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Miłośnikiem win jestem nie od dziś. Z racji swoich licznych 
podróży zawsze miałem możliwość poznawania nie tylko kultury 
oraz zwyczajów danego kraju, lecz także jego kuchni, a co 
się z tym wiąże, doskonałych win. Miałem okazję smakować 
najbardziej egzotyczne potrawy w kompozycji z najróżniejszymi 
winami i wyciągać z nich cały wachlarz nut smakowych oraz 
aromatów. Wielokrotnie kosztowane przeze mnie wina były esencją 
zwiedzanych miejsc. 

Ta niesłychana przygoda, jaką jest odkrywanie nowych 
smaków wina oraz obserwacja jego zachowania w zestawieniu 
z przeróżnymi potrawami, zainteresowała mnie do tego stopnia, 
że zapragnąłem zaszczepić tę pasję również w Polsce, powołując 
do życia w 2001 roku spółkę Sobiesław Zasada Import Win. 
Proponowane przeze mnie wina pochodzą z niewielkich, 
przeważnie rodzinnych winiarni, dla których najważniejsza jest 
jakość, nie ilość produkowanych win. Odwiedzając winiarnie 
na całym świecie, mam okazję wybrać najznakomitsze wina dla 
koneserów oraz dla tych, którzy swoją przygodę z magicznym 
winiarskim światem dopiero zaczynają.

W moich sklepach importerskich oferuję gamę win pochodzą-
cych z całego świata, których wysoka jakość niekoniecznie oznacza 
wysoką cenę. 

Proporcjonalny stosunek ceny do jakości oraz zadowolenie 
Klienta z oferowanych przeze mnie win to dla mnie priorytet. 

Serdecznie zapraszam do pasjonującej przygody z winem.

Wprowadzenie





Szanowni Państwo, 

Od wielu lat mam przyjemność prowadzić firmę Sobiesław Zasada Import 
Win, zajmującą się importem jakościowych win z Nowego Świata, jak i Starego 
Kontynentu. Misją firmy jest sprowadzanie dla Państwa nietuzinkowych win oraz 
alkoholi twardych, których podstawowym wyznacznikiem jest JAKOŚĆ. To właśnie 
to słowo jest kluczem do naszego sukcesu i Państwa zadowolenia. Jakość ta nie 
tylko przejawia się w oferowanych przez nas produktach, lecz także w obsłudze 
Państwa jako naszych Klientów. To właśnie dzięki Państwu wzbogaciliśmy się 
o nowe doświadczenia i staramy się, jak najlepiej, przekazać je Państwu – naszym 
Klientom. To dzięki Wam wciąż się rozwijamy i poszukujemy kolejnych smaków 
w najdalszych zakątkach świata. 

Rynek winiarski, szczególnie w Polsce, bardzo dynamicznie się zmienia. 
Rozwija także Państwa kubki smakowe, które doskonale potrafią docenić 
wysublimowany smak i najwyższą jakość. Dzięki temu mamy szansę na dalszy 
rozwój i energię do dzielenia się z Państwem naszą pasją. 

Bardzo dziękujemy za ostatnie wspólne lata i liczymy na kolejne, dobre, 
pełne bogatych smaków oraz chwil spędzonych w gronie przyjaciół przy kieliszku 
dobrego wina. 

 Zapraszam na pasjonującą przygodę z naszymi winami.

Misja firmy

Prezes Zarządu  
Sobiesław Zasada Import Win Sp. z o.o. 
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La Rioja Alta S.A.    ▪    Vińa Olabarri    ▪   Hermanos del Villar,  
Tamaral    ▪   Dominio de Aranleón    ▪    Mas Martinet
Bodegas Pardevalles    ▪    Venus La Universal    
 ▪    Ánima Negra    ▪    Terra de Falanais    ▪   Miguel Olivier     ▪    
Castel Miguel

Le Morette    ▪    Ca'di Rajo    ▪    Cantine Riondo, 
Rive della Chiesa    ▪    Villa Mattielli    ▪    Fantinel     
High Kick    ▪    Castello Monterinaldi    ▪    Melini   
Poggio il Castellare    ▪    Il Fagetto    ▪    Tenuta Casuccio
Torre Terra    ▪    Gianni Gagliardo    ▪    Ca’ del Baio
Masciarelli    ▪    Cigno Moro    ▪    Baglio di Cristo di Campobello

Weingut Paul Anheuser    ▪    Weingut Würzberg

Hannes Reeh    ▪    Weingut Herbert Zillinger
Rotes House    ▪    Weingut Mayer am Pfarrplatz
Der Ott    ▪    Weingut Schwartz

Michel Torino

Torreón de Paredes

African Pride Wines

Ellephant Hill

Szampany

Quinta do Crasto
Casa do Valle

H i s z p a n i a
P o r t u g a l i a

W ł o c h y
N i e m c y
A u s t r i a

A r g e n t y n a
C h i l e

R PA
N o w a  Z e l a n d i a

F r a n c j a
A l k o h o l e  t w a r d e

O p a k o w a n i a

0 0 9 – 0 2 6
0 2 7 – 0 3 3
0 3 4 – 0 6 8
0 6 9 – 0 7 2
0 7 3 – 0 8 5
0 8 6 – 0 9 4
0 9 5 – 0 9 8
0 99 – 1 0 2
1 0 3 – 1 0 5
1 0 6 – 1 0 7
1 0 8 – 1 1 1
1 1 2

Spis treści
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Hiszpania
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Vińa Olabarri
Blanco DOC

Vińa Olabarri
Crianza DOC

Lekkie wino o jasnym, delikatnym 
oraz przyjemnym owocowym 
aromacie. W ustach doskonale 
wyważone, o delikatnej kwasowości 
i przyjemnym cytrusowym posmaku. 

Doskonałej jakości wino 
o idealnej kompozycji owoców 
i wanilii. Wino o intensywnym 
smaku i wyrazistych taninach, które 
nadają mu charakter. 
Długi finisz i wyrazisty posmak.

Viura, Garnacha,
Malvasia

Tempranillo niestarzone 12 miesięcy

Biała Rioja!

Vińa Olabarri, Rioja
Pomysł na założenie winiarni Vińa Olabarri zrodził się w 1985 roku, kiedy to zakupiono 
stuletnią winnicę Anguciana.  Głównym założeniem było uzyskanie wysokiej jakości wina 
za pomocą tradycyjnych metod produkcji. Obecnie  winiarnia łączy w sobie tradycję 
dziedziczoną od stuleci, wykorzystywaną w winnicy w Anguciana, z nową technologią, 
stosowaną w niedawno wybudowanej winnicy w Haro. Posiada ona nowoczesne i funk-
cjonalne sale, wyposażone w najnowocześniejsze technologie, mające na celu uzyskanie 
win najwyższej jakości.
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H i s z p a n i a

Bikandi
Crianza DOC

Doskonałej jakości wino 
o intensywnym kolorze 
czereśniowym oraz bardzo świeżym 
aromacie dojrzałych czerwonych 
owoców i wanilii. W ustach wyczuwalne 
długie taniny.

Bikandi Reserva 
DOC

Doskonałej jakości wino 
o eleganckim i czystym aromacie 
dojrzałych owoców i wanilii. 
Delikatny początek, za którym 
idzie wyraziste ciało. Doskonale 
zbalansowane, z długim finiszem 
i ogromnym potencjałem.

Vińa Olabarri
Reserva DOC

Vińa Olabarri
Gran Reserva DOC

Doskonałej jakości wino 
o idealnej kompozycji owoców
i wanilii wywodzącej się 
z dębowych beczek. 
W ustach krągłe i dobrze  
zbalansowane. Potężne wino 
o dużym potencjale.

Doskonałej jakości wino 
o idealnej kompozycji owoców 
i wanilii. W ustach krągłe i dobrze 
skonstruowane, z delikatnie taniczną 
końcówką. 

Tempranillo, 
Graciano

Tempranillo Tempranillo 

Tempranillo, 
Graciano, Mazuelo

24 miesiące

12 miesięcy 18 miesięcy

36 miesięcy
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Hermanos del Villar, Rueda
Winiarnia Hermanos del Villar jest powstałą w 1995 roku rodzinną bodegą o mocno 
zakorzenionych tradycjach winiarskich. Mieści się w XVII-wiecznym budynku, który 
zachował swój dawny styl. Wewnątrz zabytkowa architektura miesza się z nowocze-
sną technologią, która reprezentowana jest przez wszelkiego rodzaju maszyny służą-
ce do wytwarzania wina. Filozofią winiarni jest połączenie starannej pracy człowieka 
z tym, co może zrodzić ziemia. W chwili obecnej winiarnia ma 100 hektarów wino-
rośli. Uprawiane są takie odmiany, jak: Verdejo, Sauvignon Blanc oraz Tempranillo. 
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Verdejoniestarzone

Valdelapinta 
DO

Oro de Castilla  
Verdejo DO 

Flor de Oro

Azoe DO

Orzeźwiające wino o słomkowym 
kolorze z zielonkawymi refleksami. 
Wyczuwalne mocne aromaty 
egzotycznych owoców, w szczególności 
mango i cytrusów. W smaku 
niesłychanie świeże z dobrze 
zbalansowaną kwasowością.

Orzeźwiające wino o mocnych 
aromatach egzotycznych owoców, 
w szczególności mango i cytrusów, 
z dotykiem ziół i białych kwiatów. 
W smaku niesłychanie świeże, 
z dobrze zbalansowaną kwasowością. 

Wino o żółtym kolorze oraz 
intensywnych aromatach brzoskwini, 
gruszki Williamsa w połączeniu 
z zielonym jabłkiem oraz owocem 
liczi. W ustach przyjemnie słodkie 
z mineralnym finiszem.

Orzeźwiające wino o słomkowym 
kolorze z zielonkawymi 
refleksami. Wyczuwalne mocne 
aromaty egzotycznych owoców, 
w szczególności mango i cytrusów. 
W smaku niesłychanie świeże 
z dobrze zbalansowaną kwasowością. 
Na finiszu wyczuwalne jabłko 
i odrobina goryczki.
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Tamaral 
Verdejo DO

Eleganckie wino z Ruedy o intensywnych 
aromatach egzotycznych owoców, 
w szczególności guavy. W ustach świeże, 
z dobrze zbalansowaną kwasowością, 
na finiszu wyczuwalne jabłko, drobina 
goryczki i miodowej nuty. 

Verdejoniestarzone

Tamaral Rosado
DO

Wino o intensywnym kolorze malin 
i aromatach czerwonych owoców, 
poziomek i kwiatowych akcentów. 
Wino przyjemne, orzeźwiające, 
gładkie i delikatne, o doskonale 
zbalansowanej kwasowości.

Tempranillo niestarzone

Tamaral, Ribera del Duero
Winiarnia Tamaral została założona w 1997 roku i już od samego początku została uznana 
za jedną z najlepszych w swoim regionie, zdobywając liczne nagrody, takie jak sławne 
w całej Hiszpanii Zarzillo. Bodega Tamaral jest dumna ze swojego procesu starzenia 
wina, który odbywa się w piwnicach winiarni, pełnych starannie dobranych beczek z dębu 
francuskiego i amerykańskiego. Filozofią winiarni jest stała dbałość o jakość. Dzięki niej 
oraz dzięki dokładnej selekcji winogron wraz z dokładnym procesem winifikacji, osiągane 
są wyśmienite wina o doskonałej jakości.
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Tamaral Crianza 
DO

Tamaral Reserva 
DO 

Tamaral Finca la 
Mira DO

Wino o aromatach owoców leśnych 
w kompozycji z dębem. 
Wino o silnym charakterze, 
z doskonale zbalansowanymi, 
kwaskowatymi taninami. Na finiszu 
wyczuwalne akcenty kawy i toffi.

Wino o aromatach owoców leśnych 
w kompozycji ze skórą, wanilią oraz 
dębem. Wino o silnym charakterze, 
krągłe, doskonale zbalansowane, 
z wyczuwalnymi taninami. 
Na finiszu długie i kompleksowe, 
z wyczuwalnymi akcentami toffi.

Wino o delikatnych aromatach 
przypraw, ziół, herbaty i ciemnych 
owoców w kompozycji z delikatną 
wanilią. Wino o silnym charakterze. 
Na finiszu długie i kompleksowe, 
z delikatnymi taninami.  

Tempranillo 

Tempranillo Tempranillo 

12 miesięcy

24 miesiące24 miesiące

Tamaral Roble 
DO

Wino o aromatach dębu, będących 
w harmonijnej kompozycji 
z czerwonymi owocami. Wino 
przyjemne, gładkie i delikatne, 
o doskonale zbalansowanej 
kwasowości.

Tempranillo 4 miesiące
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Solo Blanco 
DOP

Wino o żółtym kolorze granatu 
z zielonkawymi refleksami i aromacie 
grejpfruta, pomarańczy i mandarynki 
w połączeniu z delikatną nutą 
wyczuwalnego na końcówce ananasa 
i owoców tropikalnych. W ustach 
dobrze zbalansowana kwasowość wraz 
z kremowym posmakiem.

