz wspaniałe
warunki enologiczne regionu Chianti zaowocowały powstaniem
kolekcji wyśmienitych win typu Chianti i Super Toskan. Pasja i
mistrzostwo zostały docenione w 1997 roku poprzez przyznanie tytułu
najlepszego winiarza Włoch. Osiągnięcie to udało się powtórzyć w
latach 2002, 2005 oraz 2010. Winiarnia należy do prestiżowego
Comitato Grandi Cru d’Italia - stowarzyszenia 140 najlepszych włoskich
winiarni.
Wina z Castello Vicchiomaggio od lat goszczą na stołach najlepszych
restauracji Nowego Jorku, Londynu i Paryża, a sztandarowe pozycje
jak Agostino Petri, Ripa delle More czy FSM są uważane przez
najważniejsze wydawnictwa winiarskie za najlepsze w swojej klasie.
Agostino Petri Chianti Classico Riserva został okrzyknięty przez
Decanter International jednym z 7 wspaniałych Chianti Classico świata,
Ripa delle More to Ambasador Toskanii na targach Vinexpo w
Bordeaux, a FSM to zdobywca 3 kieliszków prestiżowego przewodnika
Gambero Rosso.
Dzięki VOYAGER WineClub trunków z Castello Vicchiomaggio mieli
okazję spróbować światowi przywódcy i laureaci Nagrody Nobla,
którzy gościli na obchodach 25-lecia przyznania Pokojowej Nagrody
Nobla Lechowi Wałęsie. Co roku przyjaciele Fundacji Instytutu Lecha
Wałęsy, w tym znakomici polscy politycy, ambasadorowie różnych
krajów, przedstawiciele świata mediów, kultury, sztuki i wielkiego
biznesu spotykają się degustując wina z kolekcji VOYAGER WineClub,
w której niezmiennie od wielu lat perłą w koronie jest kolekcja włoskich
win od Castello Vicchiomaggio.

V5814-00
FSM Rosso Toscana IGT

Region: Toskania

Szczep: 100% Merlot

Rodzaj: czerwone, wytrawne

Klasa: IGT

Pojemność: 750ml

cena 680,00 zł

Wino stworzone w hołdzie Federico Secondo Matta –
ojcu właściciela winiarni. Jest to dzieło najbliższe sercu
znakomitego winemakera, w którym stara się oddać
całą miłość, przywiązanie i pamięć o przodku. Uwagę
przykuwa kolor głębokiej rubinowej czerwieni. W
zapachu odnajdujemy elegancki i przyciągający aromat
dojrzałych jagód i wiśni okraszony nutką egzotycznych
przypraw. W smaku znajdujemy wyczuwalne, ale
gładkie taniny, a lekka kwasowość potwierdza
znakomite perspektywy starzenia, abyśmy za kilka lat
mogli się delektować winem o zupełnie nowych,
zaskakujących właściwościach. Niesamowite bogactwo
smaku!

Każda butelka jest zapakowana w elegancką,
drewnianą skrzynkę i posiada certyfikat potwierdzający
oryginalność z odręcznym podpisem Johna Matty oraz
unikalnym numerem butelki.
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V5385-00
Ripa delle Mandorle

Bianco IGT
Region: Toskania

Szczep: 80% Trebbiano, 20% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Klasa: IGT

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Rzadko spotykane białe wino z Toskanii. Połączone
szczepy Trebbiano i Chardonnay dają świeży, kremowy
smak z nutą cytrusów w tym szczególnie limonki.
Znakomite wino do lekkich posiłków, ryb i białych mięs
oraz jako aperitif. Słomkowy kolor skrywa niezwykle
delikatny smak z nutkami dębu, przypraw i świeżo
pieczonego chleba.

V5392-00
Ripa delle Mandorle

Rosso IGT
Region: Toskania

Szczep: 75% Sangiovese, 25% Cabernet Sauvignon

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Super Tuscan

Pojemność: 750ml

cena 47,00 zł

Nazwane od wzgórz, na których krzewy winne
Sangiovese i Cabernet Sauvignon pną się w górę
poprzetykane drzewkami migdałowymi. Wino lekkie, a
jednocześnie eleganckie, szlachetne w smaku. Bukiet
dojrzałych owoców z aromatami czerwonych jagód,
ziemi i przypraw. Żywiołowy, świeży charakter.
Czerwona szata z bordowymi refleksami. Przed
połączeniem wina z obu szczepów są przechowywane
oddzielnie w beczkach przez 12 miesięcy. Po połączeniu
wino dojrzewa jeszcze 3 miesiące w butelkach, aby
miało czas nabrać swoich niezwykłych właściwości.

V5390-00
San Jacopo da Vicchiomaggio

Chianti Classico DOCG
Region: Toskania

Szczep: 90% Sangiovese, 10% Cabernet/ Colorino

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Chianti Classico

Pojemność: 750ml

cena 62,00 zł

Klasyczne toskańskie Chianti, które zadowoli nawet
najbardziej wybredne podniebienia. Cudownie lekkie, a
jednocześnie pełne i delikatne w smaku. Owocowy
charakter z wyczuwanymi nutkami wiśni i malin, a także
białej czekolady i wanilii. Świeży aromat z
wyczuwalnymi przyprawami, szafranem i cynamonem.
Głęboka purpurowa barwa z ceglastymi refleksami.
Dojrzewa przez co najmniej 12 miesięcy w dębowych
beczkach.
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V5391-00
Agostino Petri Chianti Classico

Riserva DOCG
Region: Toskania

Szczep: 90% Sangiovese, 10% Cabernet Canaiolo

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Chianti Classico Riserva

Pojemność: 750ml

cena 100,00 zł

Jedno z „Siedmiu wspaniałych Chianti Classico Świata”
(Decanter International). Doskonałych właściwości
nabiera dojrzewając przez 15 miesięcy w beczkach, a
następnie minimum 6 miesięcy w butelkach.
Kombinacja tradycji i nowoczesności. Głęboki, subtelny,
owocowy smak z przewagą czarnej porzeczki
zbalansowanej dębem z delikatną nutką moreli i kawy
mocha. Wspaniały aromat dojrzałych owoców, wiśni i
dębu. Głęboki czerwony kolor. Ręcznie zbierane owoce
pochodzą z 20 letnich krzewów usytuowanych na
południowych stokach winnicy Vicchiomaggio.

V6938-00
Cantore di Castelforte Primitivo

di Manduria DOC
Region: Apulia

Szczep: 100% Primitivo

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 75,00 zł
Intensywna, wręcz szkarłatna barwa z fioletowymi niuansami. Wino
gęste, niemal mięsiste. W nosie z łatwością odnajdziemy
bogactwo  takich owoców jak wiśnie, śliwki i jagody  w kawowo-
marcepanowej sukni. W smaku długie, zdecydowane, krzepkie, ale
jednocześnie pełne finezji. Słodkie, ale wyraziste taniny dopełniają ten
niezwykle elegancki trunek.

Krajobraz Salento naznaczony jest długą
historią i przebogatą kulturą – śladami tych, którzy
rządzili okolicą w przeszłości. Salento to także bajeczne
wiejskie krajobrazy z niewielkimi farmami
towarzyszącymi ciągnącym się w nieskończoność
gajom oliwnym grodzonymi długimi kamiennymi
murami. W tym idyllicznym krajobrazie postęp i rozwój
nie odcisnęły jeszcze swojego piętna pozostawiając
atmosferę prostoty i sielanki.
Od czasu kiedy rodzina Markiza Cantore di Castelforte
przeniosła się z Neapolu do Apulii i poświęciła całą swą
energię uprawie ziemi minęły setki lat. Od wieków
kolejne generacje doglądają swych posiadłości w
regionie Salento, który charakteryzuje się doskonałymi
warunkami do uprawy winorośli. Z pokolenia na
pokolenie rodzina Cantore umiejętnie łączy tradycję z
nowoczesnością. Szczególne zmiany dokonały się gdy
stery rodzinnego interesu przejął Giovanni Cantore,
który najpierw pod okiem ojca, a następnie sam zgłębiał
tajniki uprawy winorośli i techniki produkcji wina.
Dokonał on niespotykanej we wcześniejszych latach
modernizacji winnicy i winiarni kładąc ogromny nacisk
na jakość produkowanych win. Efekty są widoczne
gołym okiem. Już w 2002 i 2003 roku wino Donna Maria
Primitivo di Manduria – ikona winiarni zostało
docenione na konkursach towarzyszących targom
Vinitaly i London International Wine & Spirits Fair.
Markiz Giovanni Cantore di Castelforte nie spoczywa na
laurach i ciągle ulepsza techniki produkcji dążąc do
doskonałości.
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V6935-00
Cantore di Castelforte Chardonnay

Salento IGT
Region: Apulia

Szczep: 100% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 41,00 zł

Wino posiada piękną słomkowo- złotą barwę z
zielonkawymi niuansami oraz wspaniały aromat
świeżych owoców w tym gruszki, cytrusów oraz
polnych kwiatów z nutą ledwo co skoszonej trawy. W
ustach przyjemnie cytrusowe, odświeżające i
znakomicie zbalansowane. Jedwabiste zakończenie.

V6936-00
Cantore di Castelforte Negroamaro

Salento IGT
Region: Apulia

Szczep: 100% Negroamaro

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 41,00 zł

Głęboka rubinowa barwa z granatowymi refleksami
zaprasza do spróbowania. Bogaty aromat owoców z
nutami lukrecji i orientalnych przypraw. W ustach
przyjemne, jedwabiste. Znakomicie zbalansowane
dzięki 6 miesiącom spędzonym w beczce.

V6937-00
Cantore di Castelforte
Primitivo Salento IGT

Region: Apulia

Szczep: 100% Primitivo

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 41,00 zł

Pochodzący z terenów dzisiejszej Chorwacji szczep
Primitivo właśnie we włoskiej Apulii znalazł najlepsze
warunki do wegetacji, a powstające z niego wino stało
się słynne na całym świecie. Rubinowa barwa skrywa
aromat czerwonych owoców z nutami wiśni i śliwek.
Jego pełny smak z niuansami jagód, anyżu i pieprzu
zaskakuje bogactwem, a słodkawe taniny sprawiają
degustującym niezapomnianą przyjemność.
Jedwabiste i niezwykle długie.
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V6810-00
Valparajso Valpolicella

DOC
Region: Veneto

Szczep: 65% Corvina, 10% Corvinone, 20% Rondinella,
5% Molinara

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DOC

Pojemność: 750ml

cena 54,00 zł

Rubinowa barwa z żywymi refleksami i fioletowymi
cieniami skrywa intensywne, przyjemne aromaty z
nutami wiśni, śliwkowych konfitur i ziemi. W ustach
pełne, jedwabiste, ze słodkawymi taninami oraz
niuansami pieprzu i powideł.

V6811-00
Valparajso Amarone

della Valpolicella Classico DOC
Region: Veneto

Szczep: 60% Corvina Veronese, 25% Corvinone, 15%
Rondinella

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DOC

Pojemność: 750ml

cena 182,00 zł

Ręcznie zbierane owoce pochodzą z ponad 30-sto
letnich krzewów ulokowanych w samym sercu apelacji
Valpolicella Classica. Rubinowa barwa z ciemnymi,
granatowymi cieniami. W nosie niezwykle intensywne i
trwałe. Eteryczne, z nutami dojrzałych owoców wiśni,
czekolady i suszonych śliwek. Delikatne niuanse
suszonych kwiatów, trufli i przypraw. W ustach
odnajdziemy znakomitą strukturę, soczystość,
słodkawe taniny. Długie zakończenie pozostawia
posmak pestek wiśni.

Winiarnia Corte San Benedetto znajduje
się w Arbizzano di Negrar pośrodku starożytnego
wiejskiego dziedzińca skąd winiarnia wzięła swe imię.
Ta młoda, bo powstała w 2006 roku, rodzinna
wytwórnia prowadzona jest przez Mariano oraz jego 2
synów Angelo i Lorisa z których pierwszy zajmuje się
biurem, a drugi jest znakomitym enologiem opiekujący
się procesem produkcji. Ojciec, bazując na wieloletnim
doświadczeniu, opiekuje się plantacjami. Na niewielkiej,
18 hektarowej parceli znajdują się ponad 40-sto letnie
winorośle słynnych szczepów Amarone, Recioto,
Valpolicella i Ripasso.
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V6929-00
Montebelli Merlot

Veneto IGT
Region: Veneto

Szczep: Merlot

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: IGT

Pojemność: 750ml

cena 23,00 zł

Rubinowa barwa z purpurowymi cieniami. Nos
kwiatowy i ziołowy. W smaku delikatne, owocowe
lekkie wino z ledwo zaznaczonymi taninami.

