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OYAGER WineClub to kolekcja unikatowych, niedostępnych Vw szerokiej dystrybucji win europejskich i południowoamerykańskich. 

Pochodzą one w przeważającej większości z niewielkich winnic, 

prowadzonych zgodnie z przekazywanymi przez pokolenia tradycjami 

rodzinnymi. Rygorystyczne przestrzeganie reguł produkcji, wysoka jakość 

owoców dojrzewających w odpowiednim mikroklimacie oraz optymalne 

warunki przechowywania win to podstawowe kryteria, jakimi kierowaliśmy się 

przy ich doborze. Przykładamy ogromną wagę do unikatowości naszej oferty 

- naszych win nie można kupić nigdzie indziej!

Mamy możliwość personalizacji wszystkich produktów zawartych w ofercie. 

Szeroki wachlarz usług znakowania oraz doświadczeni doradcy pozwolą 

dobrać odpowiednią metodę zgodnie z najbardziej wyszukanymi 

oczekiwaniami. Logo firmy bądź osobista dedykacja niewątpliwie podniosą 

wartość upominku w oczach obdarowanego.
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Bodega Classica

iaskowa elewacja budynków winiarni tworzy niesamowity, Pwprost 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 smakoszy 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. 

Hiszpania

HISZPANIA

Wymiary: 34 x 28 x 10 cm
Cena: 366,00 zł

VWC Matsu
Zestaw 3 win Matsu

V6098-00
El Picaro

V6099-00
El Recio

V6617-00
El Viejo



Wymiary: 34 x 28 x 10 cm
Cena: 234,00 zł

VWC Garnachas
Zestaw 3 win
Garnachas de Espana
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V6086-00
Garnacha Salvaje

Moncayo

V6087-00
Garnacha Olvidada

Aragon

V6737-00
Garnatxa Foscal

del Priorat



Region: Rioja
Szczep: Tempranillo, Garnacha Tinta, Graciano
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Crianza Rioja DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 41,00 zł

Region: Rioja
Szczep: 100% Tempranillo
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Rioja DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 35,00 zł

V6661-00

Pharos Crianza
V6660-00

Pharos Tempranillo

V6662-00

Pharos Reserva
Region: Rioja
Szczep: Tempranillo, Graciano
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Reserva Rioja DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 58,00 zł

Ręcznie zbierane owoce pochodzą 
z winorośli liczących sobie nawet kilka 
dziesięcioleci, 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. 

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 co 
najmniej rok w butelkach. 
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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. Uwodzicielski 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. 



Region: Ribera del Queiles
Szczep: 100% Garnacha
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 48,00 zł

V6086-00

Garnacha Salvaje Moncayo

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.

V6087-00

Garnacha Olvidada Aragon
Region: Calatayud
Szczep: 100% Garnacha
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 54,00 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.

Region:  Priorat
Szczep: 100% Garnacha
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 62,00 zł

V6737-00

Garnatxa Foscal del Priorat

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.
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Region: Toro
Szczep: Tinta de Toro
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DO Toro
Pojemność: 750 ml
Cena: 82,00 zł

Region: Toro
Szczep: Tinta de Toro
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DO Toro
Pojemność: 750 ml
Cena: 48,00 zł

V6099-00

El Recio
V6098-00

El Picaro

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

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. 

V6617-00

El Viejo
Region: Toro
Szczep: Tinta de Toro
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DO Toro
Pojemność: 750 ml
Cena: 192,00 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.
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V6094-00

Quatro Pagos Reserva

Region: Rías Baixas
Szczep: 100% Albariño
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: Rías Baixas DO
Pojemność: 750 ml
Cena: 55,00 zł

V6833-00

Atlantis Albariño

Region: Rioja
Szczep: Tempranillo, Graciano, Garnacha Noir
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Rioja DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 81,00 zł

Wino hiszpańskie starzone przez 18 miesięcy 
w beczkach z francuskiego dębu. Intensywna, 
granatowo- wiśniowa, niezwykle głęboka barwa. 
Wspaniale współgrające aromaty kandyzowanych 
owoców, świeżo pieczonego chleba, przypraw 
i dymu z delikatnymi nutkami balsamicznymi, 
a także ciemnych owoców i czekolady. W smaku 
delikatne, ale mięsiste z dojrzałymi taninami 
i doskonale wyważoną kwasowością. Długie 
i trwałe, z niuansami dymu i przypraw. Mineralne 
zakończenie i owocowy posmak.

Elegancka, czysta i żywa cytrynowo - żółta 
barwa. W nosie odnajdziemy intensywne 
aromaty zielonych jabłek i owoców 
tropikalnych z dominacją ananasa. 
W ustach długie i trwałe. Doskonała 
kwasowość zwiększa przyjemność 
z degustacji i dopełnia doznania. 
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Vinos y Bodegas

 samym sercu regionu Castilla La Mancha - największego Wregionu 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.

Hiszpania

HISZPANIA

Region: Castilla la Mancha
Szczep: Bobal, Garnacha, Tempranillo
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 20,00 zł

Region: Castilla la Mancha
Szczep: Airen, Macabeo
Rodzaj: wino białe, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 20,00 zł

V6891-00

Don Lucas Tinto
V6890-00

Don Lucas Blanco

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.

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. 



9HISZPANIA

Region: Castilla la Mancha
Szczep: 100% Airen
Rodzaj: wino białe, półsłodkie
Pojemność: 750 ml
Cena: 21,00 zł

V6892-00

Baron de Larrainz Blanco

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: 750 ml
Cena: 21,00 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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Convento Oreja

ewnego dnia grupa przyjaciół – miłośników i znawców wina Ppostanowiła 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. 

Hiszpania

HISZPANIA

Region: Ribera del Duero
Szczep: 100% Tempranillo
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Crianza
Pojemność: 750 ml
Cena: 100,00 zł

Region: Ribera del Duero
Szczep: 100% Tempranillo
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Roble
Pojemność: 750 ml
Cena: 59,00 zł

V5378-00

Convento Oreja Crianza
V5379-00

Convento Oreja Roble

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. Wyczuwalny, elegancki charakter 
zakończony słodkawymi taninami. Dojrzewa 
przez 4 miesiące w dębowych beczkach.