Chardonnay, 
Sauvignon Blanc

niestarzone

Dominio de Aranleón, 
Utiel Requena, Valencia
W roku 2000 ośmiu wspólników, na stałe zakorzenionych w świecie wina, postanowiło 
stworzyć winiarnię w pięknym, starym budynku z 1927 roku. Tak powstała winiarnia 
Aranleón, która wytwarza najlepszej jakości wino o jeszcze mało znanej w Polsce apelacji 
DO Utiel Requena. Winnice Aranleón rozciągają się na powierzchni 27 hektarów. Rodzaje 
uprawianych winorośli to: Bobal i Tempranillo ze starych winnic oraz Syrah, Merlot 
i Cabernet Sauvignon z młodych winorośli. Wszystkie winnice są pielęgnowane tak, aby 
zrodziły zdrowe, dojrzałe, najlepszej jakości grona.

Deshora
DO

Doskonale orzeźwiające wino 
o bladosłomkowym kolorze ze 
złotymi odcieniami oraz aromatach 
cytrusowych owoców z dotykiem 
białych kwiatów.

Macabeo, Xarel-lo,
Parellada

niestarzone

Apelacja: DO Cava.
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Aranleón Solo 
DOP
Wino o intensywnym kolorze 
granatu z fioletowymi refleksami 
oraz aromatach śliwek, brzoskwiń 
i pigwy w połączeniu z delikatną 
dębową nutą. W ustach gęste, pełne 
oraz jedwabiste. 

Bobal, 
Tempranillo, Syrah

12 miesięcy

El Arbol de Aranleón 
DOP
Przyjemne i lekkie wino o aromacie 
jagód i nutach palonego drewna. 
W ustach okrągłe i pełne, 
wyczuwalne nuty cynamonu 
i marmolady oraz czekoladowy finisz.

Bobal, Tempranillo , Syrah,
Cabernet Sauvignon, Merlot

18 miesięcy
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Mas Martinet, Priorat
Mas Martinet jest życiowym planem, a zarazem zrealizowanym marzeniem. Jest owocem 
wielkiej pracy i pasji Joseph’a Perez’a, Montse Overejo oraz całej rodziny, która zaangażowała 
się w projekt i z pasją tworzy wina będące małymi dziełami sztuki, najwyższej klasy winami 
odzwierciadlającymi terrior Prioratu.

Martinet bru 
DOQ

Els Escurçons 
DOQ

Wino o ciemnorubinowym kolorze 
z granatowymi refleksami. W nosie 
wyczuwalne akcenty czerwonych  
owoców i powideł śliwkowych. 
W ustach pełne, niezwykle 
jedwabiste z dobrze zbalansowanymi 
taninami

Potężne wino o kolorze 
ciemnorubinowym. Wyczuwalne 
aromaty wiśni, śliwki w połączeniu 
z czekoladą, wanilią i nutą 
balsamiczną. W ustach pełne, 
wyraziste z mocno uwypuklonymi 
taninami.

Garnatxa, Carignan and Syrah, 
Merlot Cabernet Sauvignon

Garnatxa negra15 miesięcy w dębie 18 miesięcy w dębie

Camí Pesseroles
DOQ

Clos Martinet 
DOQ

Wyraziste wino o kolorze 
ciemnorubinowym z delikatnymi 
fioletowymi refleksami. Mocno 
uwypuklony zapach czereśni, wiśni 
oraz dojrzałej śliwki w połączeniu 
z balsamiczną nuta. W ustach 
długie z mocno uwypuklonymi 
taninami oraz lekkim waniliowym 
posmakiem.

Eleganckie i niezwykle pełne wino 
o ciemnym kolorze wiśniowym. 
W nosie wyczuwalne aromaty 
dojrzałych czerwonych owoców, 
które kontynuowane są w ustach 
i tworzą idealną kompozycję 
z delikatną nutą waniliową. Pełne 
w smaku i bardzo wyraziste 
z aksamitnymi taninami.

Carinyena Garnatxa negra, Carinyena, 
Garnatxa peluda, Syrah, 

Merlot, Cabernet Sauvignon

18 miesięcy w dębie 18 miesięcy w dębie

1 8



Albarín 
DO

Prieto Picudo 
DO

Albar & Coque  
Albarín Semidulce

Prieto Picudo  
Rosado DO

Eleganckie wino o jasnosłomkowym 
kolorze z zielonymi refleksami oraz 
przyjemnych aromatach owoców 
tropikalnych. W ustach świeże, 
długie, bardzo dobrze zbalansowane.

Eleganckie wino, wytworzone 
z bardzo rzadko spotykanego 
szczepu Prieto Picudo, 
o czereśniowym kolorze 
z niebieskimi tonami oraz aromacie 
dojrzałych owoców z delikatną nutą 
lukrecji. W smaku świeże, o dobrej 
strukturze, krągłe i długie.

Lekkie wino, wytworzone z bardzo 
rzadko spotykanego szczepu, 
o błyszczącym żółtym kolorze 
z zielonymi tonami oraz przyjemnych 
aromatach świeżych owoców 
w szczególności owoców tropikalnych. 
W smaku świeże, owocowe, 
z przyjemną słodyczą na końcówce.

Lekkie wino, wytworzone z bardzo 
rzadko spotykanego szczepu Prieto 
Picudo, o jasnym, czerwonym 
kolorze truskawkowym aromacie 
z delikatną cytrusową nutą. 
W smaku świeże, intensywnie 
owocowe z lekką mineralną nutą.

Albarín

Prieto Picudo Albarín

Prieto Picudoniestarzone

niestarzone niestarzone

niestarzone

Bodegas Pardevalles, Tierra de León
Założona w 1949 roku przez Rafaela Alonso uznawana jest za jednego z wiodących 
producentów wina w Tierra de León, w szczególności z autochtonicznych odmian Prieto 
Picudo i Albarin Blanco. Trudne w uprawie szczepy winogron, nowoczesna technologia oraz 
filozofia oparta na szacunku do ziemi i rodzimych odmian winorośli spowodowały, że winiarnia 
Pardevalles znajduje się w ścisłej czołówce producentów jakościowych win tego regionu.
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Venus  
La Universal, Monsant
Rodzinna Winiarnia założona w 2001 roku przez 
Rene Barbier’a, będącym czwartym pokoleniem 
uprawiającym winiarstwo w rodzinie. Przez pierwsze 
10 lat Rene skupił się na starannej uprawie winorośli 
oraz przygotowaniu idealnego terroir do przyszłej 
produkcji wysokiej klasy win. Kiedy zadecydował, 
iż jest gotowy by sprostać temu zadaniu, rozpoczął 
produkcję pierwszych win, które od razu znalazły 
swych zwolenników. Filozofią winiarni jest osobliwe 
podejście do ziemi, która tak jak się ją pielęgnuje, ta-
kie grona rodzi. Wina z winiarni Venus la Universal, 
to ponadczasowe małe dzieła sztuki, które wykazują 
się ogromnym charakterem i niezmierną elegancją. 

Dido
DO

Venus 
DO

Dido Blanc 
DO
Eleganckie wino o słomkowym kolorze 
ze złocistymi refleksami oraz aromacie 
dojrzałych owoców. W ustach pełne, 
wytworne, z długim finiszem i mocno 
kremową końcówką.

Intensywne wino o pięknym 
malinowym kolorze oraz aromatach 
dojrzałych czerwonych owoców 
i lekkiej nutce przypraw. W ustach 
pełne, dobrze zbalansowane 
i niesłychanie eleganckie z  finezyjną 
nutą pikanterii na finiszu. 

Wino o kolorze wiśniowym z lekkim 
fioletowym refleksem oraz o aromacie 
dojrzałych czerwonych owoców, 
w szczególności śliwki. W ustach 
idealne połączenie pełnej owocowości 
z subtelną nutą wanilii.

Mecabeu, Garnacha 
Blanca, Xarel-Lo

Carińena, Syrah, 
Garnacha

Garnacha, Syrah, 
Merlot, Cabernet 

Sauvignon

9 miesięcy  
w beczkach

20 miesięcy  
w beczkach

16 miesięcy  
w beczkach

FOTO?
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Hiszpania                                                        

Ánima Negra, Majorka
Winiarnia skupia się na winach tworzonych z lokalnych 
szczepów i w pełni odzwierciedlających charakter ziemi,  
regionu oraz śródziemnomorskiego klimatu. 

ÁN 2 ÁN 

Wino o ciemnorubinowym kolorze 
z fioletowymi refleksami. W nosie 
delikatne z mocno zaznaczonym 
akcentem czarnych owoców i dzikich 
kwiatów. W ustach niezwykle 
jedwabiste z dobrze zbalansowanymi 
taninami i przyjemnym wiśniowym 
aromatem utrzymującym się na 
podniebieniu.

Wino z uprawianego wyłącznie na 
Majorce szczepu Callet. Głęboki 
czerwony kolor, w ustach delikatne 
z miękkimi taninami. Na finiszu 
delikatna malinowa nuta.

Callet, Fogoneu, 
Manto Negre

Callet, Fogoneu, 
Manto Negre

12 miesięcy  
w beczkach

18 miesięcy  
w beczkach
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Bla Bla Bla

Plic Plic Plic 
DO

Wino o jasnosłomkowym kolorze 
oraz aromatach białej brzoskwini 
i moreli. Na podniebieniu delikatne 
z czystym wykończeniem. Niezbyt 
długi, ale przyjemny finisz typowy 
dla rdzennego szczepu Premsal.

Wino o żywym rubinowym kolorze. 
W ustach balsamiczne z przyjemnymi 
nutami wanilii, przeplatającymi się 
z dotykiem kawy. Świeże o gładkim 
finiszu pozostawiającym miły jeżynowy 
posmak.

Premsal

Carignan, Garnacha 
(Grenache), Samso

niestarzone

6 miesięcy 
w beczkach

Muac

Delikatne wino o bladoczerwonym 
kolorze. W ustach ciepłe dobrze 
wyważone, z lekką nutą pikanterii na 
finiszu. Aromat silnie owocowy.

Cabernet Sauvignon, 
Callet, Manto Negre

5 miesięcy  
w beczkach

Terra de Falanais, 
Majorka
Imię winiarni zostało wymyślone przez 
rysownika komiksów, Miguela Barceló, 
który stworzył je w nawiązaniu do pobli-
skiego miasta Falanitx. Sama winiarnia 
skupia się na winach tworzonych z lokal-
nych szczepów i w pełni odzwierciedlają-
cych charakter ziemi, regionu oraz śród-
ziemnomorskiego klimatu. 
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Miguel Olivier, 
Majorka
Winiarnia powstała w 1912 roku kiedy to Mel-
chor Olivier zebrał swoje pierwsze grona i zrobił 
z nich wino. Ponad 100 letnia tradycja winiarska 
ukazuje ogromną pasję do tworzenia najlepszej 
jakości win, zarówno ze szczepów wyłącznie lo-
kalnych, jak i tradycyjnych takich jak Merlot, 
Cabernet Sauvignon czy też Shiraz. Obecnie wi-
niarnia prowadzona jest przez wnuka Melchora, 
Miguela oraz prawnuczkę założyciela, Pilar, bę-
dących trzecim i czwartym pokoleniem produ-
kującym wina. 

Muscat 
DO
Wino o jasnosłomkowym kolorze 
z zielonkawymi refleksami oraz 
aromatach owoców egzotycznych 
w kompozycji z kwiatową nutą. 
W ustach przyjemne, lekkie i żywe. 
Wino niesłychanie oryginalne 
i egzotyczne. Pierwszy Muskat 
wytrawny zrobiony w Hiszpanii!

Muscatniestarzone

Son Caló Blanc 
DO

Wino o jasnosłomkowym kolorze 
z zielonkawymi refleksami oraz 
aromatach owoców egzotycznych 
w kompozycji z kwiatową nutą. 
W ustach przyjemne, lekkie i żywe.

Premsalniestarzone

Son Caló Rosat 
DO

Wino o przyjemnym różowym 
kolorze z malinowymi refleksami 
oraz aromacie poziomek. W ustach 
przyjemne, lekkie, żywe i bardzo 
orzeźwiające.

Callet, Fogoneuniestarzone
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Son Caló Negre  
DO
Wino o intensywnym kolorze 
czerwonym z fioletowymi refleksami 
oraz aromatach owoców leśnych 
w kompozycji z fiołkiem. W ustach 
długie i eleganckie.

 Callet, Fogoneuniestarzone

Mont Ferrutx 
DO

1912 
DO

Aía 
DO

Eleganckie wino o kolorze głębokiej, 
ciemnej czerwieni oraz aromatach 
dojrzałych czerwonych owoców. 
Typowo śródziemnomorski 
charakter z delikatnym dotykiem 
przypraw. W ustach krągłe z dobrze 
zbalansowaną kwasowością 
i balsamiczną nutą w tle.

Eleganckie wino o kolorze głębokiej, 
ciemnej czerwieni oraz aromatach 
dojrzałych czerwonych owoców, 
przypraw, czekolady i palącego 
się drewna. W ustach krągłe 
z dobrze zbalansowaną kwasowością 
i balsamiczną nutą w tle.

Eleganckie wino o kolorze czereśni 
oraz aromatach dojrzałych czerwonych 
i czarnych owoców. W ustach krągłe, 
głębokie, z uwypuklonym smakiem 
jeżyn oraz drewna. Na końcówce 
wyczuwalne mineralne nuty.