V6928-00
Montebelli Garganega

Pinot Grigio Veneto IGT
Region: Veneto

Szczep: Garganega Pinot Grigio

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Klasa: IGT

Pojemność: 750ml

cena 23,00 zł

Wino posiada przyjemną dla oka słomkową barwę z
zielonkawymi refleksami. W nosie wyczuwamy białe
kwiaty i owoce. W ustach perfekcyjne odświeżenie z
intensywnym smakiem owoców cytrusowych w tym
przede wszystkim cytryny.

Winiarnia została założona przez Enrico
Verga w 1895 roku i od czterech generacji jej stery są
przekazywana z ojca na syna. Obecnie za losy rodzinnej
firmy odpowiada wnuk założyciela Natale wraz ze
swoimi dziećmi Giancarlo, Cristiną i Laurą. Wkrótce
piąte pokolenie w osobach Enrico i Edoardo przejmie
stery firmy z jednym celem przyświecającym jej od
pokoleń – rozwój w poszanowaniu tradycji i jakości.
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V6798-00
Nobile delle Rocche Montepulciano

d'Abruzzo DOC Riserva
Region: Abruzja

Szczep: 100% Montepulciano

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Riserva

Pojemność: 750ml

cena 55,00 zł

Owoce dojrzewają u podnóża góry Gran Sasso
oddalonej zaledwie o 35 km od wybrzeża Adriatyku.
Panujący tam klimat zapewnia doskonałe warunki do
wzrostu i sprawia, że wino ma doskonały potencjał
starzenia. Głęboka rubinowa barwa z wiekiem skłania
się ku granatowi. Eteryczne aromaty z nutami owoców
i przypraw. W ustach pełne, z delikatnymi taninami i
bardzo trwałe. Doskonały akompaniament do
wyrazistych potraw.

„Wieża Galasso to nasze dziedzictwo,
Loreto Aprutino to nasza teraźniejszość” – w tym
niewielkim miasteczku znajduje się siedziba winiarni
Cantine Galasso. Ulokowane w malowniczym otoczeniu
wzgórz regionu Pescara pomiędzy Morzem
Śródziemnym, a masywem Gran Sasso winnice dają
wyśmienite wina z najbardziej rozpowszechnionego w
Abruzji szczepu Montepulciano.
Historia winiarni, jak i całej rodziny Galasso jest ściśle
związana z regionem Abruzji. Większość plantacji
znajduje się w okolicach Pescary, gdzie nad winnymi
polami czuwa Torre Galasso, czyli antyczna wieża, która
jest symbolem i jedną z najpiękniejszych pamiątek
historii w Francavilla al Mare. Czuwała ona także nad
rodziną, której przodkowie już w 1865 związali swoje
życie z uprawą winorośli i oliwy, a następnie produkcją
win, które są obecne na stołach niemalże całego świata.
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V6795-00
Nobile delle Rocche

Trebbiano d'Abruzzo
Region: Abruzja

Szczep: 100% Trebbiano

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 30,00 zł

Piękna, słomkowo- żółta barwa skrywa bogaty, owocowy
aromat. W ustach świeże, delikatne i znakomicie
zbalansowane. Doskonałe do białych mięs i dań rybnych.

V6796-00
Nobile delle Roche

Montepulciano d'Abruzzo DOC
Region: Abruzja

Szczep: 100% Montepulciano

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DOC

Pojemność: 750ml

cena 30,00 zł

Przyjemna rubinowa czerwień z fioletowymi cieniami. Bukiet
wyraźny, witalny z nutkami owoców i lukrecji, a także
ziemistymi i korzennymi niuansami. W smaku delikatne,
jedwabiste i dobrze zbalansowane.

V6797-00
Principe di Montenevoso

Montepulciano d'Abruzzo DOC
Region: Abruzja

Szczep: 100% Montepulciano

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DOC

Pojemność: 750ml

cena 40,00 zł

Głęboka, rubinowa barwa z ceglastymi refleksami.
Intensywny aromat czerwonych owoców z wyraźnie
zaznaczoną śliwką i wiśnią. Odrobina nut ziemistych i
owoców leśnych. W smaku wyrafinowane, delikatne z
trwałymi taninami.
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V6832-00
Borgo Imperiale Prosecco DOC

Region: Cremonese

Szczep: 100% Glera

Rodzaj: wino musujące, białe, wytrawne

Klasa: DOC Treviso

Pojemność: 750ml

cena 45,00 zł

Jasna słomkowa barwa z niewielkimi bąbelkami tworzącymi
cienką kołderkę. W nosie lekkie, owocowe, jednocześnie
dystyngowane. W ustach eksplozja świeżości i owoców.

Rodzinna winiarnia postała w 1921 roku przy
niewielkiej restauracji serwującej dania typowe dla regionu
Cremonese. Z początku produkowała jedynie wąską gamę
win typu Lambrusco, Fortana i Ancellotta, a więc trunki które
znakomicie komponowały się ze specjałami lokalnej kuchni.
Sukces wśród lokalnej społeczności szybko skłonił rodzinę
Decordi do większego zainteresowania winiarstwem i
wkrótce powstały winnice i winiarnia z prawdziwego
zdarzenia zaopatrująca już nie tylko lokalny rynek, ale
sąsiednie prowincje Lombardię i Emilia- Romagna. Obecnie
winiarnia Decordi może pochwalić się jednymi z
najnowocześniejszych metod produkcji. Nie oznacza to
jednak, że zapomniała o tradycji i swoich korzeniach. Stara
restauracja nadal wita gości doskonałym winem i potrawami,
a jeśli goście mają szczęście to w biesiadzie towarzyszy im
sam Quirico Docordi lub jego syn Alessandro. Serwowanie
lokalnych dań z towarzyszeniem doskonale dobranych win w
tradycyjnej atmosferze stało się znakiem rozpoznawczym
Vinicola Decordi.



34

V6830-00
Borgo Imperiale
Spumante Dolce

Region: Cremonese

Szczep: 50% Moscato, 50% Malvasia

Rodzaj: wino musujące, białe, słodkie

Pojemność: 750ml

cena 30,00 zł

Intensywna słomkowa barwa z delikatnie unoszącymi
się bąbelkami. Przyjemny, nienachlany, owocowy nos z
nutami brzoskwini i moreli. W ustach intensywne,
trwałe i eleganckie. Przyjemna słodycz.

V6831-00
Borgo Imperiale
Spumante Brut

Region: Cremonese

Szczep: 80% Garganega, 10% Pinot Nero, 10% Glera

Rodzaj: wino musujące, białe, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 30,00 zł

Słomkowa barwa i niewielkie, przyjemne dla oka
bąbelki sprawiają, że sam widok zachęca do
spróbowania. Delikatnie owocowy bukiet. W ustach
orzeźwiające, trwałe i eleganckie.

 to jeden z
najbardziej cenionych producentów w Portugalii,
który przez lata zdołał sobie wyrobić markę
rozpoznawaną na całym świecie. Kieruje się on
obsesyjną wręcz chęcią produkcji win najwyższej
jakości poprzez odnajdywanie najbardziej efektywnego
związku między tradycyjnymi odmianami portugalskich
winorośli, a najbardziej unikalnymi właściwościami
regionów, winnic i terroir. Należą do niego znakomicie
usytuowane posiadłości we wszystkich najbardziej
znaczących regionach kraju takich jak Douro, Beira,
Bucelas, Palmera, Alentejo, czy Barraida. Każda
posiadłość sama prowadzi proces winifikacji pod okiem
lokalnego winemakera, który najlepiej zna glebę, klimat
i lokalne odmiany winorośli, najbardziej typowe dla
danego regionu.
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V6066-00
Forgotten Field Tinto

Region: Lisboa

Szczep: 60% Castelao, 20% Cabernet Sauvignon,

20% Aragonez

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 27,00 zł

Żywy, rubinowy kolor. Elegancki aromat z nutkami
owoców wiśni, czarnej porzeczki i ziół. Wyczuwalna
nutka dębu. Wino świeże, pełne, dobrze zbalansowane,
z delikatnymi taninami.

V6070-00
Quinta de Pancas

Reserva
Region: Lisboa

Szczep: 60% Merlot,

20% Touriga Nacional,

20% Cabernet Sauvignon

Rodzaj: wino czerwone,
wytrawne

Klasa: Reserva

Pojemność: 750ml

cena 98,00 zł

Wita nas głęboka, opalizująca
czerwień. W nosie grają
kompleksowe aromaty z nutkami
czerwonych owoców i kwiatów.
Znakomita struktura i
koncentracja smaku. Wspaniale
zbalansowana kwasowość,
długie, trwałe, owocowe
zakończenie z niuansami
suszonych warzyw. Dojrzewa
przez 20 miesięcy w nowych
francuskich beczkach.

V6065-00
Forgotten Field Branco

Region: Lisboa

Szczep: 60% Arinto, 20% Sercial,

20% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 27,00 zł

Przyjemna dla oka jasno- żółta barwa. W nosie
eleganckie z aromatem melona, owoców cytrusowych i
białych kwiatów. W smaku delikatne, odświeżające i
długie.
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V6786-00
Proeza Douro

Region: Douro

Szczep: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cao,

Tinta Barroca

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Klasa: Regional Douro

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Wino ma świetlistą, czerwoną barwę kojarzącą się z
kamieniem rubinu. Piękny, bardzo bogaty i kompleksowy
aromat dojrzałych w południowym słońcu owoców. W
ustach eksplozja świeżości, dobra kwasowość i znakomity
balans.

V6785-00
Proeza Arinto Chardonnay

Region: Peninsula de Setubal

Szczep: Arinto, Chardonnay, Fernao Pires,

Antao Vaz

Rodzaj: wino białe, półwytrawne

Klasa: Regional Peninsula de Setubal

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Wino ma żywy, słomkowy kolor z delikatnymi zielonkawymi
cieniami. Głęboki, owocowy aromat z nutkami owoców
tropikalnych i miodu. W ustach pełne; znakomity balans
miedzy kwasowością, słodyczą, mocą i dębem. Długi i
przyjemny posmak. Zanim trafi do butelek nabiera krągłości
i dostojeństwa w beczkach z amerykańskiego i francuskiego
dębu.

Historia tej winiarni sięga XVI w. kiedy to
flamandzka rodzina Van Zeller wyemigrowała ze swej
ojczyzny i osiedliła się na terenach Portugalii i Hiszpanii.
Zgodnie z wielowiekowa rodzinną tradycją przybysze parali
się kupiectwem, by na początku XVIII w. rozwinąć na szeroka
skalę handel winem. Wkrótce członkowie rodziny Val Zeller
zainwestowali we własną produkcję wina typu Porto pod
marką Quinta do Noval. Ogromny sukces jaki odnieśli na tym
polu spowodował, że niedługo później  rozwinęli swoją
ofertę o wina z regionu Douro oraz innych znanych regionów
winiarskich kraju.
Dziś, dzięki doświadczeniu i wiedzy zdobytej przez 14
generacji rodziny Van Zeller, Barao de Vilar to solidna firma,
a jej znakomite produkty obecne są na stołach całego Świata.
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V6787-00
Proeza Cabernet Castelao

Region: Peninsula de Setubal

Szczep: Cabernet Sauvignon,

Castelao

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Klasa: Regional Peninsula de Setubal

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Wino dojrzewa przez 4 miesiące w beczkach z
amerykańskiego i francuskiego dębu. Dzięki temu jest ono
pełne, eleganckie i intensywne. Bogate aromaty dojrzałych
owoców, w tym jagód, czarnej porzeczki, wiśni, a także i
papryki są doskonale zbalansowane dębem. Delikatne i
eleganckie taniny.

V6880-00
Maynard�s Fine White Porto

Region: Porto

Szczep: Donzelinho, Gouveio, Malvasia Fina,

Viosinho

Rodzaj: wino białe, półsłodkie

Klasa: DOC Porto

Pojemność: 750ml

cena 48,00 zł

Cenione przez znawców za głęboki, pełny, kremowy smak i
przyjemną owocowość. Dojrzewa przez 2 lata w dębowych
beczkach, które nadają mu niezwykłego orzechowego
posmaku. Doskonałe zarówno przed jak i po posiłku.

V6881-00
Maynard�s Fine Tawny Porto

Region: Porto

Szczep: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz,

Tinta Barroca, Tinto Cao

Rodzaj: wino czerwone, słodkie

Klasa: DOC Porto

Pojemność: 750ml

cena 48,00 zł

Wino charakteryzuje delikatność i przyjemna owocowość.
Stworzone z kupażu delikatnych win z doliny Douro
dojrzewa przez 3 lata w dębowych beczkach. Ten czas
pozwala mu dojrzeć, wydelikatnieć i nadaje winu posmak
dębu. Doskonale nadaje się na aperitif oraz do deserów.



38

V6882-00
Maynard�s 10 Years

Old Tawny Porto
Region: Porto

Szczep: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz,

Tinta Barroca, Tinto Cao

Rodzaj: wino czerwone, słodkie

Klasa: DOC Porto

Pojemność: 750ml

cena 106,00 zł

Głęboki ceglasty kolor z bursztynową obwódką.
Cudowny aromat suszonych owoców, orzechów i
miodu z nutami toffi, czekolady i dębu. Na palecie
jedwabiste, z niuansami fig i powideł. Długie, czyste
zakończenie.