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



Cavalló Graula

istoria produkcji wina musującego w regionie Penedes sięga Hkońca 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 ewoluuje 
w atrakcyjną, żywą Cavę dającą smakoszom na całym świecie 
orzeźwienie, delikatność i niepowtarzalny śródziemnomorski bukiet.

Hiszpania

11HISZPANIA

Region: Penedes
Szczep: 100% Macabeo
Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne
Klasa: DO Cava
Pojemność: 750 ml
Cena: 41,00 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.

V6635-00

Cavalló Graula Cava 
Brut Cuvee Especial
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Castello Vicchiomaggio

egendarny zamek, którego korzenie sięgają V wieku jest uważany Lza 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, a FSM to zdobywca 3 
kieliszków prestiżowego przewodnika Gambero Rosso.

Włochy

Region: Toskania
Szczep: 80% Trebbiano, 20% Chardonnay
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: IGT
Pojemność: 750 ml
Cena: 45,00 zł

Słomkowa szata skrywa niezwykle delikatny bukiet 
z nutkami dębu, przypraw i świeżo pieczonego 
chleba. 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. 

WŁOCHY

V5385-00

Ripa delle Mandorle 
Bianco IGT
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Region: Toskania
Szczep: 75% Sangiovese, 25% Cabernet Sauvignon
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Super Tuscan
Pojemność: 750 ml
Cena: 51,00 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.

V5392-00

Ripa delle Mandorle 
Rosso IGT

Region: Toskania
Szczep: 90% Sangiovese, 10% Cabernet/ Colorino
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Chianti Classico
Pojemność: 750 ml
Cena: 69,00 zł

Region:  Toskania
Szczep: 90% Sangiovese, 10% Cabernet Canaiolo
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Chianti Classico Riserva
Pojemność: 750 ml
Cena: 112,00 zł

V5390-00

San Jacopo da Vicchiomaggio 
Chianti Classico DOCG

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.

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. Głęboka 
czerwona barwa. Ręcznie zbierane owoce 
pochodzą z 20 letnich krzewów usytuowanych na 
południowych stokach winnicy przy zamku 
Vicchiomaggio.

V5391-00

Agostino Petri Chianti 
Classico Riserva DOCG
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Natale Verga

iniarnia została założona przez Enrico Verga w 1895 roku i od Wczterech generacji jej stery są przekazywane 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. 

Włochy

Region: Veneto
Szczep: Merlot
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: IGT
Pojemność: 750 ml
Cena: 24,00 zł

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

WŁOCHY

V6929-00

Montebelli Merlot
Veneto IGT

Region: Veneto
Szczep: Garganega, Pinot Grigio
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: IGT
Pojemność: 750 ml
Cena: 24,00 zł

Wino posiada przyjemną dla oka słomkową 
barwę z zielonkawymi refleksami. W nosie 
wyczuwamy białe kwiaty i owoce. W ustach 
intensywna świeżość z wybijającym się 
posmakiem owoców cytrusowych w tym 
przede wszystkim cytryny.

V6928-00

Montebelli Garganega 
Pinot Grigio Veneto IGT
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Region: Veneto
Szczep: blend lokalnych szlachetnych odmian
Rodzaj: wino białe, półsłodkie
Pojemność: 750 ml
Cena: 21,00 zł

Ciepła, żółto-słomkowa barwa. Bardzo przyjemny 
aromat owoców i białych kwiatów. W smaku 
odświeżające, nienachalnie słodkie. 

V6922-00

Italian Segreto Bianco 

Region: Veneto
Szczep: blend lokalnych szlachetnych odmian
Rodzaj: wino czerwone, półsłodkie
Pojemność: 750 ml
Cena: 21,00 zł

Przyjemna, żywa czerwień wina zaprasza do 
spróbowania. W nosie czujemy rozkoszne 
aromaty świeżych owoców. Usta miękkie, 
przyjemne i trwałe. Słodycz znakomicie 
współgra ze świeżością owoców. 

V6923-00

Italian Segreto Rosso
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Cantine Galasso

„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 rozpowszech-

nionego 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.  

Włochy

Region: Abruzja
Szczep: 100% Montepulciano
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 31,00 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.

WŁOCHY

V6796-00

Nobile delle Rocche 
Montepulciano d'Abruzzo DOC

Region: Abruzja
Szczep: 100% Trebbiano
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 31,00 zł

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

V6795-00

Nobille delle Roche 
Trebbiano d'Abruzzo
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Region: Abruzja
Szczep: 100% Montepulciano
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Riserva
Pojemność: 750 ml
Cena: 62,00 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.  

Region: Abruzja
Szczep: 100% Montepulciano
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 44,00 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.

V6797-00

Nobile delle Roche 
Premium Montepulciano 
d'Abruzzo DOC

V6798-00

Nobile delle Rocche 
Montepulciano d'Abruzzo 
Riserva 
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Dogarina

Włochy

Region: Treviso
Szczep: Glera
Rodzaj: wino musujące, białe, półwytrawne
Klasa: DOC Treviso
Pojemność: 750 ml
Cena: 47,00 zł

Świeże, lekko słodkawe wino musujące 
o delikatnym aromacie polnych kwiatów. 
Przyjemna mineralność i dobra kwasowość. 
Zakończenie przywodzi na myśl migdały. 

WŁOCHY

V6977-00

Dogarina Prosecco 
Millesimato Extra Dry

Region: Treviso
Szczep: Glera, Chardonnay
Rodzaj: wino musujące, białe, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 37,00 zł

Jasna słomkowa barwa z niewielkimi 
bąbelkami tworzącymi cienką kołderkę. 
W nosie lekkie, delikatnie kwiatowe, 
jednocześnie dystyngowane. W ustach 
eksplozja świeżości i owocowych smaków. 
Dobrze wyważone, z miłym posmakiem.