Cabernet Sauvignon, 
Merlot

Cabernet Sauvignon, 
Merlot

Merlot

12 miesięcy 
w beczkach

12 miesięcy 
w beczkach

11 miesięcy  
w beczkach
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Stairway to Heaven
Sauvignon Blanc
Vino de la Tierra

Wino o jasnosłomkowym kolorze 
z zielonymi refleksami o aromacie 
świerzych zielonych owoców 
w szczególności limonki. Na 
podniebieniu rozwija orzeźwiającą 
kwasowość z przyjemną mineralną 
nutą. Zamykane innowacyjnym 
systemem Vino Lok (szklany korek).

szczep Sauvignon 
Blanc

niestarzone
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Castell Miguell, Mallorca
Winiarnia Castell Miguel znajduje się w malow-
niczej okolicy, w jednej z najpiękniejszych części 
Majorki. Winnice położone w północno-zachod-
niej części wyspy zajmują powierzchnię 16ha. 
W 1990 roku winiarnia przebudowana przez nie-
mieckiego farmaceutę  Prof. Dr. Michaela Popp 
jest jego własnością do dnia dzisiejszego. Wraz 
z Thomasem Wambganss  produkują doskonałe 
wina wykorzystując najnowsze osiągnięcia techniki 
winiarskiej. Rewelacyjny mikroklimat, idealne wa-
runki do uprawy winorośli, dbałość o środowisko 
naturalne oraz kontrola na każdym etapie produk-
cji powodują że wina z Castell Miguel nagradzane 
są na wielu konkursach międzynarodowych.

Nuestra bodega, el corazón de Castell Miquel, se encuentra al norte de Mallorca. Está ubicada en medio de la Serra de Tramuntana, entre Alaró y Lloseta. En 
este lugar, dotado de una fuerte personalidad, se cultivan diferentes variedades de uva: Cabernet Sauvignon, Shiraz, Sauvignon Blanc, Tempranillo, Monastrell 
y Merlot. Asimismo cultivamos otros viñedos en la Isla, concretamente en las zonas de Denominación de Origen de “Binissalem” y “Pla i Llevant”.

Castell Miquel: La bodega



Stairway to Heaven
Cabernet Sauvignon
Vino de la Tierra

Stairway to Heaven
Shiraz
Vino de la Tierra

Kompleksowe wino o wiśniowym 
kolorze oraz aromacie czerwonych 
owoców. Na podniebieniu wyczuwalne 
przyprawy z elegancką owocową nutą 
oraz mocnymi taninami. Zamykane 
innowacyjnym systemem Vino Lok 
(szklany korek).

Eleganckie wino o intensywnym 
bordowym kolorze z fioletowymi 
refleksami. W ustach duże ciało z 
uwypuklonym aromatem wiśni i 
akcentami przypraw. Zamykane 
innowacyjnym systemem Vino Lok 
(szklany korek). 

Cabernet  
Sauvignon

Shiraz18 miesięcy 
w beczkach

18 miesięcy 
w beczkach
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Nuestros productos

Stairway to Heaven   |   Monte Sion   |   Special Editions   |   Pearls of an Angel   |   Productos gourmet

Castell Miquel 
Oliwa z Oliwek

Castell Miquel
Ocet Balsamiczny

Castell Miquel  
sól z rozmarynem

Castell Miquel  
pasta oliwkowa

ZESTAW IDEALNY  N A PREZENT!
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Flor de Crasto  
White DOC

Flor de Crasto Red 
DOC

Nowoczesne wino o kolorze cytryny 
oraz intensywnym aromacie cytrusów 
i dzikiego asparagusa z wyraźnie 
wyczuwalną mineralnością. W smaku 
świeże, kruche i orzeźwiające.

Doskonały przykład wina, które 
charakteryzuje się wysoką jakością 
za niską cenę. Młode, owocowe 
wino o kolorze głębokiej, rubinowej 
czerwieni oraz intensywnym, 
owocowym aromacie. W smaku 
miękkie i lekkie, idealne do 
codziennej kolacji.

Cercial, Gouveiro, 
Rabigato, Roupeiro

Tinta Roriz, Touriga 
Franca, Touriga Nacional

niestarzone niestarzone

Quinta do Crasto, Douro
Winiarnia od ponad wieku należy do rodziny Roquette, która kieruje nią do tego stopnia prężnie, iż 
Quinta do Crasto zyskała już światową renomę, a wina wychodzące z jej piwnic zdobywają najlepsze 
recenzje na międzynarodowych konkursach winiarskich. Nazwa winiarni składa się z dwóch znaczących 
słów: Quinta, czyli farma oraz Crasto, które jest derywatem portugalskiego słowa Castro, pochodzącego 
z kolei od łacińskiego słowa Castrum, które oznacza Rzymski Fort. Nie bez powodu tą właśnie nazwą 
została ochrzczona winiarnia. Na terenach dzisiejszych winnic zostały odnalezione pierścienie oraz 
monety z czasów rzymskich. Nietrudno jest zgadnąć dlaczego rzymianie wybrali właśnie takie miejsce, do 
osiedlenia się w czasach starożytnych. Quinta do Crasto należy do czołówki producentów regionu Douro. 
Wina wychodzące spod rąk Dominika Morris’a oraz Manuela Lobo – cenionych winiarzy - klasyfikowane 
są jako wina najlepszej jakości i cieszą się ogromnym powodzeniem na całym świecie. W chwili obecnej 
winiarnią zarządza Jorje i Tita Roquette wspierani przez swoich dwóch synów Miguela i Tomasa.
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Doskonałe wino o kolorze 
głębokiej, rubinowej czerwieni oraz 
intensywnym, owocowym aromacie. 
W smaku miękkie i krągłe, ukazuje 
idealną kompozycję owoców 
z dotykiem tytoniu i przypraw.

Crasto White 
DOC

Crasto Superior 
White DOC

Crasto Red 
DOC

Doskonałe wino o kolorze cytryny, 
intensywnym aromacie cytrusów 
i dzikiego asparagusa, z wyczuwalną 
mineralnością. W smaku świeże, 
dobrze zbalansowane, z delikatną 
kwasowością.

Wino o jasnożółtym kolorze oraz 
aromacie cytrusów i owoców 
tropikalnych. Elegancki początek, 
dobrze zbalansowana kwasowość 
z mineralną nutą prowadzi do 
świeżego balsamicznego finiszu. 

Gouveio, Roupeiro
Cercial, Rabigato

Viosinho, Verdelho

Tinta Roriz, Tinta 
Barroca, Touriga Franca, 

Touriga Nacional

niestarzone

6 miesięcy w beczce

niestarzone

Crasto Superior 
DOC

Eleganckie wino, nos obfity  
w aromaty dojrzałych jagód  
z akcentami wanilii oraz czekolady. 
W ustach pełne, bogate, z solidną 
strukturą tanin oraz długim finiszem.

Tourriga Nacional, 
Tourriga Franca, 

Tinta Roris, Sousáo

12 miesięcy
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Crasto Superior 
Shiraz
Potężne i intensywne wino o kolorze 
intensywnej czerwieni z fioletowymi 
odcieniami. Bukiet obfity w aromaty 
dojrzałych jagód, z akcentami wanilii 
oraz kakao. W ustach pełne, bogate 
ze skoncentrowanym owocem oraz 
dębowym posmakiem, doskonale 
zbalansowane wino z solidną strukturą 
tanin oraz długim finiszem.

Shiraz16 miesięcy 
w beczce

Quinta do Crasto 
Reserva Old Vines 
DOC
Potężne i intensywne wino. Bukiet 
obfity w aromaty dojrzałej śliwki, 
jagód, z akcentami przypraw oraz 
czekolady. W ustach pełne, bogate, 
ze skoncentrowanym owocem oraz 
dębowym posmakiem.

Kupaż 25 
lokalnych szczepów

18 miesięcy

Douro Tinta Roriz 
DOC

Nos pełen dojrzałych 
owoców, przypraw, pieprzu, 
z charakterystycznym akcentem 
dymu. W smaku pełne, bogate, ze 
skoncentrowanym owocem oraz 
dębowym posmakiem.

Douro Tourriga 
Nacional DOC

Doskonałe wino, zachwycające 
zapachem zmiażdżonych 
czerwonych owoców, 
w szczególności jagód, malin oraz 
pieprzu. Wino dobrze zbalansowane, 
z mineralną nutą, na finiszu 
wyczuwalny kremowo-waniliowy 
posmak.

Tinta Roriz Tourriga Nacional18 miesięcy 18 miesięcy
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Douro Vinha 
da Ponte DOC

Douro Vinha 
Maria Teresa DOC
Wino o aromatach czarnej porzeczki 
i dojrzałej wiśni. Potężne, eleganckie 
i uwodzicielskie. Dobrze 
zbalansowane, o doskonałej 
strukturze. Na końcówce wyczuwalna 
nuta mineralna i lekki mus 
czekoladowy. 

Wino o aromatach przypraw, takich 
jak gałka muszkatołowa, goździki, 
z domieszką wanilii i ciemnej 
czekolady. Potężne i eleganckie 
wino o doskonałej strukturze 
i intensywnych taninach. 

Roquette & Cazes 
DOC

Potężne i intensywne wino. Bukiet 
obfity w aromaty dojrzałych 
owoców leśnych, z akcentami 
kakao. W ustach pełne, bogate, ze 
skoncentrowanym owocem oraz 
aksamitnymi taninami.

Kupaż 25 
lokalnych szczepów

Touriga Nancional,
Touriga Franca, 

Tinta Roriz

Kupaż 25 
lokalnych szczepów

20 miesięcy

18 miesięcy

20 miesięcy

Roquette & Cazes to 
wino produkowane 
przez rodzinę Roquette 
wraz z rodziną Cazes 
z Château Lynch-Bages 
(Bordeaux)
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Porto Vintage 

Porto o głębokich aromatach 
świeżych owoców leśnych oraz 
suszonych orzechów. Elegancki początek 
z doskonałą mocą. Okrągłe taniny, 
wspaniała głębia oraz intensywny 
finisz.

Porto LBV Porto 
Finest Reserve 

Porto o głębokich aromatach 
świeżych, leśnych owoców oraz 
suszonych orzechów. Elegancki 
początek z doskonałą mocą 
i kompaktową strukturą. Okrągłe 
taniny oraz wspaniała głębia wraz
z intensywnym finiszem.

Porto produkowane w tradycyjny 
sposób. Grona są ręcznie zbierane 
oraz miażdżone za pomocą 
stóp w tradycyjnych „lagarach”. 
Proces fermentacji zachodzi przy 
naturalnych drożdżach, w celu 
przerwania fermentacji do moszczu 
dodawana jest brandy.

Kupaż 30 
lokalnych szczepów

Kupaż 30 
lokalnych szczepów

Kupaż 30 
lokalnych szczepów

36 miesięcy

24 miesiące

48 miesięcy

Quinta do Crasto należy do 
czołówki producentów regionu 
Douro. Wina sygnowane przez 
Dominika Morris’a oraz 
Manuela Lobo – cenionych 
winiarzy – klasyfikowane 
są jako wina najlepszej 
jakości i cieszą się ogromnym 
powodzeniem na całym świecie.
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Vinho Verde  
Adamado DOC

Vinho Verde Rosé 
DOC

Eleganckie wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz intensywnym aromacie 
cytrusów i owoców tropikalnych. 
W smaku delikatne i orzeźwiające 
z długą końcówką i nutą słodyczy 
w tle.

Orzeźwiające wino o żywym 
różowym kolorze oraz intensywnym 
aromacie truskawek. W ustach 
przyjemne, lekkie i doskonale 
zbalansowane.

Arinto, Azal, 
Loureiro

Rabo de Anho, 
Vinhao

niestarzone

niestarzone

Grande Escolha 
DOC

Eleganckie wino o jasno słomkowym 
kolorze oraz intensywnym aromacie 
cytrusów i owoców tropikalnych 
takich jak owoc pasji czy melon. 
W smaku delikatne i orzeźwiające 
z długą końcówką i nutą mineralną 
w tle.

Alvarinhoniestarzone

Casa do Valle
Winiarnia znajduje się w podregionie 
Basto, należącym do regionu Vinhos 
Verdes, zlokalizowanym na północy Por-
tugalii. Cała posiadłość to 170 hektarów, 
z czego 55 hektarów to winnice. Czyni ją 
to jedną z większych posiadłości w regio-
nie. Wina tam produkowane są wyłącznie 
z gron zbieranych w winiarni. 
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Le Morette, Veneto – Lago di Garda
Le Morette, winiarnia należąca do rodziny Zenato, jest jedną z bardziej roz-
wijających się winiarni na obszarze Lugana. Serce winiarni mieści się w San 
Benedetto di Lugana, na cienkim odcinku dzielącym południową część Jeziora Garda od Jeziora 
Frassino, ważnego parku narodowego w regionie. Winnice rozciągają się na powierzchni ponad 
30 hektarów i podzielone są na trzy obszary: dwa znajdują się w San Benedetto di Lugana, a je-
den niedaleko Pałacu Sirmione, obszaru przylegającego do Jeziora Garda. Miejsce to posiada 
bardzo dobre warunki do uprawy winorośli, które bardzo często zmusza winorośl do rozwoju 
na ograniczonej przez wodę powierzchni. Wina wywodzące się z tego obszaru mają doskonała 
strukturę i bardzo wysoką mineralność. Filozofia Le Morette opiera się na produkcji win zgod-
nych z „terroir”, z wysokiej jakości gron, których pielęgnacja opiera się na organicznych i natu-
ralnych metodach. Każdy etap produkcji wina, od uprawy, aż po zbiory i wytwarzanie win, pro-
wadzony jest z osobistym zaangażowaniem rodziny Zenato, co jest gwarancją wysokiej jakości 
i szczególnego smaku podkreślającego charakter miejsca. Le Morette, słowo, którym nazwana 
jest winiarnia oznacza „Dzikie Kaczki”, osiedlające się od lat w okolicach Jeziora Garda i wijące 
swoje gniazda nieopodal winnic.