V6883-00
Maynard�s 20 Years

Old Tawny Porto
Region: Porto

Szczep: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz,

Tinta Barroca, Tinto Cao

Rodzaj: wino czerwone, słodkie

Klasa: DOC Porto

Pojemność: 750ml

cena 169,00 zł

Lekka, bursztynowa barwa skrywa kompleksowe
aromaty przypraw, powideł i orzechów z nutami
kwiatów, pomarańczy i dębu. W ustach pełne, bogate i
skoncentrowane. Łagodne zakończenie.

V6884-00
Maynard�s 30 Years

Old Tawny Porto
Region: Porto

Szczep: Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz,

Tinta Barroca, Tinto Cao

Rodzaj: wino czerwone, słodkie

Klasa: DOC Porto

Pojemność: 750ml; 17,8x17x21,8cm

cena 339,00 zł

Głęboka, bursztynowa barwa z miedzianymi cieniami
skrywa aromat orzechów laskowych i wanilii. Delikatne
i jedwabiste w ustach. Posmak miodu, czekolady i toffi
zbalansowany dobrą kwasowością i eleganckim
zakończeniem.
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V6885-00
Skrzynka Maynard's

Drewno

Wymiary: 9,8x9,8x33,1cm

cena 27,00 zł
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V6891-00
Don Lucas Tinto

Region: Castilla la Mancha

Szczep: Bobal, Garnacha, Tempranillo

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 20,00 zł

Wiśniowa czerwień z rubinowymi cieniami. Owocowy
aromat z przewagą malin i czarnej porzeczki oraz
delikatną nutką lukrecji. W ustach świeże i eleganckie.
Przyjemne słodkawe niuanse z owocowym,
aksamitnym zakończeniem.

W samym sercu regionu Castilla La Mancha
- największego regionu winiarskiego na świecie,
znajduje się jedna z najlepszych w europie  enklaw do
uprawy winorośli. Sprawia to przede wszystkim
gigantyczna amplituda temperatur, które zimą spadają
do -15 stopni, by latem wzrosnąć do 40. Winorośl musi
sprostać tak ekstremalnym warunkom, ale gdy uda się
już zakończyć proces wegetacji, owoców wyrosłych z
tej determinacji nie da się porównać z żadnymi innymi
na świecie.

To tu, gdzie spotykają się drogi z Albacente, Cuenca,
Ciudad Real i Toledo wyrosła wspaniała winiarnia Vinos
y Bodegas, która z 420 hektarów winnicy produkuje
wizytówkę regionu – znakomite wino. Duma rodziny
Cantanero łączy tradycję i nowoczesność produkując
czerwone wina ze szczepów Tempranillo i Syrah oraz
białe Airen i Macabeo.

V6890-00
Don Lucas Blanco
Region: Castilla la Mancha

Szczep: Airen, Macabeo

Rodzaj: wino białe, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 20,00 zł

Atrakcyjna, blado-żółta barwa z żywymi,
zielonkawymi cieniami. Owocowy aromat
przywołuje na myśl cytrusy oraz kwiaty.
Świeże i eleganckie w ustach. Przyjemne
wrażenie słodyczy, witalności. Aksamitne i
owocowe zakończenie.
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V6892-00
Baron de Larrainz Blanco

Region: Castilla la Mancha

Szczep: 100% Airen

Rodzaj: wino białe, półsłodkie

Pojemność: 750ml

cena 22,00 zł

Airen to najsłynniejszy biały szczep regionu Castilla la
Mancha. Powstają z niego przeważnie wina o jasno-
żółtej barwie, intrygujących aromatach egzotycznych
owoców w tym przede wszystkim banana i ananasa.
Atrakcyjna, blado-żółta barwa z żywymi, zielonkawymi
cieniami. Owocowy aromat przywołuje na myśl cytrusy
oraz kwiaty. Świeże i eleganckie w ustach. Przyjemna
słodycz, owocowość. Aksamitne i owocowe
zakończenie.

V6893-00
Baron de Larrainz Tinto

Region: Castilla la Mancha

Szczep: 100% Tempranillo

Rodzaj: wino czerwone, półsłodkie

Pojemność: 750ml

cena 22,00 zł

Tempranillo to szczep potrzebujący zróżnicowanego
klimatu do osiągnięcia optymalnej jakości. Chłód
wpływa na jego świeżość i elegancję, a upał na słodycz
i charakter. Wina z niego powstające mają zazwyczaj
rubinową barwę i przebogaty aromat jagód, śliwek,
tabaki, wanilii, wyprawionej skóry oraz traw.
Wiśniowa czerwień z rubinowymi cieniami. Owocowy
aromat z przewagą malin i czarnej porzeczki oraz
delikatną nutką lukrecji. W ustach świeże i eleganckie.
Przyjemna słodycz z owocowym, aksamitnym
zakończeniem.
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V5378-00
Convento Oreja Crianza

Region: Ribera del Duero

Szczep: 100% Tempranillo

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Crianza

Pojemność: 750ml

cena 93,00 zł

Wspaniałe wino o delikatnym,
wytrawnym charakterze. Intensywny
wiśniowo- czerwony kolor. Elegancki i
kompleksowy aromat z nutkami
porzeczek, przypraw i kakao. Smak
głęboki, delikatny z nutką jeżyn i
owoców leśnych. Znakomicie
zbalansowany z wyśmienitym
zakończeniem. Dojrzewanie przez 12
miesięcy w beczce. Grona zbierane
ręcznie z ponad 20 letnich krzewów
winorośli.

V5379-00
Convento Oreja Roble

Region: Ribera del Duero

Szczep: 100% Tempranillo

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Roble

Pojemność: 750ml

cena 55,00 zł

Wino charakteryzuje się niezwykle głębokim, wręcz
śliwkowym kolorem z fioletowymi akcentami. Bukiet
przywołuje dojrzałe owoce winogron, a także czarną
porzeczkę i malinę z lekką nutą stepowych aromatów
korzennych, palonego węgla i mięty. W ustach
wyrazisty, czysty smak słodkich, dojrzałych jeżyn i
śliwek z delikatną nutką przypraw. Cechuje się dobrze
zbalansowaną strukturą. Wyczuwalny, elegancki
charakter przyjemnie zbalansowanej słodyczy
winogron. Dojrzewanie przez 4 miesiące w dębowych
beczkach.

Pewnego dnia grupa przyjaciół –
miłośników i znawców wina postanowiła połączyć pasję
i swoje indywidualne style w celu stworzenia kolekcji
win, która w pełni oddawałaby unikatowy klimat Ribera
del Duero. Na cześć jednej z ikon regionu, ruin klasztoru
cystersów znajdującego się w mieście Langayo,
usytuowanym w dolinie przypominającej swym
kształtem ucho, nazwali oni swoją winnicę Convento
Oreja. Winnica rozciąga się nad brzegiem rzeki Duero,
która majestatycznie opływa region Peñafiel,
podkreślając specjalne uprzywilejowanie rosnących
tam krzewów, których grona mają niewielkie pestki i
grubą skórkę. Dzięki temu wino posiada silną
koncentrację smaku i znakomitą strukturę. Wina z tej
winiarni są tworzone nie dla zysku, ale z pasji, dzięki
czemu są niezwykle eleganckie, znakomicie
zbalansowane i pełne charakteru, uzupełnione rytmem
życia klasztornego, prowadzonego w spokoju, ciszy i
cierpliwości. Ribera del Duero jest przez wielu znawców
uważana za najznakomitszy region winiarski Hiszpanii.
Unikalne warunki glebowe terenów nad rzeką Duero,
kontynentalny klimat z długą, chłodną zimą i suchym,
upalnym latem oraz duże różnice temperatur między
nocą a dniem, stwarzają dogodne warunki dla
dojrzewania owoców i wpływają na doskonałą
strukturę wina. Mgły często pojawiające się nad
winnicą, otaczają i głaszczą kiści dojrzewających
winogron nadając ich sokom wigoru i finezji. Convento
Oreja do produkcji win używa wyłącznie szczepu
Tempranillo dzięki czemu uzyskuje wina pełne, o
bogatym aromacie i intensywnej barwie.
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V6003-00
Convento Oreja Memoria Reserva

Region: Ribera del Duero

Szczep: 100% Tempranillo

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Reserva

Pojemność: 750ml

cena 140,00 zł

Najmłodsze, ale zarazem najbardziej wyczekiwane dziecko
piwnic Convento Oreja. Ręcznie zbierane winogrona
pochodzą z 60- letnich krzewów winnych. Głęboki wiśniowy
kolor skrywa znakomity balans aromatu pomiędzy
ciemnymi owocami, a wanilią i wyprawioną skórą z ledwo
zauważalnymi nutkami roślinnymi, orzechowymi,
czekoladowymi oraz dymu z ogniska i drewna cedrowego.
W palecie wyczuwamy znakomitą krągłość z eleganckim i
długim posmakiem dojrzałych owoców, czekolady i
orzechów z kandyzowaną pomarańczą w tle. 16 miesięcy
spędzone w dębowych beczkach, a następnie co najmniej
kolejne 24 miesiące w butelkach. Przyjemne słodkawe,
kremowe zakończenie z długimi, jedwabistymi taninami.

V6634-00
FC Barcelona Cava Brut

Region: Penedes

Szczep: Macabeo, Xarel-Lo, Parellada

Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne

Klasa: DO Cava

Pojemność: 750ml

cena 50,00 zł

Oficjalne wino musujące „Dumy Katalonii”, którym
Messi, Iniesta, Puyol, Xavi, Pique i spółka świętują
zdobycie kolejnych trofeów. Smak zwycięstwa
najbardziej utytułowanej drużyny piłkarskiej XXI wieku
zamknięty w butelce znakomitego wina!
Jasno- żółta barwa ze złotymi i zielonkawymi cieniami.
W nosie aromat leśnego runa z wyraźnymi cytrusowymi
i balsamicznymi nutkami. W ustach wyważona
kwasowość, przyjemne bąbelki, bogactwo owoców
cytrusowych, gruszki i jabłka. Krągłe i eleganckie ze
słodkawymi nutkami balansującymi kwasowość.

Historia produkcji wina musującego w regionie
Penedes sięga końca XIX wieku. Z miłości do wina, tradycji,
ciężkiej pracy i doboru odpowiednich szczepów powstała
ikona regionu – wino Cava. Produkowane jest ono z kupażu
owoców regionalnych szczepów Macabeo, Xarel-Lo i
Parellada, które właśnie w tym miejscu mają optymalne
warunki do wzrostu, a terroir sprawia, że charakteryzują się
niepowtarzalnym smakiem i aromatem. Po dotarciu do
winnicy odbywa się proces pierwszej fermentacji dający
świeżość, wigor, aromat i elegancję. Zgodnie z szampańską
metodą produkcji, druga fermentacja, już w butelce, pozwala
uzyskać niepowtarzalne, równe i orzeźwiające bąbelki. Wino
odpoczywając w butelce przekształca się w atrakcyjną, żywą
Cavę dającą smakoszom na całym świecie orzeźwienie,
delikatność i niepowtarzalny, śródziemnomorski bukiet.
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V6636-00
Cavalló Graula Cava Reserva

Brut Nature
Region: Penedes

Szczep: Macabeo, Xarel-Lo, Parellada, Chardonnay

Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne

Klasa: DO Cava

Pojemność: 750ml

cena 91,00 zł

Słomkowo- złota barwa z zielonkawymi cieniami.
Równy łańcuszek niewielkich bąbelków
wydobywających się od podstawy kieliszka tworzy na
jego szczycie cienką pierzynkę z trwałej piany. W nosie
odnajdziemy nuty kandyzowanych owoców,
pieczonego chleba i runa leśnego. W ustach eleganckie,
z nutami świeżych owoców, w tym cytrusów i
orzechów. Przyjemne, maślane zakończenie.

V6635-00
Cavalló Graula Cava Brut

Cuvee Especial
Region: Penedes

Szczep: 100% Macabeo

Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne

Klasa: : DO Cava

Pojemność: 750ml

cena 37,00 zł

Świetlista, złotawa barwa z zielonkawymi cieniami.
Równa linia niewielkich bąbelków wydobywających się
od podstawy kieliszka tworzy na jego szczycie
pierzynkę z trwałej piany. W nosie odnajdziemy
aromaty wiosennych kwiatów oraz owoców
egzotycznych. Pierwsze wrażenie kruchości w ustach
dają przyjemne bąbelki. Orzeźwiająca cytrusowa
kwasowość przechodzi w delikatną, przyjemną
goryczkę. Świeże, trwałe zakończenie pozostawia
posmak gruszki i jabłka.