V6976-00

Dogarina Spumante 
Millesimato Extra Dry

Powstała w latach 70-tych XX w. winiarnia ulokowana pomiędzy 

Treviso, a Wenecją jest klejnotem w sercu krajobrazu regionu 

Veneto. Od ośnieżonych szczytów Dolomitów po wybrzeże 

Morza Śródziemnego rozpościera się tu ląd naznaczony przebogatą 

historią, znany i ceniony za swą sztukę i tradycję – także w produkcji 

wina. Winiarnia założona została przez szlachecką wenecką rodzinę, 

która bardzo skrupulatnie wybrała konkretną działkę, a nasadzenia 

powierzyła najzdolniejszym absolwentom Conegliano Valdobbiadene 

Academy. Produkuje znakomite, cenione wina musujące z czego znana 

jest zarówno w słonecznej Italii jak i poza jej granicami. 
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Region: Treviso
Szczep: Moscato
Rodzaj: wino musujące, białe, słodkie
Pojemność: 750 ml
Cena: 40,00 zł

V6978-00

Dogarina Moscato Spumante 

Świeże, słodkie wino musujące o delikatnym 
aromacie zielonych jabłek i kwiatów pomarańczy. 
Przyjemna perlistość i dobra kwasowość 
równoważą słodycz. 

Region: Veneto
Szczep: Sauvignon Blanc
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: IGT
Pojemność: 750 ml
Cena: 40,00 zł

Świeże i soczyste z delikatną nutką warzywną. 
W ustach niuanse brzoskwiniowe i przyjemna 
świeżość. 

V6979-00

Dogarina Sauvignon 
Blanc IGT
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Agricole Selvi

odzina Andrea Falorni i jego ojca Moreno – właścicieli winiarni, Rzajmuje się winiarstwem od 4 pokoleń, a konkretnie od 1925 

roku. Za swą siedzibę obrała okolice uroczego, średniowiecz-

nego miasteczka Barberino Val d'Elsa, którego początki sięgają 1200 

roku. Dziś, prężnie działająca rodzinna wytwórnia produkuje znakomite 

wina zarówno z Toskanii jak i innych regionów Włoch i wysyła je 

w najodleglejsze zakątki świata. 

Włochy

Region: Toskania
Szczep: Sangiovese
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Klasa:  IGT
Pojemność: 750 ml
Cena: 48,00 zł

Intensywna rubinowa barwa skrywa 
harmonijne aromaty śliwek i jeżyn 
z wyczuwalnymi niuansami wiśni, fiołków, 
truskawek i pieprzu. W ustach bogactwo 
owoców, z przewagą truskawek, śliwek i wiśni. 
Delikatne i jedwabiste taniny. Krzepkie i dobrze 
zbalansowane. 

WŁOCHY

V6957-00

Roccamura Sangiovese 
Toscana IGT

Region: Toskania
Szczep: 85% Sangiovese, 15% Canaiolo
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DOCG
Pojemność: 750 ml
Cena: 34,00 zł

Rubinowa barwa z purpurowymi niuansami. 
Bogaty bukiet z nutą fiołków. W smaku 
delikatne z wyczuwalnymi nutami wiśni 
i jagód. 

V6956-00

Strade d'Oro Chianti 
DOCG



Szczep: blend lokalnych szlachetnych odmian
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 34,00 zł

Bardzo głęboka, czerwona barwa z purpurową 
obwódką. Intensywny aromat ciemnych owoców, 
w tym głównie wiśni i jagód. Smak dojrzały, pełny, 
a przy tym subtelny. Jedwabiste taniny.

Region: Apulia
Szczep: Primitivo
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Klasa: IGT
Pojemność: 750 ml
Cena: 41,00 zł

Ciemny, intensywny, rubinowy kolor. Aromat 
lukrecji i czerwonych jeżyn. W ustach pełne, 
owocowe, z wyczuwalnymi taninami. 

V6958-00

Roccamena Primitivo 
Puglia IGT

V6955-00

Roccamena Vino 
Rosso Italiano 

21WŁOCHY
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Grimaldi Luigino

iniarnia ulokowana jest w słynnej miejscowości Diano d'Alba, Wnaprzeciw zamku Grinzane Cavour. Należy ona do rodziny 
Grimaldi, która od 3 pokoleń para się produkcją znakomitych 

win. Giuseppe, dziadek obecnego własciciela, ropoczynał swoją 
przygodę z winiarstwem jeszcze na początku XX w. Wytwarzał on wina 
głównie na własny użytek, ale ponieważ częstowani goście jego domu 
byli zachwyceni walorami trunków szybko zaczął je również 
sprzedawać. Miał on w zwyczaju ładować beczkę pełną wina na konny 
wóz i wieźć do pobliskiej Alby, gdze następnie sprzedawał jej zawartość 
na historycznym rynku. W latach 50-tych XX w. rodzinny interes przejął 
Carlo – syn Giuseppe. Podjął wyzwanie przejęcia schedy po swoim 
ojcu, a drzemiąca w nim pasja spowodowała, że wkrótce dołączył do 
winnicy kolejne parcele jak również rozbudował piwnice. Wyszedł też ze 
swoimi winami poza rynek lokalny, a nawet podjął pierwsze próby 
eksportu. Obecnie stery winiarni dzierży wnuk pierwszego właściciela- 
Gino, który rozsławia swoje dziedzictwo nawet w najodleglejszych 
zakątkach globu. 

Włochy

Region: Piemont
Szczep: Barbera
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 61,00 zł

Intensywna rubinowa barwa z czasem jaśnieje, 
by po kilku latach dojrzewania w butelce 
przejść w granat. Intensywny, ale delikatny nos. 
W ustach harmonijne i jedwabiste z niuansami 
wanilii i migdałów.  

WŁOCHY

V6971-00

Grimaldi Barbera d'Alba 
Superiore

Region: Piemont
Szczep: Nebbiolo
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DOCG
Pojemność: 750 ml
Cena: 154,00 zł

Limitowana seria jest perłą w koronie rodziny 
Grimaldi – rocznie wypuszczanych jest 
zaledwie 9000 butelek. Czerwona barwa 
z charakterystyczną pomarańczową obwódką 
– oznaką leżakowania przez 3 lata w 
dębowych beczkach. Eteryczny, przyjemny, 
intensywny, wręcz zmysłowy aromat z nutami 
róży i fiołków. W ustach pełne, żywe, 
a jednocześnie jedwabiste i harmonijne. 