Serai Bianco 
Veronese IGT

Serai Rosso 
Veronese IGT

Wino o jasnożółtym kolorze 
z zielonymi refleksami, o aromatach 
kwiatowoowocowych w szczególności 
moreli i gruszki. W ustach świeże 
z dobrze zbalansowaną kwasowością.

Wino o głębokiej rubinowej barwie 
z fioletowymi refleksami. Bukiet 
mocno owocowy z silnym akcentem 
wiśni śliwek i jagód. W ustach 
miękkie i zrównoważone z powoli 
rozwijająca się strukturą.

Chardonnay, 
Sauvignon Blanc

Cabernet Sauvignon, 
Corvina, Merlot

niestarzone niestarzone
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Lugana Mandolara 
DOC

Lugana Riserva 
DOC

Bardolino Charietto 
DOC

Lugana Benedictus 
DOC

Wino o żółtosłomkowym kolorze 
z zielonkawymi refleksami. 
Charakterystyczny kwiatowy bukiet 
przeplata się z aromatem jabłka 
i brzoskwini. W smaku lekkie 
z delikatną nutą gorzkich migdałów 
na finiszu.

Niezwykle harmonijne wino 
charakteryzujące się wysoką 
mineralnością. W ustach pełne, 
kompleksowe bardzo eleganckie. 
Wino o dużym potencjale starzenia.

Delikatne wino o jasnoróżowym 
kolorze. Wyczuwalne aromaty 
czerwonych owoców, w ustach 
miękkie, świeże kontynuujące 
owocową nutę.

Wino o kolorze żółtosłomkowym ze 
złotymi refleksami. W ustach świeże 
z mocnym posmakiem owoców 
egzotycznych i przypraw.

Turbiana

Turbiana Corvina, Molinara, 
Rondinella

Turbiananiestarzone

12 miesięcy 
„sur lie”

niestarzone

niestarzone
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Bardolino Classico 
DOC

Perseo IGT

Wino o rubinowym kolorze. 
W ustach delikatne z przyjemną 
owocowokorzenną nutą. Na finiszu 
gładkie. Idealne na każdą okazję.

Wino o rubinowym kolorze. Bukiet 
mocno owocowy z silnym akcentem 
wiśni śliwek i jagód. W ustach 
miękkie i zrównoważone z powoli 
rozwijająca się strukturą. Delikatnie 
wyczuwalna nuta wanilii.

Corvina, Molinara, 
Rondinella

Cabernet 
Sauvignon, Merlot

niestarzone 6 miesięcy 
w beczkach
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Be Lux Spumante 
Brut

Ribola Gialla  
Sparkling Brut

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
kwiatowoowocowym zapachu. 
W ustach orzeźwiające i przyjemnie 
perliste, bardzo dobrze zbalansowane 
z lekką goryczką w tle.

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
owocowym zapachu. W ustach 
orzeźwiające i przyjemnie perliste, 
bardzo dobrze zbalansowane 
z delikatną słodyczą na finiszu.

Chardonnay Ribola Giallaniestarzone niestarzone

Ca di Rajo to winiarnia usytuowana w Conegliano, będącym historycznym miejscem jeśli 
chodzi i produkcję Prosecco. Jest to rodzinna winiarnia należąca do Marino Cacchetto, 
który 78 lat temu rozpoczął uprawę winorośli. Na początku sprzedawał tylko grona do 
okolicznych winiarni, natomiast w roku 2006 jego wnuk, Simone, z wykształcenia enolog 
postanowił sam produkować wina. Dzisiaj Ca di Rajo to symbol wysokiej jakości, dobrego 
smaku i tradycji, która doskonale odzwierciedla tamtejsze terroir.

Ca'di Rajo, Veneto
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Sparkling Moscato Epsilon White Vino 
Spumante

Epsilon Black Vino 
Spumante

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
kwiatowomiodowym zapachu. 
W ustach orzeźwiające i przyjemnie 
perliste, bardzo dobrze zbalansowane 
i przyjemnie słodkie.

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami 
oraz kwiatowoowocowym 
zapachu. W ustach orzeźwiające 
i przyjemnie perliste, bardzo dobrze 
zbalansowane.

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
kwiatowoowocowym zapachu. 
W ustach orzeźwiające i przyjemnie 
perliste.

Moscato Glera

Glera

niestarzone

niestarzone

Epsilon Platinium 
Vino Spumante

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
kwiatowoowocowym zapachu. 
W ustach orzeźwiające i przyjemnie 
perliste.

Gleraniestarzone
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Epsilon Gold Sweet 
Vino Spumante

Epsilon Gold Vino 
Spumante

Epsilon Pink Vino 
Spumante

Epsilon Luxxo Vino 
Spumante

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
kwiatowoowocowym zapachu. 
W ustach orzeźwiające, delikatnie 
słodkie i przyjemnie perliste.

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
kwiatowoowocowym zapachu. 
W ustach orzeźwiające i przyjemnie 
perliste.

Wino o głębokim różowym kolorze 
oraz zapachu malin, truskawek 
z dodatkiem płatków róży. W ustach 
perliste i dobrze zbalansowane.

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
kwiatowoowocowym zapachu. 
W ustach orzeźwiające i przyjemnie 
perliste.

GleraGlera

GleraGlera

niestarzoneniestarzone

niestarzoneniestarzone
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Sangue del Diavolo 
Raboso del Piave DOC

Notti di Luna Piena 
Raboso del Piave 
Reserva DOC

Marinò 
IGT

Proces tworzenia tego wina jest bardzo wyjątkowy: 
grona zbierane są późno (pod koniec paździer-
nika), dlatego koncentracja cukru w nich jest 
bardzo wysoka. 10% gron Raboso jest podsuszane 
przez 3 miesiące w specjalnych pomieszczeniach, 
a następnie starzone w dębowych beczkach 
przed 12 miesięcy. Reszta gron Raboso leżakuje 
24 miesiące w dużych, 12hl beczkach. Przed 
dopuszczeniem do sprzedaży wino leżakowane 
jest 6 miesięcy w butelkach. Intensywne i potężne 
wino o głębokiej strukturze i mocnych taninach 
o rubinowym kolorze z brunatnymi refleksami.

Proces tworzenia tego wina jest bardzo wyjątkowy: 
grona zbierane są późno (pod koniec października), 
dlatego koncentracja cukru w nich jest bardzo wyso-
ka. Grona Raboso są podsuszane przez 3 miesiące 
w specjalnych pomieszczeniach. Po fermentacji 
wina starzone są w dębowych beczkach: Raboso 12 
miesięcy, Cabernet Sauvignon 14 miesięcy. Na koń-
cu, po zmieszaniu poszczególnych szczepów wina 
są leżakowane 6 miesięcy w butelkach. Intensywne 
i potężne wino o głębokiej strukturze i intensywnych 
taninach o głębokim kolorze rubinowym z brunatny-
mi refleksami.

Raboso

Raboso

Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Raboso

6 miesięcy w beczce

24 miesiące 
w beczce

12 miesięcy w beczce, 
14 miesięcy w beczce

Proces tworzenia tego wina jest bardzo wyjątkowy: 
grona zbierane są późno (pod koniec październi-
ka), dlatego koncentracja cukru w nich jest bardzo 
wysoka. 30 % gron Raboso jest podsuszane przez 3 
miesiące w specjalnych pomieszczeniach, a następnie 
starzone w dębowych beczkach przez 24 miesiące. 
Reszta gron Raboso leżakuje 36 miesięcy w dużych, 
12hl beczkach. Przed dopuszczeniem do sprzedaży 
wina leżakowane są 6 miesięcy w butelkach. Potężne 
wino o głębokiej strukturze i intensywnych taninach 
oraz rubinowym kolorze z brunatnymi refleksami.
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iSpritz l’aperitivo 
Italiano

Delikatny aperitif o błyszczącym 
kolorze pomarańczowym. Nos 
intensywnie owocowy, z dominującą 
wonią karmelizowanej pomarańczy, 
która wyczuwalna jest też w smaku. 
W ustach dobrze zbalansowana słodycz 
oraz charakterystyczna goryczka. 

Hugo

Delikatny aperitif o przyjemnym 
orzeźwiającym smaku. Najlepszy 
z kruszonym lodem i limonką.

Cantine Riondo została założona w 1999 roku i należy do dużego konsorcjum Collis Veneto 
Wine Group, do którego należy łącznie 7000 hektarów winnic, rozciągających się w prowincji 
Verony i Vincenzy. Globalna produkcja grupy Collis stanowi 15% produkcji wina w Veneto 
i 2% produkcji wina w całych Włoszech. Cantine Riondo w chwili obecnej produkuje  
7 milionów butelek wina rocznie, z czego dwie trzecie stanowią wina musujące. Winiarnia 
zasłynęła z produkcji włoskiego aperitifu iSpritz, który jest znakiem rozpoznawczym firmy. 

Cantine Riondo, Veneto

Włoski aperitif Włoski aperitif

4 2W ł o c h y



Rive della Chiesa, Veneto 
Winiarnia Rive della Chiesa została założona przez rodzinę Gasparetto na żyznych ziemiach Selva del 
Montello, znajdujących się w prowincji Treviso (Włochy). Bracia Luigi i Michele Gaspetto, doglądając 
każdego etapu wytwarzania wina, zapewniają produkowanemu trunkowi właściwą kontrolę. Ręczne 
zbierane, tylko najlepsze i najbardziej dojrzałe grona, pełnia ludzkiej pasji oraz wesoła atmosfera 
towarzysząca zbiorom są wyczuwalne w każdym łyku tego szlachetnego trunku. Dzięki zastosowaniu 
zarówno innowacji technologicznych, jak i zachowaniu dawnych tradycji podczas produkcji wina, 
rodzina Gaspetto uzyskuje wyczuwalną delikatność oraz wysoką jakość produktów.

Glera

Glera Glera

Pinot Noir, 
Merlot

niestarzone

niestarzone niestarzone

niestarzone

Idealne na upalne dni! Idealne na upalne dni!

Młode i nowoczesne wino o kolorze 
słomkowożółtym z zielonymi 
refleksami. Nos intensywnie owocowy, 
z dominującą nutą kwiatową, 
w szczególności hiacynta. W smaku 
czyste, delikatne oraz bardzo świeże. 

Młode i nowoczesne wino 
o różowym kolorze. Nos intensywnie 
owocowy z mocno zaznaczoną 
truskawką, wiśnią, a także różą.  
W smaku proste, nieskomplikowane, 
świeże i intensywne. 

Idealne na upalne dni! Idealne na upalne dni!

Młode i nowoczesne wino, nos 
intensywnie owocowy, z mocno 
zaznaczonym złocistym 
jabłkiem, owocami egzotycznymi 
i polnymi kwiatami. Orzeźwia 
dzięki przyjemnym bąbelkom, 
wyczuwalnym na odniebieniu.

Młode i nowoczesne wino, nos 
intensywnie owocowy z mocno 
zaznaczonym jabłkiem, brzoskwinią 
i ananasem w kompozycji  
z białymi kwiatami i świeżym sianem.  
W smaku pełne i intensywne, 
a zarazem świeże i lekkie. 

Prosecco Frizzante 
„String line” DOC 

Rosé Frizzante 
„String line” IGT

Prosecco Spumante 
Brut DOC 

Prosecco Spumante 
Extra Dry DOC
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Pinot Grigio 
IGT

Soave Basic 
DOC

Delikatne wino o kolorze 
słomkowożółtym. Nos prezentujący 
kompozycję owoców oraz kwiatów. 
W smaku mineralne, eleganckie ze 
słodkawą końcówką.

Delikatne wino o kolorze 
słomkowożółtym. Nos intensywnie 
kwiatowy. W smaku dobrze 
zbalansowana kwasowość, elegancja 
i długi finisz.

Pinot Grigio Garganeganiestarzone niestarzone

Około 20 km od Werony powstaje jedno z najbardziej rozpoznawalnych, najlepiej sprzedających się 
białych włoskich win – soave. Jest produkowane na obszarach wokół miasteczka o tej samej nazwie. 
Właśnie w Soave ulokowana jest Villa Mattielli. To rodzinne winiarskie przedsięwzięcie jest trochę 
nietypowe: w zdominowanym przez mężczyzn świecie wina, prowadzą je dwie siostry Mattielli. Młode, 
rzutkie i energiczne – Roberta i Valeria – udanie gospodarzą na 15 hektarach, a spod ich ręki wychodzą 
solidnie wykonane wina. Pomyli się ten, kto pomyśli, że siostry są nowicjuszkami – winiarnię, winnice 
i praktykę naturalną koleją rzeczy po prostu przejęły od ojca – Adolfo. A odziedziczyły prawdziwy skarb, 
bo weszły w posiadanie bardzo dobrych lokalizacji na zboczach w apelacji Soave oraz Valpolicella. Siostry 
Mattielli unowocześniły jednak sposoby prowadzenia winnic i produkcji wina. Oznaczało to spełnienie 
wielu współczesnych standardów, jak ograniczenie plenności winnicy, radykalna selekcja owoców, ręczne 
zbiory, itp. Jak przystało na tradycję i miejsce, gdzie działała winiarnia, dziewczyny (oprócz kilku innych 
win, np. musującego brut rose) produkują typowe dla tych obszarów wina: soave, valpolicellę i amarone. 
Wina wychodzą spod tych kobiecych rąk równe, wyraziste lecz wyważone - winiarki starają się utrzymywać 
równy poziom win oraz zachować czytelną stylistykę. I to jest właśnie prawdziwa siła sióstr.