Piaskowa elewacja budynków winiarni
tworzy niesamowity, wprost bajkowy krajobraz ze
względu na swoje usytuowanie. Zwarta bryła w
tradycyjnym stylu znajduje się na niższym z dwóch
szczytów wzgórza, którego zwieńczeniem jest
malownicze, średniowieczne miasteczko San Vicente de
la Sonsierra. Winiarnia wyrasta pośród bujnego morza
winnic z jednej strony ograniczonego wijącą się nitką
rzeki Ebro, a łańcuchem gór Sierra de Tolono z drugiej.

Bodega Classica specjalizuje się w znakomitych,
dojrzewających w beczkach winach czerwonych dla
klientów wymagających wysokiej jakości, ale za
umiarkowaną cenę. Winiarnia nie wprowadza
szokujących rewolucji, stara się raczej rozwijać
tradycyjną sztukę, korzystając z kompetencji,
umiejętności i doświadczenia utalentowanych
enologów wspartych ciężką pracą i najnowszą techniką.
W filozofii firmy ważny jest każdy najdrobniejszy
szczegół. Dotyczy to zarówno wina jak i jego prezentacji
w butelce, która ma ukazywać harmonię połączenia
tradycji z nowoczesnością, ponadczasowej prostoty z
elegancją.
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V6660-00
Pharos Tempranillo

Region: Rioja

Szczep: 100% Tempranillo

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Rioja DOC

Pojemność: 750ml

cena 31,00 zł

Ręcznie zbierane owoce pochodzą z
winorośli liczących sobie od 50 do 70 lat,
rosnących u podnóża średniowiecznego
miasteczka San Vicente de la Sonsierra.
Aromat czerwonych owoców i lukrecji.
W ustach bogate, owocowe ze
słodkawymi taninami i długim,
przyjemnym posmakiem. Wspaniałe
połączenie prostoty i elegancji. Wino
leżakuje przez 3-4 miesiące w dębowych
beczkach.

V6661-00
Pharos Crianza

Region: Rioja

Szczep: Tempranillo, Garnacha Tinta, Graciano

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Crianza Rioja DOC

Pojemność: 750ml

cena 40,00 zł

Ręcznie zbierane owoce pochodzą z wiekowych
winorośli, rosnących u podnóża średniowiecznego
miasteczka San Vicente de la Sonsierra oraz z innych
części regionu La Rioja. Intensywny kolor i przyjemny
bukiet z dominującą nutą dojrzałych owoców. W ustach
delikatne, acz ekspresyjne.  Elegancka kombinacja
owocowego charakteru z nutkami beczki. Znakomity
balans. Wino leżakuje przez 12-14 miesięcy w beczkach
z dębu francuskiego i amerykańskiego, a następnie
przez około rok w butelkach.

V6662-00
Pharos Reserva

Region: Rioja

Szczep: Tempranillo, Graciano

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Reserva Rioja DOC

Pojemność: 750ml

cena 55,00 zł

Ręcznie zbierane owoce pochodzą z wiekowych
winorośli rosnących nieopodal rzeki Ebro w pobliżu
średniowiecznego miasteczka San Vicente de la
Sonsierra. Rubinowa barwa z wyraźnymi, ceglastymi
oznakami długoletniego dojrzewania. Kompleksowy
aromat czerwonych owoców uzupełniony przyprawami
i dymem z ogniska. W ustach eksplozja owoców i
kompleksowy charakter z nutkami wanilii i przypraw.
Przyjemny i trwały posmak. Wino leżakuje przez 20
miesięcy w beczkach z dębu francuskiego i
amerykańskiego, a następnie przez 2 lata w butelkach.
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V6086-00
Garnacha Salvaje

Moncayo
Region: Ribera del Queiles

Szczep: 100% Garnacha

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 47,00 zł

Dzika Garnacha z Moncayo zaskakuje swoją krągłością i
witalnością zachowując przy tym wszystkie klasyczne
charakterystyki szczepu. Aromat tabaki i dzikich jagód.
Świeże, owocowe wino ze słodkawymi taninami. Przez
5 miesięcy dojrzewa w beczkach z francuskiego dębu.

V6737-00
Garnatxa Foscal

del Priorat
Region: Priorat

Szczep: 100% Garnacha

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 62,00 zł

Wino starzone przez 10 miesięcy w beczce z
francuskiego dębu łączy typowe, mineralne właściwości
regionu Priorat, które są kojarzone z winami
burgundzkimi ze świeżą owocowością szczepu
Garnacha. Bogate, niezwykle eleganckie, znakomicie
zbalansowane i finezyjne, a przy tym kompleksowe i
długie w posmaku.

V6087-00
Garnacha Olvidada

Aragon
Region: Calatayud

Szczep: 100% Garnacha

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 55,00 zł

Owoce pochodzą ze starych krzewów nasadzonych
ponad 70 lat temu. Niezwykle przyjemny aromat kakao
i owoców leśnych z delikatną nutką dymu. Pełen,
owocowy smak, przyjemne dojrzałe taniny. Dojrzewa
przez 10 miesięcy w beczkach z francuskiego dębu.
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V6098-00
El Picaro
Region: Toro

Szczep: Tinta de Toro

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DO Toro

Pojemność: 750ml

cena 45,00 zł

Jako najmłodsza generacja z linii Matsu, El Picaro
ucieleśnia silnego, młodego, mężnego, zadziornego i
nieobliczalnego mężczyznę. Głęboka barwa młodego
wina hiszpańskiego. Intensywny aromat ciemnych
owoców, jeżyn i borówek z mineralnymi nutkami. W
smaku bardzo owocowe.

V6617-00
El Viejo

Region: Toro

Szczep: Tinta de Toro

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DO Toro

Pojemność: 750ml

cena 197,00 zł

El Viejo jest konsekwencją cierpliwego oczekiwania aż
matka natura skończy swe dzieło. Głęboki wiśniowy
kolor z delikatnie fioletowymi cieniami na krawędziach.
Ogromna intensywność aromatu z przewagą doskonale
zintegrowanych dojrzałych, ciemnych owoców z nutką
pieczonego chleba, przypraw i dymu z ogniska. W
ustach doskonała głębia z krągłymi dojrzałymi taninami
dającymi lekko słodkawy posmak. Niezwykle długie i
trwałe zakończenie.

V6099-00
El Recio
Region: Toro

Szczep: Tinta de Toro

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DO Toro

Pojemność: 750ml

cena 82,00 zł

Wino hiszpańskie powstaje z owoców zebranych z
winorośli w wieku od 60 do 100 lat. Przez 14 miesięcy
odpoczywa w dębowych beczkach. Finezyjne wino o
intensywnym aromacie z nutkami czekolady, ciemnych
owoców i wanilii. W ustach krągłe, jedwabiste, wręcz
oleiste. W posmaku owocowe i mineralne.
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 Autreau de Champillon jako jedna z
jedynie kilkunastu winiarni w regionie, posiada
uprawnienia do produkcji szampana Premier Cru i jako
jedna z zaledwie kilku do wytwarzanie najwyższej
jakości szampana klasy Grand Cru, co plasuje ją pośród
najlepszych z najlepszych. Malownicze miasteczko
Champillon dominuje nad doliną Marny i dostarcza tak
typowego i pięknego widoku Szampanii. Stąd pochodzi
rodzina Autréau - jedna ze najstarszych rodzin w
okolicy, której obecność na tych terenach jest
udokumentowana od 1670 roku. Produkcją
doskonałego szampana zajmuje się od stuleci,
korzystając z nadania króla. Rodzinne winnice
rozciągają się od Côte des Blancs po Vallée de la Marne
na 30 hektarach o zróżnicowanej glebie. Pozwala to
uprawiać różne szczepy winorośli i uzyskiwać wino
francuskie o różnym charakterze i niezwykle wysokiej
jakości.

V6079-00
Champagne Autréau de Champillon

Grand Cru Prestige Millesime
Les Perles de la Duhy

Region: Szampania

Szczep: Pinot Noir, Chardonnay

Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne

Klasa: Grand Cru

Pojemność: 750ml

cena 297,00 zł

Szampan łączy w sobie owoce szczepów Pinot Noir i
Chardonnay pochodzące z pól Aÿ i Chouilly – dwóch z
siedmiu miejscowości w całym Regionie, mogących
nadawać klasę Grand Cru. Barwa jasno- żółta z
delikatnymi zielonkawymi i miedzianymi cieniami.
Bogaty aromat egzotycznych owoców w tym ananasa
oraz nutki mięty, werbeny, dzikiej róży i akacji.  Smak
intensywny, ale świetnie wyważony. Kwasowość
nadaje mu krągłości i lekkości.
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V5862-00
Champagne Autréau de Champillon

Premier Cru
Region: Szampania

Szczep: 40% Pinot Noir , 40% Pinot

Meunier, 20% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne

Klasa: Premier Cru

Pojemność: 750ml

cena 156,00 zł

Wyśmienity szampan klasy Premier Cru o delikatnym
charakterze. Barwa charakteryzuje się intensywnym
złotem z łososiowymi przebłyskami. Głęboki aromat
pozwala odnaleźć woń świeżych owoców z lekką nutką
orzechów laskowych. Pełny w smaku z wyraźnym,
bogatym owocowym aromatem. Szlachetne
pochodzenie podkreśla klasyczna butelka z niezwykle
stylową etykietą.

V6078-00
Champagne Autréau de Champillon

Premier Cru
Region: Szampania

Szczep: 40% Pinot Noir , 40% Pinot Meunier,

20% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne

Klasa: Premier Cru

Pojemność: 200ml

cena 51,00 zł

Wyśmienity szampan klasy Premier Cru o delikatnym
charakterze. Barwa charakteryzuje się intensywnym
złotem z łososiowymi przebłyskami. Głęboki aromat
pozwala odnaleźć woń świeżych owoców z lekką nutką
orzechów laskowych. Pełny w smaku z wyraźnym,
bogatym owocowym aromatem. Szlachetne
pochodzenie podkreśla klasyczna butelka z niezwykle
stylową etykietą.

V5867-00
Champagne Autréau de Champillon

Grand Cru Reserva Brut
Region: Szampania

Szczep: Pinot Noir,

Chardonnay

Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne

Klasa: Grand Cru

Pojemność: 750ml

cena 177,00 zł

Wino łączy w sobie owoce pochodzące z pól Aÿ i
Chouilly – dwóch z siedmiu miejscowości w całej
Szampanii, mogących produkować wino klasy Grand
Cru. Trunek ma piękny, świetlisty kolor ze wspaniałymi
mahoniowymi cieniami, będącymi oznaką dojrzałości.
W nosie odnajdziemy bogactwo i różnorodność
aromatów brzoskwini, melona i malin genialnie
połączonych z aromatem włoskich orzechów. Smak
wina jest niezwykle dystyngowany wspaniale
balansujący pomiędzy kwasowością i owocowością.
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V6076-00
Cuvee Flore

Rose
Region: Langwedocja

Szczep: 50% Cinsault, 30% Grenache,

20% Syrah

Rodzaj: wino różowe, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 25,00 zł

Wino ma przyjemną, delikatną, różowo- łososiową
barwę.  W nosie wyczujemy dojrzałe aromaty dzikich
jagód połączone z delikatnością polnych kwiatów. W
ustach krągłe. Smak dzikich jagód i truskawek.
Zaskakujące zakończenie z posmakiem anyżu.

V6075-00
Cuvee Flore

Blanc
Region: Langwedocja

Szczep: 50% Marsanne, 30% Grenache Blanc,

20% Russanne

Rodzaj: wino białe, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 25,00 zł

To nieprzeciętne wino pochodzące ze wspaniałych
stron południowej Francji ma przyjemną, delikatną,
żółtą barwę. W nosie wyczujemy dojrzałe aromaty
białych kwiatów. W ustach odnajdziemy długo
pozostający smak owoców tropikalnych i cytrusowych
w tym przede wszystkim brzoskwini i cytryny.

 Rodzina Barsalou zajmuje się produkcją
znakomitego wina francuskiego w regionie Corbieres
od XVIII wieku. W wieku XIX pradziadek dzisiejszych
właścicieli nabył przepiękny zamek w Bizanet oraz
okalające go winnice. Posiadłość rozparcelował i
podzielił wśród członków rodziny.  Jego syn określił
kształt rodzinnych posiadłości przez dołączenie
terenów klasztoru Saint-Amans oraz Chateau Aumedes
do dziś uważanych za najlepsze winnice w okolicy. Na
kredowo - gliniastych, aluwialnych glebach wzgórz
kierujących twarz ku nieskończonym godzinom
śródziemnomorskiego słońca, rosną krzewy winne
dające niezwykle odświeżające wina białe, owocowe,
krągłe wina różowe oraz pełne wina czerwone z
charakterem. W  chwili obecnej dwaj bracia Barsalou -
Eric i Jean-Yves opiekują się ojcowizną łącząc wiekową
tradycję z nowoczesnymi technikami produkcji wina
typu AOC Corbieres, AOC Languedoc, VDP i VDT.
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V6061-00
Château de Villenouvette

Region: Langwedocja

Szczep: Carignan, Shiraz, Grenache,

Mourvedre

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DOC Corbières

Pojemność: 750ml

cena 45,00 zł

Delikatne wino francuskie wytwarzane z owoców
rosnących na stokach o największym nasłonecznieniu.
Dzięki temu powstaje wino pełne, z posmakiem jeżyn i
przypraw o aromacie dojrzałych owoców.