V6970-00

Grimaldi Barolo 
San Biagio DOCG



Region: Piemont
Szczep: Nebbiolo
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 61,00 zł

Atrakcyjny kolor rubinu. Delikatny nos z nutami 
malin i fiołków. W ustach pełne, przyjemnie 
taniczne, jedwabiste i harmonijne. 

V6974-00

Grimaldi Moscato d'Asti DOCG
Region: Piemont
Szczep: Moscato
Rodzaj: wino białe, słodkie
Klasa: DOCG
Pojemność: 750 ml
Cena: 50,00 zł

Wzrok przyciąga intensywna, złota barwa. 
Świetnie zrównoważona słodycz i kwasowość 
daje niezwykle odświeżające wrażenie.

Region: Piemont
Szczep: Cortese
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 54,00 zł

V6973-00

Grimaldi Gavi DOCG

Słomkowa barwa ze świetlistymi, zielonkawymi 
niuansami. W nosie intensywne i owocowe, 
a przy tym niezwykle eleganckie. W ustach 
przyjemnie świeże i trwałe. 
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V6972-00

Grimaldi Nebbiolo d'Alba 
Campe DOC
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Cantore di Castelforte

rajobraz Salento naznaczony jest długą historią i przebogatą Kkulturą – 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.  

Włochy

Region: Apulia
Szczep: 100% Primitivo
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 83,00 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. 

WŁOCHY

V6938-00

Cantore di Castelforte 
Donna Maria Primitivo 
di Manduria DOC



Region: Apulia
Szczep: 100% Chardonnay
Rodzaj: wino białe, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 45,00 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.

Region: Apulia
Szczep: 100% Negroamaro
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 45,00 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. 

V6935-00

Cantore di Castelforte 
Chardonnay Salento IGT

V6936-00

Cantore di Castelforte 
Negroamaro Salento IGT

Region: Apulia
Szczep: 100% Primitivo
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 45,00 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.

V6937-00

Cantore di Castelforte 
Primitivo Salento IGT

25WŁOCHY
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Corte San Benedetto

iniarnia Corte San Benedetto znajduje się w Arbizzano Wdi 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 szczepów z których powstają słynne wina Amarone, 

Valpolicella i Ripasso.

Włochy

WŁOCHY

Region: Veneto
Szczep: 60% Corvina Veronese, 
              25% Corvinone, 15% Rondinella
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 197,00 zł

V6811-00

Valparajso Amarone della 
Valpolicella Classico DOC

Region: Veneto
Szczep: 65% Corvina, 10% Corvinone, 
              20% Rondinella, 5% Molinara 
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: DOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 59,00 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.

V6810-00

Valparajso Valpolicella 
DOC

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 i słodkawe taniny. Długie 
zakończenie pozostawia posmak pestek wiśni.



Companhia das Quintas

ompanhia das Quintas to jeden z najbardziej cenionych 

Cproducentów wina 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 właściwo-

ściami 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.

Portugalia
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Region: Lisboa
Szczep: 60% Castelao, 20% Cabernet Sauvignon, 
              20% Aragonez
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 30,00 zł

Region: Lisboa
Szczep: 60% Arinto, 20% Sercial, 
              20% Chardonnay 
Rodzaj: wino białe, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 30,00 zł

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

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

V6065-00

Forgotten Field Branco
V6066-00

Forgotten Field Tinto

PORTUGALIA
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Barao de Vilar

istoria tej winiarni sięga XVI w. kiedy to flamandzka rodzina Van HZeller wyemigrowała ze swej ojczyzny i osiedliła się na 

terenach Portugalii i Hiszpanii. Zgodnie z wielowiekową 

rodzinną tradycją przybysze parali się kupiectwem, by na początku 

XVIII w. rozwinąć na szeroką skalę handel winem. Wkrótce członkowie 

rodziny Van 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, Barão de Vilar to solidna firma, a jej znakomite produkty 

obecne są na stołach całego Świata.

Portugalia

Region: Douro
Szczep: Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cao, 
              Tinta Barroca
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Klasa: Regional
Pojemność: 750 ml
Cena: 40,00 zł

Region: Peninsula de Setubal
Szczep: Arinto, Chardonnay, 
             Fernao Pires, Antao Vaz 
Rodzaj: wino białe, półwytrawne
Klasa: Regional
Pojemność: 750 ml
Cena: 40,00 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. 

PORTUGALIA

V6785-00

Proeza Arinto Chardonnay
V6786-00

Proeza Douro

Wino ma żywy, słomkowy kolor z delikatnymi 
zielonkawymi cieniami. Głęboki, owocowy 
aromat z nutkami owoców tropikalnych 
i miodu. W ustach pełne; znakomity balans 
między kwasowością, słodyczą i dębem. Długi 
i przyjemny posmak. Zanim trafi do butelek 
nabiera krągłości i dostojeństwa w beczkach 
z amerykańskiego i francuskiego dębu.
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Region: Peninsula de Setubal
Szczep: Cabernet Sauvignon, Castelão
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Klasa: Regional
Pojemność: 750 ml
Cena: 40,00 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 papryki 
są doskonale zbalansowane dębem. Delikatne 
i eleganckie taniny.

V6787-00

Proeza Cabernet Castelao



30

Weingut Nittnaus

iniarnia Christiny i Hansa Nittnaus znajduje się w sercu Wznanego z produkcji win regionu Burgenland, w miejsco-

wości Gols. Połączenie 300-letniej rodzinnej tradycji 

produkcji win, unikalnego mikroklimatu wokół jeziora Neusiedl oraz 

zróżnicowanej i bogatej w składniki odżywcze gleby stwarza warunki do 

powstawania świeżych i pełnych smaku win białych oraz doskonale 

zbalansowanych, harmonijnych win czerwonych. Troska o jakość upraw 

w połączeniu z rygorystycznym przestrzeganiem zasad organicznej 

produkcji została potwierdzona wieloma wyróżnieniami zarówno 

w kraju jak i na świecie. Miłość do wina jest pasją całej rodziny, 

a nazwisko Nittnaus jest symbolem jakości i przyjemności płynącej 

z degustacji. 