Villa Mattielli, Veneto 
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Soave Classico 
Campolungo DOC

Soave Classico 
DOC

Delikatne wino o kolorze słomkowo- 
żółtym. Nos intensywnie kwiatowy. 
W smaku dobrze zbalansowana 
kwasowość, elegancja i długi finisz.

Garganega Garganega, 
Agostana 

niestarzone niestarzone

Wino o kolorze słomkowym. Nos 
intensywnie owocowy, bogaty 
w cytrusy. Wino kompleksowe, 
z eleganckim posmakiem i długim 
finiszem.

Valpolicella 
DOC

Wino o kolorze czerwonym. 
Nos intensywnie owocowy, 
z uwypukloną czereśnią. 
W ustach pełne, dobrze wyważone, 
z przyjemnymi aksamitnymi 
taninami.

Soave Classico 
Le Brume DOC

Wino o kolorze słomkowożółtym. 
Nos intensywnie kwiatowy, 
z dominacją róży oraz białych 
kwiatów. W ustach duże ciało 
i kompleksowość. Wyczuwalna 
delikatnie miodowa nuta.

Garganega Corvine, 
Corvinone, Rondinella

2 miesiące niestarzone
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Amarone della 
Valpolicella DOC

Amarone Riserva 
DOCG

Ripasso della 
Valpolicella DOC

Wino o kolorze czerwono- 
rubinowym. Nos intensywnie 
owocowy, z uwypukloną czereśnią. 
W ustach pełne, dobrze wyważone, 
z przyjemnymi aksamitnymi 
taninami. 

Corvine, 
Corvinone, Rondinella

Corvine, Corvinone,
Rondinella, Oseleta

Corvinione, Corvina, 
Oseleta, Rondinella

10-12 miesięcy 15 miesięcy

24 miesiące 
w beczce

Wino w kolorze ciemnej czerwieni 
z fioletowymi tonami oraz pięknie 
zbalansowanych aromatach jagód, wanilii  
i mlecznej czekolady. Pełne, zarazem 
delikatne i krągłe ciało z długim 
finiszem.

Produkcja tego wina jest dość nietypowa. Ręcznie 
zbierane grona są podsuszane w specjalnych warunkach 
i pomieszczeniach, w których panuje stała temperatura 
oraz przewiew. Dzięki procesowi suszenia, który trwa ok 
100 dni, w gronach wzrasta zawartość cukrów. Następnie 
następuje proces winifikacji zakończony dojrzewaniem 
wina w dębowych beczkach. Wino o kolorze czerwono-
rubinowym. Nos bogaty w aromaty suszonych owoców 
w kompozycji z wanilią, wywodzącą się z dębowych 
beczek. W ustach pełne, dobrze wyważone, z przyjem-
nymi aksamitnymi taninami i delikatną słodyczą.
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The Independent 
Prosecco DOC

The Independent 
Rosé Brut

Eleganckie wino o kolorze 
słomkowożółtym z zielonymi 
refleksami. Nos owocowy z nutą 
kwiatową. W smaku świeże 
i niesłychanie orzeźwiające.

Nowoczesne wino o kolorze 
bladoróżowym. Nos intensywnie 
owocowy z dominującą nutą owoców 
leśnych. W smaku czyste, delikatne 
oraz bardzo świeże.

Glera

Chardonnay, 
Pinot Noir

niestarzone

The Independent 
Prosecco 
Denim Edition DOC

Nowoczesne wino o kolorze 
słomkowożółtym z zielonymi 
refleksami. Nos owocowy z dotykiem 
białych kwiatów. W smaku czyste, 
delikatne oraz orzeźwiające. 
Doskonałe na prezent! Etykieta jest 
równocześnie kieszonką, do której 
można włożyć bilecik czy wizytówkę.

Gleraniestarzone

Winiarnia Fantinel została założona w 1969 roku, 
kiedy to Paron Mario zasadził pierwsze winorośle 
w północnej Friuli. Zrobił to będąc świetnie prospe-
rującym restauratorem i hotelarzem, który serwował 
swoim klientom najwyższej jakości dania. Gotowanie 
zawsze było jego pasją, a dostarczanie kulinarnych 
dzieł sztuki gościom było jego misją. Brakowało tyl-
ko najwyższej jakości wina, które również wyszłoby 
spod jego ręki. Stąd właśnie pomysł założenia wi-
niarni, która do dnia dzisiejszego jest międzynaro-
dową gwiazdą w świecie winiarskim, a jej wina moż-
na kupić w większości krajów europejskich. Obecnie 
winiarnia prowadzona jest przez trzecie pokolenie 
reprezentowane przez Marco, Stafano i Mariaelenę.

Fantinel, Veneto
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Orzeźwiające i wesołe wino 
o jasnoróżowym kolorze oraz 
przyjemnym poziomkowym 
aromacie. W ustach dobrze  
zbalansowane, intensywne 
i  wyraziste z długim finiszem 
i delikatną owocową nutą w tle.

Eleganckie wino o mocno 
czerwonym kolorze z wiśniowymi 
refleksami oraz aromacie suszonych 
owoców. W ustach potężne i pełne. 
Wino robione z praktycznie 
suszonych winogron metodą, którą 
w tym regionie produkowane jest 
także Amarone. Wyczuwalne akcenty 
czerwonych owoców, wanilia i dąb. 

High Kick Rosé 
IGT

High Kick Red  
IGT

Merlot Merlot, Corvina

High Kick
High Kick to owoc współpracy pomiędzy Fredrikiem Eklundem, zamieszkałym 
w Nowym Yorku pochodzenia szwedzkiego biznesmenem, który zrobił karierę 
w świecie nieruchomości oraz w telewizji, a firmą Wine Team. Wina High Kick 
symbolizują osobowość Fredrika: pasję do sukcesu oraz mentalność zwycięzcy 
w połączeniu z nowoczesnym stylem życia i czerpaniem z niego garściami. 

3 miesiące 
w beczce

3 miesiące 
w beczce
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BY FREDRIK 
EKLUND

HIGH KICK ROSÈ

ü A fresh and elegant and pale rosé

ü Special luxury bottle that stands out

ü 100 % Merlot

ü Elegant notes of red berries, orange blossom, 

citrus and fresh herbs

ü IGT Veneto - Italy

HIGH KICK RED

ü Made from partially dried grapes – 

Appassimento technique 

ü 60 % Merlot, 40 % Corvina

ü Intense notes of ripe dark berries, dried 

fruit, chocolate and oak. 

ü IGT Veneto - Italy

Fredrik Eklund 
Born and raised in Stockholm, Sweden, Fredrik Eklund is a New York City real estate 
broker, Bravo TV reality star, and New York Times best-selling author

Fredrik
Born and raised in Stockholm, Sweden, Fredrik Eklund is a 
New York City real estate broker, Bravo TV reality star, and 

New York Times best-selling author.

     





Il Gotto IGT

Chianti Classico 
DOCG

Wino o kolorze czerwonorubinowym 
z purpurowymi refleksami oraz 
przyjemnym aromacie wiśni. 
W ustach delikatne, z jedwabistymi 
taninami oraz dobrze zbalansowaną 
kwasowością. Średnie ciało 
i przyjemna lekka końcówka.

Wino o kolorze czerwonorubinowym 
z purpurowymi refleksami oraz 
przyjemnym aromacie czerwonych 
owoców w kompozycji z kwiatami. 
W ustach delikatne, a zarazem 
pełne, z wyczuwalnymi akcentami 
dojrzałych wiśni i śliwek.

Sangiovese

Canaiolo, Merlot, 
Sangiovese

niestarzone

6 miesięcy 
w beczce

Chianti Classico  
Riserva DOCG

Wino o kolorze czerwonorubinowym 
oraz przyjemnym aromacie 
czerwonych owoców w kompozycji 
z wanilią i cynamonem. W ustach 
pełne, ciepłe, harmonijne o długim 
finiszu.

Canaiolo, 
Sangiovese

12 miesięcy 
w beczce

Castello Monterinaldi usytuowane jest w Redda, 
w samym sercu Chianti Classio, niedaleko zabyt-
kowej drogi etruskiej. Z pradawnych dokumentów 
wynika, iż w 1010 roku miejsce winiarni zamieszki-
wał Hrabia Gottifredo Gottizio, potomek Lordów 
z Lombardii. Zamek hrabiego stał w całości do 
roku 1268, kiedy podczas bitwy Montaperti kilka 
jego ścian zostało zniszczonych. Do II wojny świa-
towej zachowało się tylko kilka zabytkowych części 
zamku. Castello Monterinaldi dzisiaj stoi w cen-
trum upraw winorośli. Winiarnia Monterinaldi zaś 
od 1961 roku jest w rękach rodziny Ciampi.

Castello 
Monterinaldi, Toskania
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Melini Chianti 
DOCG

Melini Chianti  
Riserva DOCG

Wino o czerwonym rubinowym 
kolorze oraz intensywnych aromatach 
czerwonych owoców w kompozycji 
z subtelnymi kwiatami. W ustach 
pełne, aksamitne i dobrze 
zbalansowane.

Wino o czerwonym rubinowym 
kolorze oraz intensywnych aromatach 
malin i borówek w kompozycji 
z fiołkiem i irysem. W ustach pełne, 
aksamitne, na końcówce wyczuwalny 
jagodowy dżem oraz migdały.

wieloszczepowe

wieloszczepowe

niestarzone

6 miesięcy 
w beczce

Melini Chianti  
Gouverno DOCG

Wino o intensywnym kolorze 
rubinowym oraz intensywnych 
aromatach dojrzałych owoców 
w kompozycji z kwiatami. W ustach 
pełne, aksamitne i harmonijne.

wieloszczepowe6 miesięcy 
w beczce

Melini, 
Toskania
Winiarnia Melini usytuowana jest w Gaggia-
no, 300 metrów n.p.m. na wzgórzach Chian-
ti Classico pomiędzy Pogibbonsi, a Castelli-
na. Winiarnia została założona w 1705 roku 
z zamiarem tworzenia najwyższej jakości 
win Chianti. Uprawy winorośli obejmują tu 
524 hektary w strefie Chianti Classico po-
między Sieną, a Florencją.
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Rosso di Montalcino 
DOC

Brunello di Montalcino 
DOCG

Wino o kolorze rubinowej czerwieni 
oraz intensywnym aromacie fiołków. 
W smaku wyczuwalny dżem 
malinowy oraz wiśnie, z delikatną 
nutą wanilii.

Wino o kolorze rubinowej czerwieni 
z granatowymi refleksami oraz 
intensywnym aromacie wiśni 
i przypraw przywołujących na myśl 
dąb. W ustach dobrze zbalansowane 
z aksamitnymi taninami i długim 
finiszem.

Sangiovese

Sangiovese

10 miesięcy 
w beczce

30 miesięcy 
w beczce

Brunello di Montalcino 
Riserva DOCG

Wino o kolorze rubinowej czerwieni 
z granatowymi refleksami oraz 
intensywnym aromacie wiśni 
i przypraw przywołujących na myśl 
dąb. W ustach dobrze zbalansowane 
z aksamitnymi taninami i długim 
finiszem.

Sangiovese48  miesięcy 
w beczce

Winorośle należące do Poggio il Castellare rozciągają 
się na 8 hektarach, z jednej strony w malowniczej do-
linie Val d'Orcia, z drugiej przy górze Mount Amia-
ta, kończąc się na Abbazia di Sant'Antimo. Gleby, 
na których uprawiana jest winorośl, z racji różnych  
er geologicznych są bardzo zróżnicowane, a zarazem 
bogate w składniki mineralne. Warunki klimatyczne 
tam panujące bardzo sprzyjają uprawie winorośli. 
Typowo śródziemnomorski klimat daje możliwość 
tworzenia wysokiej jakości win o intensywnym sma-
ku i bogatym aromacie. Winiarnia stawia bardzo 
na jakość swoich wyrobów. W Poggio il Castellare 
znajduje się kilka piwnic, w których dojrzewają wina. 
W jednych można znaleźć beczki o pojemności 
3000 litrów, w innych zaś małe beczki „barrique".

Poggio 
il Castellare, Toskania

5 2W ł o c h y



Lupaio Rosso Di 
Montepulciano DOC

Wino o kolorze rubinowej czerwieni 
oraz intensywnym aromacie borówek 
i delikatnej nucie wanilii. W ustach 
miękkie, delikatne i owocowe.

Canaiolo, Prugnolo 
Gentile

8 miesięcy 
w beczce

Pietra del Diavolo 
Vino Nobile di 
Montepulciano DOCG

Wino o kolorze rubinowej czerwieni 
z odcieniami purpury oraz 
intensywnym aromacie gorzkiej wiśni 
i intensywnej wanilii. W ustach 
pełne, intensywne i bardzo treściwe.