V6060-00
Cuvee Flore

Rouge
Region: Langwedocja

Szczep: 70% Carignan,

30% Grenache

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 25,00 zł

To francuskie wino stołowe ma przyjemny dla oka,
ciepły, czerwony kolor. W nosie wyczujemy dojrzałe w
słońcu południowej Francji owoce. W smaku
odnajdziemy czerwone owoce i przyjemne, nie
nachalne taniny.

V6062-00
Château de Villenouvette Cuveé

Marcel Barsalou
Region: Langwedocja

Szczep: Carignan, Shiraz

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: DOC Corbières

Pojemność: 750ml

cena 81,00 zł

Owoce rosną na kamienistej glebie na stokach
zwróconych ku południowemu słońcu. Powstaje z nich
wino pełne o aromacie owoców dojrzewających w
słońcu południowej Francji. Wino ma niespotykany
charakter doskonale współgrający z wykwintnymi
daniami np. z dziczyzny.
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V6876-00
Eric et Emmanuel Dampt Vignerons

Petit Chablis
Region: Burgundia

Szczep: 100% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Klasa: Petit Chablis

Pojemność: 750ml

cena 74,00 zł

Nos subtelny, wręcz dyskretny, skrywający przyjemne
kwiatowe aromaty z nutami świeżo skoszonej trawy. W
ustach skoncentrowane, intensywne i niezwykle trwałe.
Dzięki niezwykłym, gliniastym glebom ma klasyczny,
mineralny charakter.

V6877-00
Eric et Emmanuel Dampt

Vignerons Chablis
Region: Burgundia

Szczep: 100% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Klasa: Chablis

Pojemność: 750ml

cena 81,00 zł

Urocza, jasno żółta barwa ze świetlistymi
refleksami. W nosie charakterystyczne
aromaty kwiatowe z nutami maślanymi. W
ustach pierwsze wrażenie jest delikatne, po
nim następuje uderzenie owoców, w tym
głównie cytrusów i mineralności.

 Bernard Dampt jest ogrodnikiem, tak jak
jego ojciec, dziadek i pradziadek. Nie wyobraża sobie,
żeby jego rodzina kiedykolwiek porzuciła umiłowaną
ziemię. Postanowił o to zadbać. W 1980 roku zakupił
niewielką winnicę w regionie Chablis, aby zapewnić
zajęcie swoim 3 synom. 5 lat później najstarszy z nich
Eric dołączył do ojca i został winemakerem. Razem
postanowili rozszerzyć winnicę. Wybór padł na słynną
niegdyś Vignoble Tennerois, która została doszczętnie
wyniszczona w czasie epidemii filoksery w XIX w. W ten
sposób historia zatoczyła koło i Chardonnay dumnie
wróciło w okolice wioski Tonnerre. Drugi syn –
Emmanuel dołączył do ojca i brata w 1990 roku. Każdy
z trójki zarządzał swoją częścią winnicy, jednakże
wszystkie decyzje podejmowali kolektywnie. W 1993
roku nestor rodu przeszedł na zasłużoną emeryturę, a
schedę po nim przejął najmłodszy z braci Herve. Dziś
Vignoble Dampt łączy tradycję i nowoczesność w pełnej
gamie znakomitych Chardonnay z Chablis dając
satysfakcję konsumentom w zgodzie z tradycyjnym
procesem produkcji tych wyjątkowych win.
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 Usytuowana u stóp majestatycznej Dentelles de
Montmirail malownicza wioska Vacqueyras słynie z
niezwykle uprzywilejowanego położenia do uprawy
szczepów Syrah, Mourvedre, Cinsault, Grenache Blanc i
Clairette. Od XV wieku noszą one rangę "Cru" regionu
Côtes du Rhône. To tu hrabia Francois de Castellanne, de
Lauris, de Vassadel, de Gerard, kawaler markiz de
d'Ampuis, de Lagnetoux, jedyny władca Vaqueyras
nadał w 1717 roku prawa do winnicy protoplaście rodu
Arnoux - Pierre'owi Bovis. Od trzech stuleci jego
potomkowie pilnują procesu tradycyjnej winifikacji i
dojrzewania w piwnicach wykutych w murach
średniowiecznego miasta.

V6689-00
Vieux Clocher

Châteneuf du Pape
Region: Côtes du Rhône

Szczep: 60% Grenache, 15% Syrah,

15% Mourvedre,

5% Cinsault, 5% Black Terre

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Châteneuf du Pape

Pojemność: 750ml

cena 149,00 zł

Wino pochodzi z ręcznie zbieranych
owoców. Przepiękna granatowa szata
skrywa kompleksowy aromat czerwonych
owoców z nutkami wyprawionej skóry i
przypraw. W ustach pełne, ułożone, a
jednocześnie potężne z jedwabistymi
taninami. Doskonałe do leżakowania,
wspaniałe perspektywy starzenia!

V6688-00
Vieux Clocher Côtes du Rhône

Region: Côtes du Rhône

Szczep: 75% Grenache, 15% Syrah,

10% Carignan

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Côtes du Rhône

Pojemność: 750ml

cena 47,00 zł

Piękny rubinowy kolor skrywa aromaty czerwonych
owoców z nutkami owoców leśnych w tym głównie
dzikich jeżyn. W ustach znajdziemy owoce leśne,
nieprzeciętną elegancję, krągłość i znakomity balans.
Długie zakończenie uzupełnione nutką przypraw.
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V6800-00
Château du Barail Réserve Blanc

Region: Bordeaux

Szczep:

70% Semillon,

30% Sauvignon

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Klasa: AOC

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Nasze spojrzenie przyciąga urocza jasno- żółta barwa ze
złotymi refleksami. Ujmujący aromat kwiatu akacji,
owoców cytrusowych i liczi. Owocowe usta ze świeżymi
nutami grejpfruta.

V6801-00
Château du Barail Réserve Rouge

Region: Bordeaux

Szczep: 60% Merlot,

30% Cabernet Sauvignon,

10% Cabernet Franc

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: AOC

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Piękna, purpurowa barwa i wspaniały aromat owoców
przeplatających się z nutkami wanilii. Intensywne,
eleganckie w smaku z subtelnymi, jedwabistymi
taninami.

V6802-00
Château la Tessonnière Marquis

du Tertre Médoc
Region: Médoc

Szczep: 42% Merlot, 43% Cabernet Sauvignon,

10% Malbec, 5% Petit Verdot

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: AOC

Pojemność: 750ml

cena 58,00 zł

Piękna, rubinowa barwa z fioletowymi refleksami.
Niesamowicie owocowy aromat z wyraźnymi nutami
korzennymi, ziemistymi, ale także borówkowymi,
dębowymi i czekoladowymi. W ustach pełne, krągłe z
wyraźnie zaznaczoną pestką wiśni i posmakiem
czereśni. Bardzo trwałe i eleganckie taniny.
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V6805-00
Mas du Novi Prestigi

Region: Langwedocja

Szczep:

76% Syrah,

12% Grenache,

12% Mourvedre

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 78,00 zł

Niezwykle ciemna barwa z purpurowymi cieniami.
Pierwszy nos charakteryzuje się oszałamiającym
atakiem czerwonych jagód, za którym pojawia się
aromat wiśni, gorzkiej czekolady, dębu i pieczonego
chleba. W głębszych warstwach odnajdziemy suszone
owoce i karmel. W ustach pełne, z wyrazistymi, ale
jedwabistymi taninami. Doskonale zbalansowane i
bardzo długie.

V6803-00
Château Tour Puynormond

Montagne Saint Emilion
Region: Montagne Saint Emilion

Szczep: 70% Merlot,

30% Cabernet Sauvignon

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: AOC

Pojemność: 750ml

cena 58,00 zł

Ciemno- czerwona barwa z ceglastymi refleksami. W
nosie nutki dojrzałych owoców w tym głównie owoców
leśnych jak borówki i jagody, ale także malin i przypraw.
W ustach mocno owocowe z gładkimi, słodkawymi
taninami.
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V6610-00
Artes del Sur Varietal

Chardonnay
Region: Mendoza

Szczep:

100% Chardonnay

Rodzaj: Wino białe, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 31,00 zł

Winnice Artes Del Sur rozciągają się u
podnóża Andów ponad 1.000 m nad
poziomem morza. Panujący tam klimat jest
łagodny, mimo dużej amplitudy temperatur
w dzień i w nocy. W okresie dojrzewania
owoce są muskane ciepłą, suchą bryzą
niesioną przez kontynentalne wiatry.
Barwa jasna, zielonkawo- żółta. Wśród
tropikalnych aromatów łatwo odnajdziemy
nuty ananasów, melonów, cytrusów oraz
kwiatów. W smaku eleganckie z przyjemną
kwasowością i długim zakończeniem.

V6611-00
Artes del Sur Varietal

Malbec
Region: Mendoza

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

Rodzaj: Wino czerwone, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 31,00 zł

Winnice Artes Del Sur rozciągają się u podnóża Andów
ponad 1.000 m nad poziomem morza. Panujący tam
klimat jest łagodny, mimo dużej amplitudy temperatur
w dzień i w nocy. W okresie dojrzewania owoce są
muskane ciepłą, suchą bryzą niesioną przez
kontynentalne wiatry.
Intensywny, głęboki kolor czerwieni z purpurowymi
przebłyskami. Niezwykle bogaty aromat, w którym
odnajdziemy typowe dla tego szczepu czerwone
owoce, dojrzałe śliwki i jeżyny, ale także lukrecję,
czekoladę, kokosa, cynamon oraz tabakę. W smaku
przyjemne, zbalansowane i krągłe z jedwabistymi,
eleganckimi taninami i długim przyjemnym
zakończeniem.

 Winiarnia znajduje się w najbardziej
prestiżowej części regionu Mendoza, a mianowicie Uco
Valley u samego podnóża Andów na wysokości ponad
1000 m n.p.m. Powoli topniejące lodowce spływają tu
ze szczytów gór formując krystalicznie czyste rzeki
nawadniające całą dolinę. Warunki klimatyczne byłyby
wprost idealne do uprawy winorośli gdyby nie ryzyko
sezonowych przymrozków. Poza tym zagrożeniem
klimat jest umiarkowany z dużą amplitudą temperatur
w dzień i nocy co stwarza znakomite warunki do
wzrostu winorośli.

Finca El Origen została założona w 1990 roku przez
jednego z największych i najsławniejszych
producentów win z Chile - Viña Santa Carolina.
Początkowo skupiała się na odsprzedaży, swoich
znanych ze znakomitych właściwości owoców, innym
winiarniom do produkcji ich win klasy Premium. W roku
2002 sama zajęła się procesem winifikacji tworząc
markę Finca El Origen. Nazwa pochodzi od skamielin
zwierząt morskich znajdowanych po dzień dzisiejszy u
stóp Andów.
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V6612-00
Artes del Sur Varietal

Syrah
Region: Mendoza

Szczep: 100% Syrah

Rodzaj: Wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 31,00 zł

Winnice Artes Del Sur rozciągają się u podnóża Andów
ponad 1.000 m nad poziomem morza. Panujący tam
klimat jest łagodny, mimo dużej amplitudy temperatur
w dzień i w nocy. W okresie dojrzewania owoce są
muskane ciepłą, suchą bryzą niesioną przez
kontynentalne wiatry.
Barwa głębokiej purpury. Nos zdominowany przez
dojrzałe śliwki, porzeczki i czekoladę, a przy tym ostry i
owocowy. W ustach kremowe, delikatne, bardzo krągłe,
z przyjemnymi taninami.

V6613-00
Artes del Sur Torrontes Reserva

Region: Mendoza

Szczep: 100% Torrontes Riojano

Rodzaj: Wino białe, wytrawne

Klasa: Reserve

Pojemność: 750ml

cena 44,00 zł

Owoce dojrzewają w suchym klimacie
charakteryzującym się ekstremalnie wysokimi
temperaturami. Pozwalają one tworzyć wino o silnie
skoncentrowanym aromacie i smaku, będącym
wizytówką regionu.
 Jasny, żółty kolor z zielonymi tonami. Silny,
uwodzicielski aromat, znakomicie balansujący miedzy
kwiatami róży i lawendy oraz owocami pomarańczy i
ananasa. W ustach świeże, z początku słodkawe,
później kwaskowe.