Austria

Region: Burgenland
Szczep: Sauvignon Blanc
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: Qualitätswein
Pojemność: 750 ml
Cena: 58,00 zł

Region: Burgenland
Szczep: Grüner Veltliner
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: Qualitätswein 
Pojemność: 750 ml
Cena: 50,00 zł

Przyjemna, lekko słomkowa barwa. Kwiatowy 
bukiet z wyraźną nutą czarnego bzu, a także 
mango i przypraw. W ustach, delikatne, żywe 
i świeże. Przyjemne, harmonijne zakończenie.  

Delikatnie cytrynowo-żółta, świetlista szata 
z zielonkawymi refleksami skrywa intensywny 
aromat owoców z nutami grejpfruta oraz 
przypraw i świeżych ziół. W ustach soczyste, 
eleganckie z niuansami agrestu. Harmonijne 
zakończenie. 

AUSTRIA

V6960-00

Nittnaus Grüner Veltliner 
Heideboden

V6961-00

Nittnaus Sauvignon 
Blanc Classic



31AUSTRIA

Region: Burgenland
Szczep: Blaufränkisch
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Qualitätswein 
Pojemność: 750 ml
Cena: 58,00 zł

Ciemna, rubinowa barwa z ceglastą obwódką. 
Ujmujący aromat czerwonych owoców jak 
maliny, wiśnie i jagody połączony z nutami 
świeżych ziół, czarnego pieprzu oraz 
wyprawionej skóry. W ustach owocowe 
z miękkimi taninami. 

V6962-00

Nittnaus Blaufränkisch 
Selection 
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Grand Tokaj

o jedna z wiodących winiarni w regionie Tokaj na Węgrzech. TStrażnik i obrońca winiarskich tradycji tego niewątpliwie 

najpiękniejszego, najbardziej rozpoznawalnego, słynącego ze 

wspaniałych win regionu. Połączone efekty niezwykle uprzywilejowanie 

położonych winnic z bogatymi w minerały glebami pochodzenia 

wulkanicznego, jesienne słońce pieszczące owoce swym blaskiem 

i ciepłem, wilgoć naciągająca znad pobliskiej rzeki to sekrety 

niezwykłego charakteru i jakości tutejszych win. 

Węgry

Region: Tokaj
Szczep: Furmint
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 27,00 zł

Region: Tokaj
Szczep: Sárgamuskotály
Rodzaj: wino białe, półsłodkie
Pojemność: 750 ml
Cena: 27,00 zł

Furmint to jeden z najbardziej popularnych, 
autochtonicznych szczepów na Węgrzech, 
szczególnie ceniony w regionie Tokaj. Owoce 
są zbierane i ręcznie selekcjonowane 
w połowie października. Powstaje z nich wino 
o czystej, żółtawej barwie, bardzo świeże 
i owocowe. W smaku nuty zielonych jabłek 
i elegancka kwasowość. Szczególnie polecane 
do sałatek. 

Delikatnie zielonkawa barwa. Lekkie, świeże 
wino niosące ze sobą całe piękno i walory 
szczepu Sárgamuskotály. Charakterystyczny 
silny aromat kwiatów połączony z nutką 
orientalnych przypraw sprawia, że nie sposób 
pomylić go z niczym innym. W ustach 
delikatne, z przyjemnym balansem 
kwasowości i słodyczy. Nuty gruszki 
i brzoskwini.  Długie, przyjemne zakończenie. 

WĘGRY

V6924-00

Tokaji Sárgamuskotály
V6925-00

Tokaji Furmint Dry
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Region: Tokaj
Szczep: Furmint, Hárslevelű
Rodzaj: wino białe, słodkie
Pojemność: 500 ml
Cena: 78,00 zł

Słowo „Szamorodni” pochodzi od polskiego 
„Samorodny” i w tym przypadku oznacza „takie 
jakim zostało stworzone”. Złotawa barwa 
skrywa aromaty owoców dotkniętych 
szlachetną pleśnią (botrylis). W smaku 
odnajdziemy ciekawe nuty orzechowe 
i doskonale zbalansowaną kwasowość pięknie 
łagodzącą naturalną słodycz. Przed 
butelkowaniem wino odpoczywa przez co 
najmniej 12 miesięcy w dębowych beczkach.

V6927-00

Tokaj Szamorodni 
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Region: Szampania
Szczep: 40% Pinot Noir , 40% Pinot Meunier, 
              20% Chardonnay
Rodzaj: wino białe, musujące, wytrawne
Klasa: Premier Cru
Pojemność: 750 ml
Cena: 156,00 zł

V5862-00

Champagne Autréau de 
Champillon Premier Cru Brut

Autréau de Champillon

utréau de Champillon jako jedna z zaledwie kilkunastu Awiniarni w regionie jest uprawniona do nadawania swoim 

szampanom rangi Premier Cru i jako jedna z zaledwie kilku do 

wytwarzania 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. 

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.

FRANCJA

Francja
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Domaines Barsalou

odzina Barsalou zajmuje się produkcją znakomitego wina Rfrancuskiego 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 śródzie-

mnomorskiego 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.

FRANCJA

Francja

Region: Langwedocja
Szczep: 50% Marsanne, 30% Grenache Blanc, 
              20% Russanne
Rodzaj: wino białe, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 27,00 zł

To nieprzeciętne wino pochodzące 
z 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.

V6075-00

Cuvee Flore Blanc

Region: Langwedocja
Szczep: 50% Cinsault, 30% Grenache, 20% Syrah 
Rodzaj: wino różowe, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 27,00 zł

To nieprzeciętne wino stołowe pochodzące 
ze wspaniałych stron południowej Francji 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.