Canaiolo, Mammolo, 
Prugnolo Gentile

24 miesięcy 
w beczce

Pietranera Vino  
Nobile di Montepulciano 
Riserva DOCG

Wino o kolorze rubinowej czerwieni 
oraz intensywnym aromacie dojrzałej 
wiśni, subtelnej wanilii i przypraw. 
W ustach pełne, krągłe i dobrze 
zbalansowane.

Canaiolo, Mammolo, 
Prugnolo Gentile

18 miesięcy 
w beczce

Winiarnia położona jest na wzgórzach 
Montepulciano, w malowniczym miejscu, 
otoczona drzewami oliwnymi oraz winni-
cami, rozciągającymi się na powierzchni 
siedmiu hektarów. Tworzone w niej wina 
to najwyższej jakości Montepulciano, które 
odzwierciedla doskonale charakter regionu.

Il Fagetto, 
Toskania
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Rubinowoczerwone chianti 
z fioletowymi refleksami. W ustach 
miękkie, intensywne z doskonale 
zbalansowanymi taninami i typową 
dla szczepu sangiovese świeżością. 
Aromat dojrzałych owoców, przypraw 
i wanilii.

Sangiovese12 miesięcy 
w beczce

Głębokie dobrze zbudowane wino 
o rubinowoczerwonym kolorze. 
W ustach miękkie i eleganckie 
ze słodkawymi taninami. Aromat 
owoców w połączeniu z tytoniem.

Sangiovese18  miesięcy 
w beczce
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Tenuta Casuccio Tarletti, Toscana 

Tenuta Casuccio 
Tarletti Chianti 
Classico DOCG

Tenuta Casuccio  
Tarletti Chianti Classico  
Riserva DOCG

Pięknie położona na malowniczych wzgórzach wokół Sienny w typowej kamiennej 
posiadłości winiarnia Tenuta Casuccio Tarletti zajmuje obszar ponad 7ha. Według 
legendy znajduje się na terenach, o które w Średniowieczu walczyły Florencja i Sienna. 
Wina produkowane w tankach ze stali nierdzewnej, starzone są w 3000 lt i mniejszych 
dębowych beczkach. Efektów pracy winiarzy można spróbować w ogromnym ogrodzie 
winiarni rozkoszując się wybornym smakiem wina oraz słońcem Toskanii. 



Lekkie wino wino o 
bladożółtym kolorze oraz 
przyjemnym cytrusowym 
aromacie. W ustach świeże 
z wyczuwalnym akcentem 
ananasa. 

Vernaccianiestarzone

Wino o rubinowoczerwonym 
kolorze z fioletowymi 
refleksami. W ustach miękkie, 
z wyczuwalną harmonią irysa i 
czerwonych owoców.

Canaiolo, Malvasia, 
Sangiovese

niestarzone
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Bodega Fatorria Torre Terca usytuowana jest na jednym ze wzgórz otaczających 
malownicze San Gimignano. Historia winiarni rozpoczyna się w 1867 r. kiedy to weszła 
w posiadanie uwielbiającego polowania księcia Amedeo D’Aosta. Do dnia dzisiejszego 
zachował się stary myśliwski domek księcia otoczony winnicami, starymi dębami 
i jodłami. Prowadzona z pasją, obecnie produkuje niewielkie ilości jakościowego wina 
o bogatym smaku i wyjątkowym charakterze.

Torre Terza, Toscana

Vernaccia  
di San Gimignano 
DOCG

Chianti Coli  
Senesi 
DOCG



Villa M

Wino o jasnożółtym kolorze, 
zachwycającym, niezwykle 
aromatycznym, eleganckim 
i muszkatowym zapachu 
w połączeniu ze słodkim, 
bardzo trwałym, znaczącym dla 
podniebienia smaku.

Villa M Roso
Wino o jasnoróżowym, zachwycającym 
kolorze, aromatycznym, eleganckim 
i muszkatowym zapachu, w połączeniu 
ze słodkim, bardzo trwałym, 
znaczącym dla podniebienia smaku.

Linia niepowtarzalnych win, 
delikatnie słodkich i perlistych, 
idealnych do świętowania i zabawy. 

Muscato Brachettoniestarzone niestarzone

Gianni Gagliardo, Piemonte
Historia winiarni zaczęła się w latach pięćdziesiątych, kiedy to Paolo Calle, kontynuując czteropo-
koleniową tradycję winiarską swojej rodziny, przeniósł się ze swoich winnic w Dolcetto di Diano 
d’Alba do La Morra, samego serca Barolo. W latach siedemdziesiątych Paolo Calle oddał rękę 
swojej córki Gianni Gagliardo. Gianni wkrótce po ślubie dołączył do firmy i od pierwszego dnia 
postanowił czynnie uczestniczyć w jej prowadzeniu. Niedługo potem Gianni samodzielnie zajął 
się produkcją wina, podczas gdy Paolo pozostał przy swoich winnicach i skupił się na uprawie 
winorośli. W roku 1986 Gianniemu urodził się trzeci syn. Myśląc o kontynuacji tradycji winiar-
skich przez swoich synów, zmienił nazwę firmy na Gianni Gagliardo. Dzisiaj Gianni wspomagany 
przez swoich starszych synów – Stefano, specjalizującego się w produkcji, i Alberto, zajmującego 
się winnicami – ciągle rozwija markę Gagliardo, stawiając przede wszystkim na wysoką jakość. 
Naczelną zasadą produkcji stała się odrębna winifikacja gron z poszczególnych winnic, które mie-
szane są po fermentacji dopiero w beczkach. Piwnice wzbogacono zarówno o małe beczki, jak 
i o duże zbiorniki ze stali nierdzewnej. Do Gagliardo należy 30 ha winnic, położonych w najważ-
niejszych częściach regionu – w La Morra, Barolo, Monforte, Serralunga i Monticello d’Alba.    
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Barolo Serre 
DOCG

Wspaniały, szeroki wachlarz 
aromatów: mocno dojrzałych wiśni 
z lekkimi akcentami różanymi 
i pojawiającymi się nutami grzybów, 
trufli i skóry. W ustach dojrzałe 
wiśnie w czekoladzie oraz śliwki.

Nebbiolo24 miesiące

Fillozofię Gagiliardo 
przekazuje najlepiej 
logo firmy – „spadająca 
maska” – symbolizująca 
otwarcie się na drugiego 
człowieka. Każdy 
z nas, pijąc dobre wino 
z przyjaciółmi, pozbywa 
się swojej „maski”, stając 
się otwartym, szczerym 
człowiekiem.
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Langhe Chardonnay 
DOC

Dolcetto d'Alba 
DOC

Wino o jasnożółtym kolorze 
z zielonymi refleksami oraz 
intensywnym aromacie cytrusów. 
W ustach świeże, orzeźwiające, 
mineralne i lekkie.

Wino o kolorze rubinowej 
czerwieni oraz intensywnym 
kwiatowoowocowym aromacie. 
W ustach świeże i delikatne z mało 
uwypuklonymi taninami.

Chardonnay

Dolcetto

niestarzone

niestarzone

Langhe Nebbiolo 
DOC

Wino o kolorze intensywnej 
czerwieni z granatowymi refleksami 
oraz intensywnym aromacie kwiatów, 
w szczególności róż oraz owoców, 
w szczególności wiśni, a także 
przypraw. W ustach pełne, świeże 
z wyrazistymi taninami.

Nebbiolo8 miesięcy 
w beczce

Ca'del Baio to typowa rodzinna winiarnia nale-
żąca w czwartym pokoleniu do rodziny Grasso, 
gdzie każdy z rodziny zaangażowany jest w coś 
innego, każdy członek rodziny pilnuje tutaj swo-
ich zadań i wspólnie wraz z całą rodziną two-
rzy niepowtarzalną włoską winiarnię o niepo-
wtarzalnym klimacie i wysokiej jakości winach, 
które tworzone są wspólnie w ciepłej, rodzinnej 
przyjacielskiej atmosferze. Winiarnią zarządzają 
Giulio i Luciana, wspomagani przez swoje córki: 
Paulę, Valentinę i Federicę. Każde wino wywo-
dzące się z winiarni odzwierciedla region oraz 
szczep, w którego jest wyprodukowane, a jakość 
produktów jest na jak najwyższym poziomie. 

Ca’ del Baio, 
Piemont
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Barbaresco Valgrande 
DOCG

Barbera d'Alba 
DOC

Barbaresco Asili 
DOCG

Wino o kolorze intensywnej 
czerwieni z granatowymi refleksami 
oraz intensywnym aromacie malin, 
fiołków, dżemu z czerwonych 
owoców, przypraw takich jak pieprz 
i cynamon oraz wanilii. W ustach 
dobrze zbalansowane w aksamitnymi 
taninami i długim finiszem.

Wino o kolorze fioletowoczerwonym 
oraz intensywnym aromacie 
czerwonych owoców i fiołków. 
W ustach pełne i aksamitne 
z delikatnie zaznaczonymi taninami.

Wino o kolorze intensywnej 
czerwieni z granatowymi refleksami 
oraz intensywnym aromacie malin, 
fiołków, dżemu z czerwonych owoców, 
przypraw takich jak pieprz i cynamon 
oraz wanilii. W ustach eleganckie, 
pełne i dobrze zbalansowane 
z aksamitnymi taninami i długim 
finiszem.

NebbioloBarbera

Nebbiolo

27 miesięcyniestarzone

30 miesięcy

Barberesco Pora 
DOCG

Wino o kolorze intensywnej 
czerwieni z granatowymi refleksami 
oraz intensywnym aromacie malin, 
fiołków, dżemu z czerwonych 
owoców, przypraw takich jak pieprz 
i cynamon oraz wanilii. W ustach 
dobrze zbalansowane w aksamitnymi 
taninami i długim finiszem.

Nebbiolo30 miesięcy
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Trebbiano 
DOC

Montepulciano 
DOC

Orzeźwiające wino o żółto- 
słomkowym kolorze z zielonymi 
przebłyskami oraz aromacie owoców, 
w szczególności jabłka 
i moreli, z dodatkiem zapachu irysa. 
W smaku mocno owocowe. 

Wino w kolorze ciemnej, rubinowej 
czerwieni. Bogate w aromatyczne 
nuty jagód, czerwonej porzeczki, 
wiśni, z dotykiem tytoniu. W smaku 
mocno owocowe.

Trebbiano Montepulcianoniestarzone niestarzone

Masciarelli, Abruzzo
To prawdziwa gwiazda Abruzji. Posiadłość, której działalność wpłynęła na wizerunek i pozycję 
winiarskiego regionu. Za tym osiągnięciem stał Gianni Masciarelli – zdolny, rzutki winiarz i do-
bry duch wielu pozytywnych przeobrażeń. Od lat 80. ubiegłego wieku Gianni konsekwentnie roz-
wijał koncepcję winiarni i niczym autor cichego ideowego przewrotu, wpuszczał w senny klimat 
wiejskiej Abruzji coraz więcej orzeźwiającego powietrza. Pokazał winiarzom, że warto inaczej, 
bardziej kreatywnie prowadzić winnice, ograniczać zbiory i selekcjonować owoce. Nie bał się też 
używać nowych beczek, stosować nowoczesne metody winifikacji czy wprowadzać do uprawy 
„obce” odmiany, jak np. cabernet sauvignon. W mocno konserwatywnej Abruzji były to zmiany 
niemal rewolucyjne. Gianni nie był jednak ślepym wyznawcą nowoczesności, pozostał wierny 
temu, co w lokalnej tradycji najcenniejsze. Świetnie radził sobie z odmianą montepulciano, nada-
jąc jej modernistyczną ogładę, nie gubiąc jednocześnie jej stylistycznej odrębności. Jego popisowe 
(dzisiaj już powszechnie znane) wino „Villa Gemma” dobitnie to udowadniało. Inne wina również 
zyskiwały uznanie. Ceniono je za charakter, dobry styl i kulturę wykonania. Tragiczne wydarzenie 
przerwało ten ciekawy życiorys. W lipcu 2008 roku Gianni Masciarelli zmarł nagle w wieku 53 
lat. Ta przedwczesna śmierć, będąca wielką stratą dla winiarskiego świata, nie przerwała działal-
ności winiarni. Tak jak dawniej, wszystko przesiąknięte jest tu włoskim duchem tradycji i lokalnej 
atmosfery, przy jednoczesnej otwartości i nowoczesnej filozofii działań. Żona Gianni’ego, Marina 
Cvetić, udanie prowadzi winiarnię na tym właśnie kursie.
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Gianni Masciarelli 
Trebbiano DOC

Gianni Masciarelli 
Montepulciano DOC

Orzeźwiające wino 
o żółtosłomkowym kolorze 
z zielonymi przebłyskami oraz 
aromacie owoców, w szczególności 
jabłka, moreli oraz irysa. W smaku 
mocno owocowe i kruche.

Wino w kolorze ciemnej, rubinowej 
czerwieni. Bogate w aromatyczne 
nuty jagód, czerwonej porzeczki, 
wiśni z dotykiem tytoniu. W smaku 
mocno owocowe.

Trebbiano Montepulcianoniestarzone niestarzone

Marina Cvetič 
Trebbiano DOC

Marina Cvetič
Montepulciano DOC

Intensywne wino o rubinowym 
kolorze oraz aromacie dojrzałych 
jagód, czarnej porzeczki, suszonych 
kwiatów, fiołków, wanilii i gorzkiej 
czekolady. W ustach pełne.

Intensywne wino o świetlistym, 
złotym kolorze, zachwycające 
aromatami owoców, kontynuowanych 
w smaku, w szczególności papai, 
brzoskwini, lawendy, miodu i wanilii. 