V6614-00
Artes del Sur Malbec Reserva

Region: Mendoza

Szczep: 85% Malbec, 15% Cabernet Sauvignon

Rodzaj: Wino czerwone, wytrawne

Klasa: Reserve

Pojemność: 750ml

cena 44,00 zł

Winnice La Esperanza rozciągają się u podnóża Andów,
w Uco Valley ponad 1.200 m nad poziomem morza.
Panujący tam klimat jest łagodny, mimo dużej
amplitudy temperatur w dzień i w nocy. W okresie
dojrzewania owoce są muskane ciepłą, suchą bryzą
niesioną przez kontynentalne wiatry.
Atrakcyjna, intensywna barwa z fioletowymi cieniami.
Bukiet dojrzałych, czerwonych owoców, w tym przede
wszystkim śliwek. Nutki kwiatów, wanilii i czekolady. W
palecie odnajdziemy jedwabiste, słodkawe taniny,
doskonały balans, elegancję i niebanalną osobowość.
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V6615-00
Artes del Sur Cabernet Sauvignon

Reserva
Region: Mendoza

Szczep: 100% Cabernet Sauvignon

Rodzaj: Wino czerwone, półwytrawne

Klasa: Reserve

Pojemność: 750ml

cena 44,00 zł

Winnice La Esperanza rozciągają się u podnóża Andów,
w Uco Valley ponad 1.200 m nad poziomem morza.
Panujący tam klimat jest łagodny, mimo dużej
amplitudy temperatur w dzień i w nocy. W okresie
dojrzewania owoce są muskane ciepłą, suchą bryzą
niesioną przez kontynentalne wiatry.
Intensywny rubinowy kolor. Kompleksowy aromat
ciemnych owoców takich jak jeżyny, czereśnie, borówki
i czarne porzeczki dopełnione przez nutki przypraw i
tabaki. W ustach świeżość, znakomity balans oraz
delikatne, jedwabiste taniny.
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V5871-00
Albamar Merlot

Region: Casablanca Valley

Szczep: 100% Merlot

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 30,00 zł

Wino chilijskie w kolorze czerwieni z
drobnymi fioletowymi refleksami. W
aromacie odnajdziemy wiśnie oraz dojrzałe
śliwki. W palecie znajdziemy trwały smak
dojrzałych śliwek z przyjemnymi taninami.

V5872-00
Albamar Chardonnay

Region: Casablanca Valley

Szczep: 100% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 30,00 zł

Wino ma przyjemną, jasną barwę. W bukiecie możemy
odnaleźć dojrzałe owoce tropikalne z nutkami moreli i
miodu. W smaku świeże i delikatnie mineralne. Bez
trudu odnajdziemy nutki gruszki i brzoskwini.
Pozostawia bardzo przyjemne, świeże i owocowe
uczucie w ustach.

 Casablanca Valley, zwana chilijską
Burgundią, w której znajduje się winiarnia William Cole
znana jest na całym świecie ze swego naturalnego
piękna. Gdziekolwiek nie spojrzeć rozciągają się surowe
zbocza wzgórz, pomiędzy którymi znajdują się jasne
wyspy żyznych pól i niewielkich wiosek.
Przypuszczalnie najpiękniej jednak, prezentują się
zbocza obsadzone krzewami Sauvignon Blanc,
Chardonnay, Pinot Noir, Merlot i Carmenere, których
żywa zieleń równych rzędów rozciąga się nierzadko po
sam horyzont. Częściowo to różnorodność gleb
sprawia, że region Casablanca Valley, mimo niewielkiej
powierzchni, jest jednym z najbardziej znanych
regionów winiarskich, a pochodzące z tamtąd
Sauvignon Blanc i Pinot Noir są uważane za najlepsze na
świecie. Lecz dla znawców to nie gleba, a klimat
świadczy o wyjątkowości tego miejsca. Zimne wody
pobliskiego oceanu sprawiają, że noce są chłodne i
mgliste, a dni jasne i bezchmurne. Sama winiarnia,
zbudowana w 1999 roku w samym sercu winnicy
Williama Cole’a przypomina swym wyglądem dawne
chrześcijańskie misje. Bliskość wioski Casablanca
sprawia, że jest chętnie odwiedzana przez turystów
chcących napawać się pięknem jej i okolicy. Produkuje
ona znakomite i wielokrotnie nagradzane wina chilijskie
pod markami Albamar, Mirador, Columbine i Bill.
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V5876-00
Mirador

Carmenere
Region: Casablanca Valley

Szczep: 100% Carmenere

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Wino ma głęboki czerwony kolor z purpurowymi
cieniami. W nosie wyczuwamy pieczoną czerwoną
paprykę i rabarbar. Smak charakteryzuje się
delikatnymi taninami i bardzo trwałym posmakiem
czerwonej porzeczki.

V5883-00
Mirador

Chardonnay
Region: Casablanca Valley

Szczep: 100% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Trunek ma szlachetny złoty kolor. W nosie czujemy
aromat pieczonego chleba i owoców tropikalnych. Na
palecie wino posiada znakomity balans smaków
owoców tropikalnych zakończony kwasowością i
doskonałą trwałością.

V5877-00
Mirador Cabernet

Sauvignon
Region: Casablanca Valley

Szczep: 100% Cabernet Sauvignon

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 38,00 zł

Wino chilijskie mające kolor głębokiego fioletu. W nosie
wyczuwamy owoce uzupełnione wanilią i dębem. Smak
ujawnia nam łagodne taniny i potężny smak jagód
zakończony miłym posmakiem gorzkiej czekolady.
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V6059-00
Columbine Sauvignon Blanc

Special Reserve
Region: Casablanca Valley

Szczep: 100% Sauvignon Blanc

Rodzaj: wino białe, wytrawne

Klasa: Special Reserva

Pojemność: 750ml

cena 54,00 zł

Delikatny, złotawy kolor z zielonkawymi cieniami. To
klasyczne Sauvignon Blanc z Casablanca Valley
odznacza się aromatem szparagów, białych kwiatów,
liści pomidorów oraz brzoskwiń. W ustach ekspresyjne,
acz delikatne. Trwały posmak owoców cytrusowy i
mineralność. Znakomity balans między kwasowością, a
alkoholem.

V6058-00
Winemaker's

Special Reserve
Region: Casablanca Valley

Szczep: 50% Cabernet Sauvignon, 25% Carmenere,

25% Merlot

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Special Reserva

Pojemność: 750ml

cena 63,00 zł

Wspaniałe czerwone wino jest urzeczywistnieniem
marzeń znakomitego winemakera. W nosie
wyczuwalne aromaty orzechów włoskich, przypraw i
czerwonej papryki. W palecie odnajdziemy cudowne,
słodkawe taniny, które doskonale integrują się z
truskawkami, tytoniem i czarną porzeczką. Długie i
trwałe. Zakończenie daje nam wspaniały posmak
mieszanki smaków.

V6064-00
Columbine Carmenere

Special Reserve
Region: Casablanca Valley

Szczep: 100% Carmenere

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Special Reserva

Pojemność: 750ml

cena 54,00 zł

Głęboka, żywa, czerwono- fioletowa barwa. Niezwykle
kompleksowy aromat z nutkami pieprzu, kakao, tabaki,
wanilii oraz trufli. W palecie bogate i ekspresyjne.
Wspaniała struktura tanin zbalansowana dojrzałymi,
czerwonymi owocami i dębem. Znakomity potencjał
starzenia.
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V6775-00
Millaman Condor

Chardonnay
Region: Central Valley

Szczep: 100% Chardonnay

Rodzaj: wino białe, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 27,00 zł

Wyraz najwyższego oddania i szacunku do
owocu. Naturalne i świeże, delikatne i
ekspresyjne. Atrakcyjna, żółta barwa z lekko
zielonkawymi, żywymi cieniami. Niezwykle
kompleksowy aromat tropikalnych owoców,
z przewagą marakui i delikatnymi nutkami
cytrusów. W ustach świeże, owocowe ze
wspaniałą strukturą i doskonałą trwałością.

 W logo winiarni znajduje się Kondor Złoty
– największy ptak na świecie zdolny wzbić się w
powietrze. Millaman to jego nazwa w języku Indian
Mapuche. Nazwa symbolizuje przywiązanie i szacunek
dla otaczającego środowiska oraz zwierząt z gatunków
od zawsze związanych z chilijską ziemią.
Tradycje produkcji wina w okolicach Sagrada Familia w
dolinie Curico sięgają czasów hiszpańskich
konkwistadorów. To tu w 1946 roku rodzina włoskich
imigrantów kupiła piękną posiadłość Hacienda El
Condor wraz ze wspaniałym XIX wiecznym domem w
stylu kolonialnym i ciągnącymi się w nieskończoność
uprawami winorośli. Dziś w sercu 750 hektarowej
posiadłości znajduje się nowoczesna winiarnia
produkująca doskonale znane wina z typowych dla tego
kraju szczepów Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot,
Carmenere, Shiraz, Chardonnay i Sauvignon Blanc, ale
także jako pierwsza winnica w kraju ze szczepu
Zinfandel.

V6776-00
Millaman Condor

Carmenere
Region: Central Valley

Szczep: 100% Carmenere

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Pojemność: 750ml

cena 27,00 zł

Wyraz najwyższego oddania i szacunku do owocu.
Naturalne i świeże, delikatne i ekspresyjne. Intensywny
czerwony kolor z fioletowymi cieniami na krawędziach.
W nosie odnajdziemy ciemne, dojrzałe owoce i
przyjemna nutkę czekolady. W smaku delikatne,
przyjemne i bardzo trwałe.
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V6777-00
Millaman Estate Reserve Cabernet

Sauvignon Malbec
Region: Curico Valley

Szczep: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Malbec

Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne

Klasa: Estate Reserve

Pojemność: 750ml

cena 35,00 zł

Owocowe i ekspresyjne, jednakże bardziej
skoncentrowane i kompleksowe ze względu na
obecność francuskiego dębu. Dzięki dojrzewaniu przez
6 miesięcy w beczkach wino ma intensywny czerwony
kolor z purpurowymi cieniami. Kompleksowy i
intensywny aromat z nutkami czerwonych owoców jak
śliwki i jagody oraz przyjemną czekoladą i miętą w tle.
W ustach delikatne, dobrze zbalansowane taniny.
Długie, owocowe zakończenie.

V6779-00
Millaman Condor

Shiraz
Region: Central Valley

Szczep: 100% Shiraz

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Pojemność: 750ml

cena 27,00 zł

Wino ma barwę atrakcyjnej i intensywnej czerwieni. W
nosie odnajdujemy czerwone owoce z delikatnymi
nutami przypraw. W ustach soczyste, zakończone
długim, przyjemnym posmakiem.

V6778-00
Millaman Limited
Reserve Zinfandel

Region: Maipo Valley

Szczep: 100% Zinfandel

Rodzaj: wino czerwone, wytrawne

Klasa: Limited Reserve

Pojemność: 750ml

cena 62,00 zł

Powstaje tylko z najlepszych, ręcznie zbieranych
owoców. Dojrzewa przez 12 miesięcy w beczkach z
dębu francuskiego i amerykańskiego. Głęboka
czerwona barwa z delikatnymi, fioletowymi cieniami na
krawędziach. Intensywny i kompleksowy nos.
Czerwone owoce doskonale zintegrowane z aromatami
dębu i przypraw. W ustach potężne i doskonale
skoncentrowane, delikatne i eleganckie. Wspaniale
zbalansowana kwasowość, długie owocowe
zakończenie.
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 Historia rodziny Hartmann sięga 1657 roku,
gdy urodził się Moritz Hartmann, znamienity wilk morski
z czasów świetności duńskiej floty wojennej. Wykazał
się on wielką odwagą walcząc u boku Francuzów w
wojnie z Hiszpanią o panowanie na morzach. Już jako
kapitan, słynący ze swych wyczynów podczas wojen,
zaciągnął się do floty weneckiej. Dzięki temu otrzymał
honorowy tytuł Rycerza Św. Marka oraz Order jego
imienia. Po wyprawach do Indii, na krótko powrócił do
Danii, a następnie osiadł w umiłowanej Wenecji, gdzie
zmarł w 1695 roku. Po 200 latach historia zatoczyła koło
i rodzina Hartmann powróciła do Francji. Stało się to za
sprawą Halfdana Birkedala Hartmanna, który w
poszukiwaniu swego miejsca na ziemi w 1887 roku
przeprowadził się do Cognac. W ten sposób spełniło się
jego wielkie marzenie, aby rodzina powróciła do Francji
i zajęła się produkcją znamienitych trunków. Wkrótce
założył wytwórnię koniaku, a następnie także winiarnię
pomagającą w wytwarzaniu między innymi wielkich
win bordoskich takich jak Mouton Rothschild, Lafite
Rothschild, czy Chateau Margaux. W ciągu kilkunastu lat
jego koniaki VSOP i XO stały się znane na całym świecie.
Halfdan w podzięce za zasługi dla relacji szwedzko-
norwesko- francuskich został konsulem w Bordeaux, a
następnie Komandorem orderu Św. Olafa. Tak
znamienita rodzina wydała na świat jedną z
najwspanialszych marek koniaków, którą z dumą
prezentujemy.