V6076-00

Cuvee Flore Rose
Region: Langwedocja
Szczep: 70% Carignan, 30% Grenache
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 27,00 zł

To francuskie wino stołowe ma 
przyjemną dla oka, ciepłą, czerwoną 
barwę. W nosie wyczujemy dojrzałe 
w słońcu południowej Francji owoce. 
W smaku odnajdziemy czerwone 
owoce i przyjemne, nienachalne taniny.

V6060-00

Cuvee Flore Rouge
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Vignoble Dampt

ernard Dampt jest ogrodnikiem, tak jak jego ojciec, dziadek Bi pradziadek. Nie wyobraża sobie, żeby jego rodzina 
kiedykolwiek porzuciła umiłowaną ziemię. Postanowił o to 

zadbać. W 1980 roku zakupił niewielką winnicę należącą do apelacji 
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.

FRANCJA

Francja

Region: Burgundia
Szczep: 100% Chardonnay
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: AOC Grand Cru
Pojemność: 750 ml
Cena: 281,00 zł

V6879-00

Eric et Emmanuel Dampt 
Vignerons Chablis Grand Cru

Region: Burgundia
Szczep: 100% Chardonnay
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 88,00 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.

V6877-00

Eric et Emmanuel Dampt 
Vignerons Chablis

Piękna, przejrzysta szata skrywa aromaty 
białych kwiatów i świeżo pieczonego chleba. 
Usta z początku delikatne następnie 
przechodzą w pełne i kompleksowe by 
zakończyć ponownie delikatnością o dobrej 
strukturze.



Arnoux et Fils

sytuowana u stóp majestatycznej Dentelles de Montmirail Umalownicza wioska Vacqueyras słynie z niezwykle uprzywilejo-

wanego 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.

Francja
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Region: Côtes du Rhône
Szczep: 75% Grenache, 15% Syrah, 10% Carignan
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Côtes du Rhône
Pojemność: 750 ml
Cena: 51,00 zł

Piękna rubinowa szata skrywa aromaty 
czerwonych owoców z nutkami owoców 
leśnych w tym głównie dzikich jeżyn. 
W ustach znajdziemy czerwone owoce, 
nieprzeciętną elegancję, krągłość i znakomity 
balans. Długie zakończenie uzupełnione nutką 
przypraw.

V6688-00

Vieux Clocher Côtes 
du Rhône

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: 750 ml
Cena: 168,00 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!

V6689-00

Vieux Clocher Châteneuf 
du Pape
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Les Hauts de Palette

 1962 roku Charles Yung kontynuując wielowiekową Wrodzinną tradycję wszedł w posiadanie 42 hektarów nieco 
zaniedbanych winnic ulokowanych w sercu regionu 

Bordeaux. Swe dziedzictwo, wraz z wiedzą i doświadczeniem 
przekazał w zarządzanie swoim 2 synom i 2 bratankom, samemu 
służąc jedynie radą i dobrym słowem. Przez 20 lat wspólnie 
i z sukcesami prowadzili oni winnicę i winiarnię rozsławiając nazwisko 
Yung w całej Francji. Będąc w posiadaniu wielu znakomitych 
Chateaux wspólnicy doszli do wniosku, że więcej troski i pracy będą 
w stanie w nie włożyć jeśli podzielą je między swoją czwórkę. I tak 
Les Hauts de Palette przypadła Jean Christophe'owi. Wkrótce 
dołączyła do niego żona Cecile oraz brat Rodolphe. Firma po dziś 
dzień dynamicznie się rozwija pod czujnym okiem seniora rodu, który 
mimo zaawansowanego już wieku nadal wkłada całe serce w pomoc 
swoim spadkobiercom. 

FRANCJA

Francja

Region: Bordeaux
Szczep: 60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 
              10% Cabernet Franc
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 45,00 zł

V6801-00

Château du Barail 
Réserve Rouge

Region: Bordeaux
Szczep: 70% Semillon, 30% Sauvignon
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 45,00 zł

Nasze spojrzenie przyciąga urocza jasno-
żółta barwa ze złotymi refleksami. Ujmujący 
aromat kwiatu akacji, owoców cytrusowych 
i liczi. Świeży smak z dominującymi nutami 
grejpfruta. 

V6800-00

Château du Barail 
Réserve Blanc

Piękna, purpurowa barwa i wspaniały aromat 
owoców przeplatających się z nutkami wanilii. 
Intensywne, eleganckie w smaku z subtelnymi, 
jedwabistymi taninami. 
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Region: Languedoc-Roussillon
Szczep: Syrah, Grenache, Mourvedre
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 54,00 zł

Głęboka barwa z ciemno-granatowymi refleksami. 
Kompleksowy aromat dojrzałych owoców 
ewoluuje w kierunku wiśni w likierze, przypraw 
i kandyzowanych owoców. W ustach 
znakomicie zintegrowane, eleganckie 
taniny. Krągłe i dostojne zakończenie. 

Region: Burgundia
Szczep: Pinot Noir
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 79,00 zł

Granatowo-czerwona suknia 
o hipnotyzującej głębi. W nosie ciemne 
owoce z nutami czekolady i tabaki. 
Dobra struktura, gęstość 
i przyjemne taniny. Miłe, owocowe 
zakończenie. 

V6806-00

L'Ancestrale Saint Chinian 

V6807-00

Chevalier d'Eon 
Pinot Noir
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Region: Alzacja
Szczep: Gewürztraminer
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 82,00 zł

V6825-00

Alphonse Kuentz 
Gewürztraminer

Region: Alzacja
Szczep: Riesling
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 69,00 zł

Słomkowa barwa ze srebrnymi refleksami. 
Intensywny aromat owoców cytrusowych 
w tym grejpfruta i limonki. Usta świeże, 
dobrze zbalansowane i bardzo trwałe. 
Delikatny posmak grejpfruta. Doskonały 
akompaniament owoców morza i sushi, 
a także tradycyjnych dań alzackich.