Trebbiano Montepulciano22 miesiące 24 miesiące
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Trebbiano Villa 
Gemma IGT

Montepulciano 
Villa Gemma IGT

Intensywne wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz aromatach owoców 
w połączeniu z kwiatami, 
wyczuwalnym jabłkiem, bananem 
i jaśminem. 
W smaku kontynuuje aromaty.

Wino o aromatach owoców leśnych, 
porzeczki, peonii, eukaliptusa, róż, 
w kompozycji z kakao, skórą 
i wanilią. Wino o silnym charakterze, 
intensywne, kompleksowe i pełne.

Trebbiano, Cococciola
Chardonnay

Montepulcianoniestarzone 24 miesiące
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Cigno Moro, Apulia

Pepe Nero Cuvèe 
Spumante Brut IGP

Otto Cento Fiano 
IGP

Wino o kolorze jasnosłomkowym 
z zielonkawymi refleksami 
oraz kwiatowoowocowym 
zapachu. W ustach orzeźwiające 
i przyjemnie perliste, bardzo dobrze 
zbalansowane.

Delikatne i subtelne wino o jasnym 
kolorze z zielonkawymi refleksami 
oraz aromatach brzoskwiń 
z wyczuwalną migdałową nutą.

Fiano Minutolo Fiano Minutoloniestarzone niestarzone

Podwaliny winiarni zostały założone w 1921 roku przez dziadka obecnego właściciela. Uprawa 
winorośli została przerwana w czasie II Wojny Światowej. Po powrocie z frontu w 1950 roku objął 
on ponownie zarządzanie winnicą z której na skutek nalotów Amerykanów zostało uratowanych 
kilka hektarów winorośli. Początkowo większość produkcji przeznaczona była na rynek lokalny. 
Późne lata 90-te zaowocowały wzrostem produkcji, wprowadzeniem nowych technologii oraz eks-
pansją na rynki międzynarodowe. Obecny obszar winnicy to 21 hektarów bezpośrednio produku-
jących szeroką gamę win Apulii, począwszy od Primitivo, które jest coraz bardziej rozpoznawalne 
w świecie enologicznym, zwłaszcza, że zostało nazwane jednym z najbardziej reprezentatywnych 
włoskich winogron. W ofercie znajdują się również inne wina wytwarzane wyłącznie z autochto-
nicznych odmian, takich jak Negroamaro i Fiano. Czerwone winogrona są zlokalizowane w apela-
cji DOC na umiarkowanym wzgórzu, uprawiane na glebie, która jest bogata w żelazo i minerały 
(zwanej "czerwona ziemia") oraz mikroklimatu złagodzonego przez Morze Śródziemne. Odmia-
ny białe są położone na wzgórzach, w rejonie Valle d'Itria, gdzie chłodne temperatury przyczynia-
ją się do podkreślania niezwykle aromatycznego charakteru powstałych z nich win.
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Otto Cento Primitivo 
di Manduria IGP

Cigno Moro  
Chardonnay IGP

Cigno Moro Primitivo 
di Manduria DOP

Otto Cento 
Negroamaro IGP

Eleganckie wino o kolorze 
rubinowym oraz intensywnych 
aromatach wiśni i jagód 
w połączeniu z przyprawami oraz 
dymem ze świecy. W ustach pełne, 
dobrze zbalansowane. 

Eleganckie wino o mocnym kolorze 
żółtym oraz przyjemnym aromacie 
banana i miodu. W ustach krągłe, 
pełne z długim finiszem.

Eleganckie wino o kolorze 
rubinowym z fioletowymi refleksami 
oraz intensywnych aromatach 
czarnej porzeczki i czerwonej róży. 
W ustach pełne, krągłe, z miękkimi 
taninami. Na końcówce wyczuwalne 
słodkie przyprawy.

Przyjemne wino o kolorze 
rubinowym oraz intensywnych 
aromatach wiśni i jagód 
w połączeniu z dżemem jagodowym. 
W ustach pełne, krągłe, z miękkimi 
taninami uwalniającymi delikatną 
słodycz przy końcówce.

Primitivo

Chardonnay Primitivo

Negroamaro3 miesiące 
w beczce

niestarzone 6 miesięcy 
w beczce

niestarzone
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Cigno Moro 
Negroamaro IGP

Primitivo di Manduria 
Vecche Vigne Riserva 
DOP

6 Anime
IGP

Primitivo di Manduria 
Vecche Vigne DOP

Eleganckie wino o kolorze 
rubinowym oraz intensywnych 
aromatach fiołków, śliwkowego 
dżemu oraz wiśni. W ustach 
pełne, krągłe, z miękkimi taninami. 
Harmonijne z balsamiczną nutą.

Eleganckie wino o kolorze czerwonym 
ze złocistymi refleksami oraz 
intensywnych aromatach dojrzałych 
owoców czerwonych w połączeniu 
z aromatami kakao oraz czekolady 
i kawy. W ustach pełne, krągłe, 
z miękkimi taninami. Na końcówce 
wyczuwalna subtelna wanilia.

Eleganckie wino o rubinowym 
kolorze z bordowymi refleksami 
oraz aromatach czarnych owoców, 
migdałów czekolady oraz kawy. 
W ustach intensywne gęste 
z długim finiszem.

Eleganckie wino o kolorze 
czerwonym ze złocistymi refleksami 
oraz intensywnych aromatach 
dojrzałych owoców czerwonych 
w połączeniu z aromatami kakao 
oraz czekolady i kawy. W ustach 
pełne, krągłe, z miękkimi taninami. 
Na końcówce wyczuwalna subtelna 
wanilia.

Negroamaro

Primitivo Aglianico, Malvasia, 
Negroamaro, Nero di 

Troia, Primitivo

Primitivoniestarzone

8 miesięcy 
w beczce

10 miesięcy 
w beczce

8 miesięcy 
w beczce
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CDC Rosso 
IGP

Lekkie wino o czerwonym kolorze. 
Nos bogaty w dojrzałe owoce, 
z delikatną balsamiczną nutą. 
W ustach krągłe, pełne, z bogatą 
strukturą tanin.

Baglio di Cristo 
di Campobello, Sicilia 

Adenzia Rosso 
IGT

Eleganckie wino o wyrazistym 
czerwonym kolorze. Nos bogaty 
w czereśnie oraz leśne owoce,  
z delikatną waniliową nutą. 
W ustach krągłe, pełne z bogatą 
strukturą tanin i przyjemnym 
pikantnym posmakiem.

Nero d’Avola, Syrah, Merlot, 

Cabernet Sauvignon

Nero d’Avola, 
Syrah,

Cabernet Sauvignon

10 miesięcyniestarzone

Ta trzydziestohektarowa winnica usytuowana jest na słonecznych pagórkach Agrigiento. Żyzna 
gleba, bogata w wapń, powoduje wspaniały wzrost oraz plonowanie krzewów. Tylko w pełni 
dojrzałe grona są ręcznie zbierane. Ograniczona produkcja, separacja winogron i osobny proces 
produkcji wina dla każdego ze szczepów umożliwiają skupienie się na osiągnięciu wyjątkowego 
i unikatowego smaku, tak charakterystycznego dla tych terenów. Wszystkie te zabiegi służą temu, 
aby wino osiągnęło trwałość, siłę i pasję, którą ludzie przekazują przy produkcji tego trunku.
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Mule jako idelna potrawa śródziemnomorska  
do najlepszej jakości włoskich win

PRZYGOTOWANIE
Małże wyszorować, zeskrobać narośla z muszli 
i oderwać bisiory, tzn. włókniste nitki. Dokładnie 
opłukać pod bieżącą zimną wodą i osuszyć. W trak-
cie czyszczenia nie moczyć w wodzie, bo się otwo-
rzą. Cebulki obrać i drobno posiekać. Pietruszkę 
umyć, osuszyć i posiekać same listki. W rondlu roz-
topić masło na średnim ogniu, zeszklić cebulę. Wlać 
białe wino, dodać pietruszkę (trochę zostawić do 
dekoracji), zwiększyć ogień i doprowadzić do wrze-
nia. Dodać małże i gotować pod przykryciem przez 
5 – 6 minut na dużym ogniu, aż małże się otworzą. 
Mniejsza ilość muli może potrzebować nieco mniej 
czasu na otwarcie muszli. W trakcie gotowania  
2-3 razy potrząsnąć rondlem aby małże równomier-
nie się gotowały. Zestawić z ognia, wyrzucić mule, 

małże w białym winie

które się nie otworzyły. Posypać pozostałą natką i za-
raz podawać.
 
PROPOZYCJA PODANIA
Małże podaje się same na przystawkę, można do 
nich podać bagietkę czosnkową. Podaje się je również 
z frytkami na danie główne.

WSKAZÓWKI 
Najlepsze i najsmaczniejsze są świeże małże. Należy 
zwracać uwagę, aby były zamknięte. Jeśli są otwarte, 
to zapewne są już martwe. Można to sprawdzić stu-
kając muszelką o blat stołu. Jeśli małża się zamknie, 
to znaczy, że jest żywa. Jeśli się nie zamknie, należy  
ją wyrzucić.

Mule po marynarsku



Laluci Grillo 
IGP

Laudari 
Chardonnay IGP

Przyjemne wino o wyraźnych 
aromatach cytrusowych, maślaną 
nutą oraz uwypukloną białą 
śliwką, mango i wanilią. W ustach 
świeże, kontynuuje owocowy smak 
w kompozycji z wanilią. 

Przyjemne wino o wyraźnych 
aromatach białych kwiatów 
w kompozycji z cytrusami, 
brzoskwinią, gruszką i zielonym 
jabłkiem. W ustach dobrze 
zbalansowana kwasowość, pełnia 
owocu i dotyk mineralnej nuty.

Grillo, Chardonnay Chardonnayniestarzone niestarzone

Lusira Syrah 
IGP

Lu Patri Nero 
d’Avola IGP

Eleganckie wino, w nosie wyczuwalny 
dżem z czerwonych owoców. Bogate 
akcenty przypraw oraz delikatna 
waniliowa nuta. 
W ustach krągłe, pełne, z bogatą 
strukturą tanin i przyjemnym 
pikantnym posmakiem.

Eleganckie wino, nos bogaty 
w balsamiczne nuty i aromatyczne 
zioła, owoce leśne i wiśnie. 
W ustach gładkie, z eleganckimi 
taninami i mocą aromatu. 
Ciepłe, z pikantną nutą 
i posmakiem lukrecji.

Syrah Nero d’Avola14 miesięcy 14 miesięcy
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Riesling Classic
Qualitätswein

Niederhäuser 
Pfingstweide
Qualitätswein 

Wino o jasnożółtym kolorze, 
zapachu brzoskwiń i truskawek. 
W ustach delikatnie kruche, 
eleganckie, z wyczuwalnymi 
owocowymi nutami.

Delikatne wino o jasnosłomkowym 
kolorze z zielonymi refleksami oraz 
łagodnym aromacie z wyczuwalną 
limonką i grejpfrutem. 
W smaku kruche, mineralne.

Riesling Riesling7 miesięcy 9 miesięcy

Oparta na tradycjach rodzinnych winiarnia Paul Anheuser sięga początkami XVII wieku 
– czasu wojny trzydziestoletniej.   Na przełomie XIX i XX wieku właściciele winiarni, 
jako jedni z pionierów uprawy wina w tamtym regionie, odkryli już wówczas czysty 
charakter Rieslingrebe. Podstawą filozofii firmy jest produkcja młodego i świeżego wina 
i zagwarantowanie czasu leżakowania odpowiedniego do rocznika. W 1915 roku ówcześni 
właściciele pozyskali tereny dzisiejszej winiarni na Stromberger Strasse i budynek przy 
Hofgartenstrasse. Paul Anheuser przejął posiadłość i rozpoczął uprawę wina wytrawnego. 
W tym widział przyszłość i tą decyzją idealnie trafił w gusta swoich klientów.

Weingut Paul Anheuser, Nahe
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Kreuznacher 
Narrenkappe Eiswein

Dornfelder 
Qualitätswein

Schlossböckelheimer 
Köningsfels 
Qualitätswein

Kreuznacher 
Kauzenberg 
Qualitätswein

Wino o jasnożółtym kolorze 
i delikatnej różanej woni. W ustach 
pełne ciało, z wyczuwalnymi nutami 
przypraw. Słodkie taniny otula miękki 
smak.

Wino to jest idealną kompozycją 
silnej kwasowości z mocną słodyczą. 
Długi i świeży smak.

Delikatne wino o kolorze 
truskawkowym oraz łagodnym 
owocowym aromacie. W smaku 
kruche, mineralne i bardzo 
orzeźwiające.

Łagodne wino o żółtym kolorze 
i aromatach brzoskwiń. W smaku 
młode, lekkie, przyjemnie kruche 
z delikatną słodyczą.

Riesling Dornfelder10 miesięcy niestarzone

Riesling Gewürztraminer9 miesięcy 7 miesięcy

Niederhäuser 
Pfingstweide
Qualitätswein 
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Weingut Würtzberg, Mosel

Riesling Scivaro Pinot Blanc

Blanc 
de Noir

Pinot 
Noir

Dawna rezydencja pruska wybudowana w 1898r. z charakterystycznym zamkiem nad rzeką Saar 
rozciąga się na dwóch zboczach Serriger Herrenberg i Serriger Würtzberg o łącznej powierzchni 
14ha. Największą powierzchnię bo aż 9ha uprawną zajmuje Riesling, potem Pinot Blank 3ha i po 
1 ha Pinot Noir i  Auxerrois.