V5850-00
Birkedal Hartmann XO

Region: Cognac

Rodzaj: koniak 40% alc./ vol.

Klasa: XO

Pojemność: 700ml

cena 338,00 zł

Dzięki okresowi leżakowania od 12 do 17 lat trunek ten
charakteryzuje się dostojną, ciemno orzechową barwą,
aromatem dębu przeplatającym się na zmianę z
lukrecją, wanilią i pieprzem. W smaku wyczuwamy
bardzo elegancki bukiet zdominowany przez morele,
kakao i wspaniałe krągłości dębu.

Koniak opakowany w elegancji kartonik.
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V5855-00
Birkedal Hartmann VSOP

Region: Cognac
Rodzaj: koniak 40% alc./ vol.

Klasa: VSOP

Pojemność: 700ml

cena 233,00 zł

Jedyny oficjalny koniak VSOP Izby Lordów Wielkiej
Brytanii. Jego złoty kolor i bogaty zapach zdradza co
najmniej 8- letni okres dojrzewania. W smaku bogaty,
elegancki, krągły na długo zapada w pamięć. Trunek
nabiera wyjątkowości dzięki nucie moreli, wanilii i
czekolady.

V6038-00
Birkedal Hartmann Conjure

Region: Cognac

Rodzaj: koniak 40% alc./ vol.

Pojemność: 700ml

cena 201,00 zł

Ten niezwykły trunek powstał dzięki współpracy świata
arystokratycznych alkoholi reprezentowanych przez
destylarnię Birkedal Hartmann oraz muzyki i filmu,
której znakomitym przedstawicielem jest Chris
„Ludacris” Bridges. Dzięki połączeniu pasji powstał
koniak absolutnie wyjątkowy.
Już pierwsze spojrzenie wzbudza naszą ciekawość.
Niezwykła, nowoczesna acz stylowa butelka skrywa
piękny, głęboko bursztynowy trunek z mahoniowymi i
miedziowymi akcentami. Wyjątkowo obfity zapach
pozwala rozpoznać cerd, kakao, orzechy laskowe oraz
wyprawioną, szlachetną skórę. W smaku odnajdziemy
bardzo przyjemną strukturę z nutkami suszonych
śliwek, moreli, wanilii, toffi oraz delikatnych przypraw.
Absolutnie niezapomniany!
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V6019-00
Comte de Lauvia Armagnac ***

Region: Bas- Armagnac

Szczep: Armagnac 40% alc./ vol.

Klasa: ***

Pojemność: 700ml

cena 112,00 zł

Trunek powstaje w tradycyjnym procesie destylacji
białego wina z regionu Bas- Armagnac i Tenareze.
Długotrwały proces starzenia w dębowych beczkach
nadaje mu słodkawego aromatu wanilii i delikatnego
smaku letnich owoców.

VWC Vintage
Comte de Lauvia Vintage

Na specjalne okazje, w limitowanych ilościach
proponujemy doskonały Armagnac Comte de Lauvia z
każdego rocznika pomiędzy 1951, a 1989.
Każda butelka o pojemności 0,75L jest zapakowana w
eleganckie pudełko wykonane z wysokiej jakości
drewna oraz posiada certyfikat autentyczności.

 Armagnac cieszy się sławą
najwspanialszego i najstarszego francuskiego alkoholu
destylowanego z wina. Jego dumni wytwórcy mawiają,
że Francja dała światu koniak, ale sobie zachowała
armaniak. Ponad wszystko jest to produkt
rzemieślniczy, a nie masowy. Wytwarzany jest przez
pasjonatów od pokoleń używających niezmienionych
technik i urządzeń.
Znajdująca się w samym sercu regionu Bas - Armagnac,
destylarnia swoje imię zawdzięcza słynnemu
królewskiemu muszkieterowi. Legenda mówi, że Hrabia
de Lauvia był jednym z najodważniejszych
muszkieterów, którzy w XVII wieku rozsławiali Gaskonię
w całej Europie. Słynął on ze swojej brawury i elegancji.
Mawiano, że w pojedynkę mógłby pokonać armię. Jego
losy są nieodłącznie powiązane z armaniakiem, który to
miał wzmagać wytrzymałość, poprawiać pamięć oraz
przynosić szczęście i radość. Armagnac swój
legendarny charakter i smak zawdzięcza
skomplikowanemu procesowi nieprzerwanej destylacji
oraz leżakowaniu w piwnicy, która ze względu na
charakterystyczną budowę nazwana została Katedrą.
Beczki leżakują tam dziesiątki, a nawet setki lat pod
czujną opieką mistrza, który w sobie tylko znany sposób
potrafi łączyć wyjątkowe roczniki i rodzaje w celu
uzyskania najlepszego efektu. Według niego sekret
Armagnac leży w połączeniu cierpliwości i szacunku.
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V6020-00
Comte de Lauvia Armagnac

VSOP
Region: Bas- Armagnac

Szczep: Ugni Blanc, Folle Blanche

Rodzaj: Armagnac 40% alc./ vol

Klasa: VSOP

Pojemność: 500ml

cena 126,00 zł

Trunek posiada przepiękny kasztanowy kolor z
pomarańczowymi cieniami. Szczep Ugni Blanc nadaje
mu siły i równowagi, natomiast Folle Blanche
odpowiada za owocowość. W nosie odnajdziemy
aromaty wanilii, dojrzałych śliwek, moreli i brzoskwiń
uzupełnionych o delikatny zapach dębu. Wrażenia
smakowe nie pozwalają pomylić tego trunku z niczym
innym na świecie. Cudownie subtelny smak letnich
owoców pieści nasze kubki smakowe pozostawiając
delikatny posmak wanilii i dębu.

V6021-00
Comte de Lauvia Armagnac

15 Years Old
Region: Bas- Armagnac

Szczep: 80% Ugni Blanc, 10% Folle Blanche,

10% Colombard

Rodzaj: Armagnac 40% alc./ vol.

Klasa: 15 Years Old

Pojemność: 700ml

cena 255,00 zł

Ten armagnac wyróżnia się cudownym kolorem
bursztynu z lekkimi pomarańczowymi cieniami. Szczep
Ugni Blanc nadaje mu siły i równowagi, Folle Blanche
odpowiada za owocowość natomiast Colombard
pozostawia niezapomniane owocowe wrażenie. Bukiet
jest niezwykle delikatny, pełen owoców i przypraw. W
smaku odnajdziemy dojrzewające w słońcu Gaskonii
owoce wiśni, dąb i wanilię oraz mgliste nutki cynamonu.
Długie i delikatne zakończenie znakomicie balansujące
znaczącą zawartość alkoholu.

V6077-00
Comte de Lauvia Armagnac

VSOP Superiore
Region: Bas- Armagnac

Szczep: Ugni Blanc, Folle Blanche

Rodzaj: Armagnac 40% alc./ vol.

Klasa: VSOP

Pojemność: 700ml

cena 182,00 zł

Miedziana, czysta barwa z cieniami w kolorze
pomarańczy i ciemnego brązu. W nosie eleganckie i
intensywne owocowe nuty z subtelnym aromatem
wanilii i suszonych owoców w otoczeniu śliwek i dębu.
Posmak letnich owoców z waniliowymi i miodowymi
niuansami wiodącymi do harmonicznego,
zbalansowanego, delikatnego posmaku.
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V6819-00
Brandy Peinado 100 XO

Gran Reserva
Rodzaj: Brandy XO 38% alc./ vol

Klasa: XO Gran Reserva

Pojemność: 700ml

cena 887,00 zł

Ze 100- letniego Brandy Peinado udało się stworzyć
wspaniały, w pełni nasycony trunek. Proces
dojrzewania odbywa się w dębowych beczkach i trwa
do 100 lat. W tych specjalnych beczkach brandy jest w
stanie rozwijać swój unikalny i niepowtarzalny smak
oraz  wspaniałą mahoniową barwę. Nos bogaty i
subtelny. Wyczuwalne aromaty śliwek i orzechów.
Smak brandy bardzo długo pozostaje na podniebieniu.
Bez wątpienia 100- letnia Peinado Brandy powinna być
w każdej dobrej kolekcji.

 Don Juan Antonio Peinado założył w 1820
roku niewielką destylarnię ulokowaną w mieście
Tomelloso w regionie La Mancha. Przy pomocy
niewielkiego alembiku podjął się destylacji
regionalnych win przekształcając je zgodnie z metodą
Solera w starzone brandy. Był to początek trudnej drogi
do produkcji najwyższej jakości trunku. Pierwszy wielki
sukces przyszedł pół wieku później, gdy półprodukty
zaczęły od niego kupować destylarnie Koniaku z Francji
cierpiące w owym czasie z powodu epidemii filoxery.
Od tego czasu produkty Peinado zaczęły nosić nazwę
„hiszpańskiego koniaku” jednak odmienny sposób
starzenia – zgodny z metodą Solera sprawił, że
powstaje produkt absolutnie wyjątkowy. Na unikalność
trunków Peinado wpływ mają dwa podstawowe
czynniki. Pierwszym z nich jest „Hollanda” czyli mocny
spirytus winny uzyskiwany przez destylację win ze
szczepu Airen – chluby regionu La Mancha. Drugim jest
praca ludzi, którzy poświęcili swoje życie dążeniu do
perfekcji w produkcji Brandy Peinado.
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V6817-00
Brandy Peinado 10 XO

Gran Reserva
Rodzaj: Brandy XO 38% alc./ vol.

Klasa: XO Gran Reserva

Pojemność: 700ml

cena 126,00 zł

Mocna, pomarańczowa barwa, niemalże mahoń. W
smaku eleganckie, czyste, o niezapomnianym
charakterze. Nuty wanilii i pieczonego chleba. Długi i
delikatny posmak.

V6818-00
Brandy Peinado 20 XO

Gran Reserva
Rodzaj: Brandy XO 38% alc./ vol.

Klasa: XO Gran Reserva

Pojemność: 700ml

cena 389,00 zł

Peinado Brandy 20 XO można opisać jako niezwykle
złożone, co wyraża się zwłaszcza w aromacie dzięki 20
latach dojrzewania w beczkach. Kolor bursztynowy. W
nosie zapach suszonych owoców. Wyczuwalna nuta
wanilii oraz karmelu.  W smaku łagodne utrzymujące się
długo  w ustach.
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V6017-00
Highland Cup Finest Scotch

Whisky
Region: Szkocja

Rodzaj: Scotch Whisky 40% alc./ vol.

Klasa: Blend

Pojemność: 700ml

cena 78,00 zł

Porywające połączenie whisky słodowego i
żytniego oferuje łagodny, rozgrzewający,
delikatnie jedwabisty smak. Rezultat
misternych prób łączenia dwóch rodzajów
whisky przyniósł efekt w postaci
kompleksowego, a zarazem głębokiego i
unikalnego trunku.

 Destylarnia powstała z połączenia pasji
dwóch przyjaciół od ponad pięćdziesięciu lat
związanych z produkcją tego szlachetnego trunku. Obaj
pracując zawodowo dogłębnie poznali proces
produkcyjny oraz gusta klientów i w pewnym
momencie postanowili połączyć swoje wysiłki w celu
uzyskania esencji miasta Glasgow, jednoznacznie się z
nim kojarzącej. Z pasją poszukują whisky spełniającego
oczekiwania najbardziej wybrednych klientów
ponieważ, jak mówią, życie jest zbyt krótkie by
zadowalać się średniactwem.
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V6821-00
Storm Blended Malt Scotch Whisky

Region: Szkocja

Rodzaj: Scotch Whisky 43% alc./ Vol.

Klasa: Blended Malt

Pojemność: 750ml

cena 195,00 zł

Nazwa symbolizuje niespokojne warunki pogodowe
panujące na wybrzeżu Szkocji. Są one uważane za
doskonałe do starzenia złocistego trunku. Jest on
efektem misternego połączenia Whisky Single Malt z
najlepszych roczników pochodzących z najlepszych
destylarni.
W nosie aromat wanilii i migdałów, Przyjemny
delikatny smak z niuansami gruszki, toffi i ptasiego
mleczka. Długie przyjemne zakończenie przywołujące
na myśl między innymi dym z ogniska.

Dziedzictwo rodziny Lombard w branży
winnej i spirytusowej sięga blisko 300 lat wstecz.
Oprócz dystrybucji Whisky rodzina posiada również
winiarnie we Francji, fabryki korka w Portugalii oraz
browary w Anglii. To właśnie niewykorzystane moce
przerobowe jednego z rodzinnych browarów
przyczyniły się do zainteresowania Whisky.  Sama
Firma Lombard Scotch Whisky od pół wieku dostarcza
najlepszą szkocką Whisky Single Malt i Blend na rynki
całego świata.
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V6672-00
BV Land Crème de Cacao
Rodzaj: likier owocowy 18% alc./ vol.