V6824-00

Alphonse Kuentz 
Riesling

Złota barwa ze srebrzystymi refleksami. 
Bardzo ekspresyjny aromat z nutami owoców 
egzotycznych, głównie mango i marakui oraz 
przypraw. Bogaty, potężny smak z długim, 
aromatycznym zakończeniem. Doskonałe na 
aperitif, a także do kuchni azjatyckiej.

Region: Haut- Medoc
Szczep: 55% Cabernet Sauvignon, 
              45% Merlot
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 79,00 zł

Rubinowa, czysta barwa z granatową 
obwódką. Nuty czerwonych i czarnych 
owoców przeplatają się z tostowymi 
aromatami pochodzącymi z dojrzewania 
w beczce. W ustach pełne, potężne, ale 
jednocześnie delikatne. Doskonale 
zbalansowane, z długim jedwabistym 
posmakiem. 

V6967-00

Château Laubarede 
Haut- Medoc
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Region: Graves
Szczep: 60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 
              10% Cabernet Franc
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 88,00 zł

Piękna, purpurowa szata skrywa bogaty aromat 
czerwonych owoców i przypraw wzbogacony 
nutami dębu. W ustach pełne i jedwabiste. 
Doskonale zintegrowane taniny i trwały, przyjemny 
posmak. 

V6968-00

Château d'As Graves 

Region: Saint- Emilion
Szczep: 70% Merlot, 
              30% Cabernet Sauvignon
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: AOC
Pojemność: 750 ml
Cena: 92,00 zł

Intensywna i głęboka rubinowa barwa. 
Kompleksowy nos z nutami czerwonych 
owoców, wyprawionej skóry i przypraw. 
Doskonały balans pomiędzy taninami, 
a strukturą. W ustach bogactwo 
dojrzałych owoców.

V6969-00

Château la Gregoire 
Saint- Emilion
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Finca El Origen

iniarnia znajduje się w najbardziej prestiżowej części Wregionu 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. 

Argentyna

Region: Mendoza
Szczep: 100% Syrah
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 35,00 zł

V6612-00

Artes del Sur Varietal 
Syrah

Region: Mendoza
Szczep: 85% Malbec, 10% Cabernet Sauvignon, 
              5% Syrah
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 35,00 zł

V6611-00

Artes del Sur Varietal 
Malbec

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.

ARGENTYNA

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.
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Region: Mendoza
Szczep: 85% Malbec, 15% Cabernet Sauvignon
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Reserve
Pojemność: 750 ml
Cena: 50,00 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.

V6614-00

Artes del Sur Malbec Reserva  

Region: Mendoza
Szczep: 100% Cabernet Sauvignon
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Klasa: Reserve
Pojemność: 750 ml
Cena: 50,00 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.

V6615-00

Artes del Sur Cabernet
Sauvignon Reserve
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William Cole Vineyards

asablanca Valley, zwana chilijską Burgundią, w której znajduje Csię 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. 
Jednakże 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 Paranal, Mirador i Columbine.

Chile

Region: Casablanca Valley
Szczep: 100% Merlot
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 34,00 zł

Region: Casablanca Valley
Szczep: 100% Chardonnay 
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 34,00 zł

Wino chilijskie w kolorze czerwieni 
z drobnymi fioletowymi refleksami. 
W aromacie odnajdziemy wiśnie oraz 
dojrzałe śliwki. W palecie znajdujemy trwały 
smak dojrzałych śliwek i przyjemne taniny.

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 
nuty gruszki i brzoskwini. Pozostawia bardzo 
przyjemne, świeże i owocowe uczucie 
w ustach.

CHILE

V6711-00

Paranal Chardonnay
V6712-00

Paranal Merlot
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Region: Casablanca Valley
Szczep: 100% Carmenere
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 45,00 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.

V5876-00

Mirador Carmenere  

Region: Casablanca Valley
Szczep: 100% Chardonnay 
Rodzaj: wino białe, wytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 45,00 zł

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

V5883-00

Mirador Chardonnay
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Millaman Vineyards

 logo winiarni znajduje się Kondor Złoty – największy ptak Wna 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.

Chile

Region: Central Valley
Szczep: 100% Carmenere
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 31,00 zł

Region: Central Valley
Szczep: 100% Chardonnay 
Rodzaj: wino białe, półwytrawne
Pojemność: 750 ml
Cena: 31,00 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 przyjemną nutkę czekolady. 
W smaku delikatne, przyjemne i bardzo 
trwałe. 

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 ze wspaniałą 
strukturą i doskonałą trwałością.

CHILE

V6775-00

Millaman Condor Chardonnay
V6776-00

Millaman Condor Carmenere
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Region: Curico Valley
Szczep: 50% Cabernet Sauvignon, 50% Malbec
Rodzaj: wino czerwone, półwytrawne
Klasa: Estate Reserve
Pojemność: 750 ml
Cena: 38,00 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.

Region: Maipo Valley
Szczep: 100% Zinfandel 
Rodzaj: wino czerwone, wytrawne
Klasa: Limited Reserve
Pojemność: 750 ml
Cena: 69,00 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.

V6777-00

Millaman Estate Reserve 
Cabernet Sauvignon Malbec  

V6778-00

Millaman Limited Reserve 
Zinfandel
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Comte de Lauvia

Armagnac cieszy się sławą najwspanialszego i najstarszego 
francuskiego alkoholu destylowanego z wina. Jego dumni 
wytwórcy mawiają, że Francja dała światu koniak, ale sobie 

zachowała właśnie armagnac. 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.

FRANCJA

Francja

V6710-00

Comte de Lauvia Vintage
Rodzaj: Armagnac
Pojemność: 700 ml
Cena: $

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.
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Personalizacja etykiet

1. Wybierz wino z naszej kolekcji

2. Prześlij projekt etykiety

3. Zajmiemy się wydrukiem oraz 
    zamianą etykiet na butelkach

PERSONALIZACJA ETYKIET
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Znakowanie

zeroki wachlarz usług znakowania oraz doświadczeni doradcy Spozwolą dobrać odpowiednią metodę zgodnie z najbardziej 
wyszukanymi oczekiwaniami. Logo firmy bądź osobista 

dedykacja niewątpliwie podniosą wartość upominku w oczach 
obdarowanego.

Mamy możliwość personalizacji wszystkich produktów zawartych 
w ofercie.

ZNAKOWANIE



51OPAKOWANIA

Wymiary: 32,5 x 8,5 x 8,5 cm
Materiał: karton

V5354-00

Kartonik Voyager WineClub  
Wymiary: 9 x 9 x 36 cm
Materiał: karton

V6601
Kartonik do wina 1-el.

-12 -04 -16 -23

Wymiary: 20 x 10 x 36 cm
Materiał: karton

V6602
Kartonik do wina 2-el.  -23

-04

-12

-16



Wymiary: 26 x 10 x 36 cm
Materiał: karton

V6603
Kartonik do wina 3-el.  

Wymiary: 10 x 10 x 36 cm
Materiał: karton

V6604-00

Kartonik falisty  1-el.

52 OPAKOWANIA

-12

-04

-16

-23



53OPAKOWANIA

Wymiary: 35,5 x 30 x 10 cm
Materiał: drewno

V5387-17

Skrzynka 3-el.  

Wymiary: 35,5 x 21 x 10 cm
Materiał: drewno

V5388-17

Skrzynka 2-el.  
Wymiary: 35,5 x 10 x 10 cm
Materiał: drewno

V5389-17

Skrzynka 1-el.  



54 OPAKOWANIA

Wymiary: 36 x 27 x 20cm
Materiał: drewno

V9555-16

Kuferek na upominki

Wymiary: 31 x 20 x 15 cm
Materiał: drewno

V9556-16

Kuferek na upominki



55OPAKOWANIA

Wymiary: 10,5 x 35,5 x 10 cm
Materiał: juta

V7536-00

Torba na butelkę 
z przezroczystym fragmentem  

Wymiary: 20 x 34,5 x 10 cm
Materiał: juta

V7537-00

Torba na 2 butelki 
z przezroczystym fragmentem  



56 OPAKOWANIA

Wymiary: 36,5 x 12 x 12 cm
Materiał: drewno

V5355
Skrzynka na wino 1-el.

-17

-16

Wymiary: 36,5 x 12 x 22 cm
Materiał: drewno

V5356
Skrzynka na wino 2-el.

-16

-17



57OPAKOWANIA

Wymiary: 36 x 10 x 10 cm
Materiał: drewno

V5366-17

Skrzynka bambusowa do wina 1 el. 

Wymiary: 16 x 40 x 6,5 cm
Materiał: non-woven

V9819
Torba na butelkę

-18 -04 -03

-12



58 AKCESORIA

Wymiary: 36,4 x 11,3 x 11,3 cm
Materiał: metal, drewno

V5329-17

Skrzynka do wina na 1 butelkę 
z akcesoriami 5-el.

Wymiary: 15 x 11,8 x 4,6 cm
Materiał: drewno, metal

V5436-32

Zestaw do wina 2 el. w drewnianym pudełku, 
akcesoria do wina: nóż kelnerski i zatyczka

Wymiary: 14,5 x 17,5 x 5 cm
Materiał: drewno, metal

V5330-32

Zestaw do wina 4 el. w drewnianym pudełku, 
akcesoria do wina: nóż kelnerski, pierścień na 
butelkę, zatyczka, termometr

Wymiary: 14 x 17 x 5 cm
Materiał: drewno, metal

V5334-17

Zestaw do wina 5 el. w drewnianym pudełku, 
szachy i akcesoria do wina: termometr, 
pierścień, zatyczka, nóż kelnerski



59AKCESORIA

Wymiary: 15,5 x 3,5 cm
Materiał: drewno, metal

V5837-17

Zestaw do wina 4 el. w drewnianym pudełku, 
akcesoria do wina: nóż kelnerski, pierścień, 
zatyczka i nalewak z zamknięciem

Wymiary: 12 x 1,2 x 2 cm
Materiał: metal

V5432-03

Nóż kelnerski
Wymiary: 12,1 x 2,2 x 1,4 cm
Materiał: metal

V7903
Nóż kelnerski z kolorowym uchwytem

-05 -03-11

-02



60 AKCESORIA

Wymiary: 12 x 3 x 1,4 cm
Materiał: plastik, metal

V5744
Nóż kelnerski, otwieracz do wina

-12
-19

-11

-03

Wymiary: 15 x 15,2 x 4 cm
Materiał: ABS, stal nierdzewna

V9570
Korkociąg do wina

-08 -05 -03

-11



Wymiary: 18 x 2,2 cm / 21 x 7,5 x 3,8 cm
Materiał: akryl, silikon

V4812-03

Nalewak Mauro Conti 2-w-1, urządzenie 
do napowietrzania i nalewania wina 
w ozdobnym pudełku

Wymiary: 4,5 x 7,5 cm
Materiał: ABS, silikon

V9569-03

Próżniowa zatyczka do wina, pasuje 
do większości butelek do wina  

Wymiary: 18,7 x 3,6 cm
Materiał: drewno, stal

V5094-00

Zestaw do sera w drewnianym pudełku, 
które może być używane jako deska do sera, 
widelec i nóż do sera, nóż kelnerski

Wymiary: 9,9, x 15 x 6 cm
Materiał: drewno, metal

V5535-17

Zestaw 5 akcesoriów do sera 
w drewnianej podstawce 

61AKCESORIA



62 AKCESORIA

Wymiary: 6 x 3,7cm
Materiał: metal

V5900-32

Zawieszka na butelkę

Wymiary: 4,9 x 8,7 cm
Materiał: plastik, metal, silikon 

V6282-00

Korek / zatyczka do wina w pudełku

Wymiary: Ø7 x 4 x 4 x 1,6cm
Materiał: plastik

V7576-03

Termometr do wina



63AKCESORIA

Wymiary: 25 x 22 x 22,5 cm
Materiał: plastik

V7510-00

Cooler do wina, szampana

-00

-05 -11

Wymiary: 10 x 25 x 10 cm
Materiał: PVC

V8562
Cooler na butelkę, torba z panelami 
wypełnionymi żelem



64 NOTATKI

Notatki