Pojemność: 700ml

cena 54,00 zł

Bogaty aromat i smak ciemnej czekolady z przyjemną
goryczką i lekką kwaskowością doskonale wypełnia
zmysły. Doskonale oleisty i nienachlanie słodki dzięki
wysokiej zawartości masła kakaowego. Doskonały po
obfitym posiłku lub jako dodatek do lodów.

V6670-00
BV Land Blue Curacao

Rodzaj: likier owocowy 18% alc./ vol.

Pojemność: 700ml

cena 54,00 zł

Doskonały likier uzyskiwany z destylacji skórek
pomarańczy. Poza intensywnym aromatem i smakiem
pomarańczy odnajdziemy tu wanilię i delikatną
goryczkę. Znakomity po zmieszaniu z białym rumem
lub lodem.

V6671-00
BV Land Creme de Cassis
Rodzaj: likier owocowy 18% alc./ vol

Pojemność: 700ml

cena 54,00 zł

Piękny aromat czarnej porzeczki. W smaku słodycz
znakomicie balansuje wysoką kwasowość i delikatną
cierpkość. Doskonały po obfitym posiłku sam lub
zmieszany z białym winem lub szampanem.
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V6901-00
La Chinata Oliwa z oliwek Extra

Virgin 500ml
Hiszpania

Pojemność: 500ml

cena 31,00 zł

V6900-00
La Chinata Oliwa z oliwek Extra

Virgin 250ml
Hiszpania

Pojemność: 250ml

cena 20,00 zł

Gdy w 1932 roku zaczynała się historia La
Chinata do tłoczenia oliwy używano prymitywnych
kamiennych młynów. Świeże oliwki były miażdżone w
przez ogromne koła przetaczające się po warstwie
owoców, a oliwa była wyciskana z powstałej pasty
oliwnej przy użyciu ręcznych pras. Dziś Firma używa
najnowszych dostępnych technologii w celu uzyskania
Oliwy Extra Virgin jak najwyższej jakości, choć sam
proces jej uzyskiwania pozostał podobny.
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V6910-00
Chocolate Amatller 70% Ghana 70g

Hiszpania
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 17,7x8,3x1cm
cena 16,00 zł

Wyśmienity smak czekolada zawdzięcza ziarnom kakaowca
pochodzącym z Ghany. Nadają one intensywny, owocowy smak
i słodycz. Dla ceniących 100% naturalny smak kakao! Opakowanie
inspirowane arcydziełem Alfonsa Muchy stanowiącym część
plakatu reklamowego Chocolate Amatller z 1900 roku.

V6911-00
Chocolate Amatller 70% Ecuador 70g

Hiszpania
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 17,7x8,3x1cm
cena 16,00 zł

Wyśmienity smak czekolada zawdzięcza ziarnom kakaowca
pochodzącym z Ekwadoru. Nadają one intensywny, owocowy
smak i słodycz. Dla ceniących 100% naturalny smak kakao!
Opakowanie inspirowane arcydziełem Alfonsa Muchy
stanowiącym część plakatu reklamowego Chocolate Amatller z
1900 roku.

V6913-00
Chocolate Amatller 50% Cacao 85g

Hiszpania
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 15,4x7,4x1cm
cena 14,00 zł

Stworzona przy użyciu specjalnej techniki doboru i palenia nasion
pochodzących z Ghany czekolada ma niezwykły, słodko- gorzki
smak z pojawiającymi się w tle nutami tabaki i świeżo palonej
kawy. Inspiracją dla opakowania jest plakat reklamowy z 1901
roku zaprojektowany przez Alfonsa Muchę specjalnie dla
wytwórni Amatller.

V6914-00
Chocolate Amatller con Leche 85g

Hiszpania
Rodzaj: mleczna

Wymiary: 15,4x7,4x1cm
cena 14,00 zł

Mleczna czekolada stworzona przy użyciu specjalnej,
opracowanej przez rodzinę Amatller techniki doboru i palenia
nasion pochodzących z Ghany. Subtelne nuty wanilii nadają
krągłości uzupełniając kremowy, harmonijny smak mlecznej
czekolady z osobowością. Opakowanie przedstawia plakat
promocyjny zaprojektowany w 1914 roku przez Rafaela de
Penagos.

 Historia produkcji wyśmienitej czekolady
w rodzinie Amatller sięga 1797 roku, kiedy to Gabriel
Amatller otworzył rodzinną firmę w sercu Barcelony.
100 lat później, w 1878 jego potomek Antoni Amatller
przeniósł fabrykę do innej dzielnicy miasta Gaudiego,
rozbudował ją i wyposażył w najnowocześniejsze
urządzenia. Pozwoliło to wytwórni Amatller podbić
swymi produktami cały półwysep iberyjski. Z
początkiem XX stulecia rodzina Amatller zaczęła
wytwarzać najwyższej jakości produkty z kakao
pochodzącego z najodleglejszych zakątków świata w
tym z Wenezueli, Kuby, Ekwadoru, Gwinei Równikowej
i Cejlonu. Niestety zmarła w 1960 roku Teresa Amatller
nie pozostawiła dziedzica i wspaniała tradycja mogła
umrzeć razem z nią. Niewiele brakowało by tak się stało,
ponieważ przez 10 lat fabryka przechodziła z rąk do rąk.
Na szczęście budynki, maszyny, receptury i kontakty
weszły w posiadanie Simon Coll Company, która od 40
lat kultywuje tradycję rodziny Amatller odbudowując
pozycję marki Chocolate Amatller na całym świecie.
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V6912-00
Chocolate Amatller 70% Cacao 85g

Hiszpania
Rodzaj: gorzka

Wymiary: 15,4x7,4x1cm
cena 14,00 zł

Wyprodukowana z ziaren kakaowca pochodzących z Ghany, a
uznawanych za jedne z najlepszych na świecie. Użycie
tradycyjnych metod selekcji, palenia i oczyszczania nadaje
czekoladzie niezwykle intensywny smak z trwałym zakończeniem.
Inspiracją dla opakowania jest plakat reklamowy z 1900 roku
zaprojektowany przez Alfonsa Muchę na stulecie wytwórni.

V6915-00
Chocolate Amatller Blanco 85g

Hiszpania
Rodzaj: biała

Wymiary: 15,4x7,4x1cm
cena 14,00 zł

Biała czekolada zawierająca 25% kakao. Zawartość 100% masła
kakaowego sprawia, że otrzymujemy produkt niezwykle
delikatny, kremowy, wręcz rozpływający się w ustach.
Opakowanie pokazuje fragment plakatu promocyjnego z 1899
roku projektu Alfonsa Muchy.

V6916-00
Chocolate Amatller Amatllons 65g

Hiszpania
Rodzaj: migdały w białej czekoladzie

Wymiary: 12,4x9,9x2,2cm
cena 35,00 zł

Kombinacja struktury i smaków której nie można się oprzeć!
Migdały specjalnej hiszpańskiej odmiany Marcona są mniejsze i
bardziej okrągłe, a przy tym słodsze i delikatniejsze. Sekretem
producenta jest sposób ich parzenia i karmelizacji. Pokryte białą
czekoladą i posypane delikatnym kakao tworzą niesamowitą
kombinację. Charakterystyczny smak migdałów uzupełniony
słodyczą i delikatnością czekolady i kakao. Zapakowane w jedną
z metalowych puszek w czterech różnych kolorach.

V6920-00
Chocolate Amatller

Flors al Marc de Cava
Hiszpania

Rodzaj: czekoladki z nadzieniem Marc de Cava
Wymiary: 12,4x9,9x2,2cm

cena 33,00 zł

Trufle z 70% czekolady wypełnione Marc de Cava, czyli specjalną
masą powstałą z destylacji i starzenia winogron używanych do
produkcji najpopularniejszego wina musującego w Katalonii, a
nawet całej Hiszpanii, czyli Cava. W efekcie powstaje świeża,
lekka, ale nie pozbawiona charakteru kombinacja delikatności i
niezwykle ciekawego smaku Marc de Cava połączonego z kakao.
Zapakowane metalową puszkę.
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Znakowanie - personalizacja to szeroki wachlarz usług znakowania opakowań
i akcesoriów, dzięki czemu można podkreślić ich indywidualny charakter.
Oferujemy nasze wieloletnie doświadczenie oraz najnowszą technologie w
zakresie klasycznego nadruku, wypalania, grawerowania laserem, nadruku
wielokolorowego, a także wytłoczeń i woskowych pieczęci.
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V5354-00
Kartonik Voyager WineClub

Region: karton

Pojemność: 32,5x8,5x8,5cm

V6604-00
Kartonik falisty  1-el.

karton

Wymiary: 10x10x36cm

V6602
Kartonik do wina 2-el.

karton

Wymiary: 20x10x36cm

V6603
Kartonik do wina 3-el.

karton

Wymiary: 30x10x36cm

V6601
Kartonik do wina 1-el.

karton

Wymiary: 10x10x36cm

V5354-00
Kartonik Voyager WineClub

karton

Wymiary: 32,5x8,5x8,5cm
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V6638
Kartonik do zestawów
prezentowych potrójny

karton

Wymiary: 39 x 28,5 x 10cm

V6637
Kartonik do zestawów

prezentowych podwójny
karton

Wymiary: 39 x 20 x 10cm

V6600-00
Koszyczek do zestawów �wi¹tecznych

karton

Wymiary: 26,5 x 24,5 x 10cm

V6623
Torba papierowa 2-el.

papier

Wymiary: 37x25x10cm

V6622
Torba papierowa 1-el.

papier

Wymiary: 39x12x9cm
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V5387-17
Skrzynka 3-el.

drewno

Wymiary: 35,5x30x10cm

V9556-16
Kuferek na upominki

drewno

Wymiarów: 36 x 27 x 20cm

V5389-17
Skrzynka 1-el.

drewno

Wymiary: 35,5x10x10cm

V5388-17
Skrzynka 2-el.

drewno

Wymiary: 35,5x21x10cm

V9555-16
Kuferek na upominki

drewno

Wymiarów: 31 x 20 x 15cm
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V5355
Skrzynka na wino 1-el.

drewno

Wymiary: 36,4x11,5x12,2cm

V5818-17
Skrzynka premium 1-el.

drewno

Wymiary: 35x11x11cm

V5356
Skrzynka na wino 2-el.

drewno

Wymiary: 36,4x11,2x21,5cm

V5816-17
Skrzynka premium 3-el.

drewno

Wymiary: 35x30x11cm

V5817-17
Skrzynka premium 2-el.

drewno

Wymiary: 35x21x11cm

-16

-17
-16-17
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V5358-17
Skrzynka sk³adana na wino 2-el.

drewno

Wymiary: 40x23x9cm

V5367-17
Skrzynka bambusowa do wina 2 el.

drewno

Wymiary: 36x20x10cm

V6607-17
Skrzynka do wina SUPER PREMIUM 2-el.

drewno

Wymiary: 36x21x12cm

V5366-17
Skrzynka bambusowa do wina 1 el.

drewno

Wymiary: 36x10x10cm
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V7537-00
Torba na 2 butelki

z przezroczystym fragmentem
juta

Wymiary: 20x34,5x10cm

V5329-17
Skrzynka do wina na 1 butelkê

z akcesoriami 5-el.
Region: metal/ drewno

Pojemność: 36,4x11,3x11,3cm

V5436-32
Zestaw do wina 2 el.

w drewnianym pude³ku,
akcesoria do wina: nó¿ kelnerski i zatyczka

drewno, metal

Wymiary: 15 x 11,8 x 4,6 cm

V7536-00
Torba na butelkê

z przezroczystym fragmentem
juta

Wymiary: 10,5x35,5,10cm
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V5432-03
Nó¿ kelnerski

metal

Wymiary: 12x1,2x2cm

V5779
Korkoci¹g do wina

plastik, metal

Wymiary: 17x5,6x1,5cm

-12

-19 -11 -03

V5744
Nó¿ kelnerski, otwieracz do wina

plastik, metal

Wymiary: 12x3x1,4 cm

V5968-03
Otwieracz do wina

w pude³ku z magnesem
zinc alloy, ABS

Wymiary: 16x15,2x4 cm

-32
-12
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V5900-32
Zawieszka na butelkê

metal

Wymiary: 6x3,7cm

V7576-03
Termometr do wina

plastik

Wymiary: Ø7x4x4x1,6cm

V5094-00
Zestaw do sera w drewnianym pude³ku,

które mo¿e byæ u¿ywane jako deska do sera,
widelec i nó¿ do sera, nó¿ kelnerski

drewno, stal

Wymiary: 18,6 x 3,5 cm

V6282-00
Korek / zatyczka do wina w pude³ku

plastik, metal, silikon

Wymiary: 4,9x8,7 cm

V7510-00
Cooler do wina, szampana

plastik

Wymiary: 25x22x22,5cm

V4812-03
Nalewak Mauro Conti 2-w-1,

urz¹dzenie do napowietrzania i nalewania wina
w ozdobnym pude³ku

akryl, silikon

Wymiary: 21x7,5x3,8cm
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