Wino o jasnym kolorze słomkowym 
z zielonkawymi refleksami oraz 
cytrusowym armacie. W ustach 
lekkie, świeże i z przyjemną słodyczą 
w tle.

Wino o jasnosłomkowym kolorze 
oraz aromacie cytrusów. W 
ustach lekkie, mineralne, świeże 
z umiarkowaną kwasowością i 
przyjemnym owocowym finiszem.

Riesling Pinot Blancniestarzone niestarzone

Wino o pomarańczowołososiowym 
kolorze oraz cytrusowym aromacie.  
W ustach orzeźwiające, świetnie 
zbalasowana kwasowość z dużą 
ekspresją owocu na podniebieniu. 

Klasyczny Pinot Noir o 
jasnoczerwonym kolorze i aromacie 
czerwonych owoców. Delikatny i 
jedwabisty o eleganckim bukiecie 
i mineralnym smaku z długim 
przyjemnym finiszem .

Pinot Noir Pinot Noirniestarzone niestarzone
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Hannes Reeh to rodzinna winiarnia zało-
żona w 2017 roku przez obecnego właści-
ciela Hannes’a, który prowadzi ją wraz ze 
swoją siostrą Karhrin. Początki produkcji 
były niewielkie, ograniczały się do zale-
dwie 50 000 butelek, ale wino klientom 
tak przypadło do gustu, że po trzech la-
tach produkcja wzrosła do 500 000 bute-
lek. Ulubionym szczepem jest Zweigelt, 
który prezentowany jest w rożnych od-
słonach i zawsze, tak jak inne wina z tej 
winiarni, odzwierciedla klimat, gleby 
i charakter regionu. Winiarnia znajduje 
się w Andau, w winiarskim regionie Se-
ewintel, w Burgenland. Uprawy winorośli 
zajmują powierzchnie 75 hektarów.

Hannes Reeh, Burgenland
Weissburgunder 
Qualitätswein

Eleganckie wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz intensywnym 
orzeźwiającym aromacie cytrusów. 
W smaku kruche i świeże. Wino 
wyraziste i eleganckie.

Weissburgunderniestarzone
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Heideboden Weiss 
Qualitätswein

Eleganckie wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz intensywnym aromacie 
dojrzałych owoców. W smaku duże 
ciało. Wino wyraziste i eleganckie.

Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, 
Weissburgunder

niestarzone

Heideboden Rot 
Qualitätswein

Eleganckie wino o intensywnym 
bordowym kolorze oraz aromacie 
dojrzałych jagód. W smaku mocne, 
eleganckie z aksamitnymi taninami.

Cabernet 
Sauvignon, Merlot, 

Zweigelt

niestarzone

Merlot Rohstoff 
Qualitätswein

Zwiegelt Rohstoff 
Qualitätswein

Eleganckie wino o intensywnym 
bordowym kolorze oraz aromacie 
dojrzałych jagód połączonych 
z przyprawami. W smaku mocne, 
eleganckie z aksamitnymi taninami.

Eleganckie wino o intensywnym 
bordowym kolorze oraz aromacie 
przypraw. W smaku mocne, 
eleganckie z aksamitnymi taninami.

Merlot Zweigelt14 miesięcy 
w beczce

12 miesięcy 
w beczce

7 5 A u s t r i a



Grüner Veltliner 
Qualitätswein

Welschriesling  
Qualitätswein

Orzeźwiające wino 
o jasnosłomkowym kolorze oraz 
intensywnym aromacie jabłek. 
W smaku orzeźwiające, początek 
delikatnie słodkawy, a końcówka 
przyjemnie kwaskowata.

Orzeźwiające wino 
o jasnosłomkowym kolorze oraz 
intensywnym aromacie cytrusów. 
W smaku delikatne i orzeźwiające 
z długą końcówką i mineralną nutą.

Grüner Vetliner

Welschriesling

niestarzone

niestarzone

Spring Brake Rosé 
Qualitätswein

Orzeźwiające wino o bladoróżowym 
kolorze oraz intensywnym 
aromacie wiśni. W smaku delikatne 
i orzeźwiające z długą końcówką.

Zweigeltniestarzone

To młoda winiarnia, powstała w 2005 roku 
prowadzona przez urocze małżeństwo Her-
berta i Carmen Zillinger. Oboje oddani so-
bie oraz pasji tworzenia win. Z powodze-
niem produkują najwyższej jakości, lekkie 
i świeże wina, które idealnie odzwierciedlają 
charakter regionu.

Weingut 
Herbert Zillinger, 
Ebenthal
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Rotes House, Wiedeń

RH Grüner Veltliner 
Qualitätswein

RH Traminer  
Qualitätswein

Eleganckie wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz cytrusowym bukiecie, 
z uwypuklonym zapachem 
grapefruita w kompozycji z białym 
pieprzem. Dobrze zbalansowane 
wino z wyrazistym ciałem.

Eleganckie wino o jasnożółtym 
kolorze oraz owocowomiodowym 
aromacie z przydymioną nutą. 
W smaku kruche, przyjemne 
i orzeźwiające.

Grüner Vetliner

Traminer

niestarzone

niestarzone

RH Wiener Gemischter  
Satz Qualitätswein

Wyraziste wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz bukiecie owocowym, 
z uwypuklonym zapachem 
grapefruita w kompozycji z ziołami 
i orzechowym posmakiem. Dobrze 
zbalansowane wino z mocną 
strukturą tanin.

Pinot Blanc, Pinot 
Gris, Traminer

niestarzone

Początki winiarni „Rotes Haus” sięgają 2001 
roku, w którym Hans Schmidt obecny wła-
ściciel kupił 2,2 ha malowniczo położonych 
winnic o tej samej nazwie, w samym środku 
regionu Nussberg. Schmidt początkowo nie 
zamierzał zostać winiarzem, doceniając jed-
nak duży potencjał terroir rozpoczął współ-
pracę z bardziej doświadczonym Fritzem 
Weningerem, który podobnie jak Schmidt 
dostrzegł olbrzymi potencjał winnic okolic 
Nussberg. W 2003 został zabutelkowany 
pierwszy rocznik Gemischter Satz, który 
od razu zaczął się cieszyć dużą popularno-
ścią szczególnie w ekskluzywnych restaura-
cjach. Po tym sukcesie Hans Schmidt doku-
pił przylegające winnice i obecnie Winiarnia 
posiada ok 9 ha winorośli. W 2006 roku 
została zakupiona tradycyjna wiedeńska wi-
niarnia "Mayer am Pfarrplatz" gdzie do dnia 
dzisiejszego wina Rotes Haus są produko-
wane i butelkowane.

7 7 A u s t r i a



Weingut Mayer 
am Pfarrplatz, Wiedeń

Landhaus Mayer 
Grüner Veltliner

Landhaus Mayer 
Riesling

Orzeźwiające wino 
o jasnosłomkowym kolorze oraz 
intensywnym aromacie grapefruitów. 
W smaku wyraziste, z subtelną nutą 
ziołową oraz długą końcówką.

Orzeźwiające wino 
o jasnosłomkowym kolorze oraz 
intensywnym aromacie kwiatów, 
cytrusów i moreli. W smaku lekkie 
i delikatne, z subtelną kwasowością 
na końcówce.

Grüner Vetliner Rieslingniestarzone niestarzone

Landhaus Mayer 
Rosé

Mayer Sauvignon 
Blanc Qualitätswein

Orzeźwiające wino o łososiowym 
kolorze oraz subtelnym aromacie 
truskawek. W smaku wyraziste, 
z lekką pikanterią na finiszu.

Orzeźwiające wino 
o jasnosłomkowym kolorze 
z zielonkawymi refleksami oraz 
przyjemnym aromacie cytrusów. 
W ustach świeże i kruche.

Zweigelt Sauvignon Blancniestarzone niestarzone
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Winiarnia od 1811 roku należy do rodziny Mayer, a tajemnica tworzenia najwyższej klasy win 
przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wina wychodziły zawsze spod ręki rodzinnego sommeliera, 
aż do 2008 roku kiedy to Gerhard J. Lobner przejął ten obowiązek i piastuje go do dzisiaj. Winiarnia 
należy do czołówki wiedeńskich producentów, a wina Mayer rozpoznawalne są na całym świecie.

Mayer Grüner 
Veltliner Qualitätswein

Mayer Riesling  
Qualitätswein

Eleganckie wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz delikatnych owocowych 
aromatach, w kompozycji z ziołową 
pikanterią. W ustach mocna 
struktura i wyraźne nuty pieprzne 
na końcówce. Wino dobrze 
zbalansowane i długie.

Wino o jasnosłomkowym kolorze 
oraz głęboko owocowych aromatach 
owoców cytrusowych oraz brzoskwiń. 
W ustach mocno skoncentrowane, 
z długą mineralną końcówką.

Grüner Vetliner Rieslingniestarzone niestarzone

Mayer Asia Cuvée 
Qualitätswein

Mayer Wiener 
Gemischter Satz 
Qualitätswein

Delikatne wino o jasnosłomkowym 
kolorze z zielonymi refleksami 
i przyjemnych aromatach owoców 
tropikalnych. W ustach świeże, 
orzeźwiające, a zarazem eleganckie.

Wyraziste wino o jasno słomkowym 
kolorze oraz bukiecie owocowym, 
z uwypuklonym zapachem 
grapefruita w kompozycji z ziołami 
i orzechowym posmakiem. Dobrze 
zbalansowane wino z mocną 
strukturą tanin.

Grüner Veltliner, 
Riesling, Sauvignon 

Blanc, Traminer, 
Weissburgunder

Grüner Veltliner, 
Riesling, Zierfandler

niestarzone niestarzone
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Der Ott, 
Wagram, Niederöstereich

Der Ott 4 Fass 
Grüner Veltliner

Der Ott Grüner 
Veltliner

Der Ott  
Gemischter Satz

Winiarnia założona w 1889 roku przez Ignaza 
Ott, prowadzona z oddaniem i starannością 
w 1993 roku została przejęta przez kolejne 
pokolenie Marię i Bernarda. Wieloletnie 
doświadczenie, pasja i przywiązanie do 
Wagram zaowocowało wspaniałymi winami. 
Winiarnia w 2008 otrzymała tytuł winiarza 
roku przyznany przez prestiżowy magazyn 
"The Falstaff".

Wino o jasnożółtym kolorze i 
aromacie owoców w szczególności 
grejpfruta w kombinacji z ziołami 
na mineralnym tle. Czyste w smaku, 
dynamiczne, precyzyjne i surowe w 
swojej liniowej strukturze. 

Delikatne i lekkie wino o 
jasnosłomkowym kolorze oraz 
miodowym aromacie. W ustach 
wyczuwalne cytrusy i orzeźwiająca 
kwasowość zakończona owocowym 
finiszem. 

Wino o bladożółtym kolorze oraz 
aromacie nektarynek, pomarańczy i 
ziół. W ustach eleganckie i łagodne. 

Grüner Veltliner Chardonnay, 
Grüner Veltliner, 

Pinot Blanc, 
Riesling, 

Welchriesling 

Grüner Veltliner

niestarzone niestarzone

niestarzone
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Der Ott – mistrz Austrii
w tworzeniu najwyższej klasy 

Grüner Veltlinerów!

Der Ott 
Grüner Veltliner

Der Ott  
4 Fass 
Grüner Veltliner

www.wina.zasada.pl



Weingut Schwarz, Burgenland
Historia winiarni zaczyna się w 1992r. kiedy to Hans Schwarz hobbistycznie wyprodukował 
swoje pierwsze wino o nazwie Giovanni. Zachęcony radami przyjaciół, w 1999 r. założył 
firmę Weingut Schwarz. Jego pierwszy „Schwarz Rot” zmienił postrzeganie winogron 
Zweigelt, które nigdy nie wykazywały 
takiej głębi i złożoności. Było to 
możliwe dzięki szybkiemu schłodzeniu 
winogron w winnicy bezpośrednio po 
zebraniu. W 2004 roku Hans Schwarz 
zaprezentował swoje pierwsze białe 
i czerwone wina „A Lita” w formacie 
butelek o pojemności 1 litra. Jego 
zamiarem było ożywienie butelki na 
litr i zachęcanie do serwowania jego 
win w gastronomii. Pomysł stworzenia 
„Kumarod” 2006 („towarzysze”) pojawił 
się po obejrzeniu dzieła autorstwa 
Nikolausa Eberstallera i został stworzony, 
aby pokazać bliską przyjaźń między 
Aloisem Kracherem, Manfredem 
Kranklem i Hansem Schwarzem.

Der Ott Schwarz 
Kumarod Weiss

Wino o zielonożółtym kolorze 
i aromatach gruszki, mango 
z delikatnym dotykiem kwiatów. 
W ustach świeże z uwypuklonym 
jabłkiem, przyjemną kwasowością 
i delikatnym mineralnym finiszem.

Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, 

Scheurebe

niestarzone
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Schwarz Butcher 
Cuveé

Schwarz 
Weiss

Schwarz 
Jean Noir

Schwarz 
Lita Rot

Wino o jasnożółtym kolorze 
i aromatach owoców tropikalnych. 
W ustach świeże z delikatnym 
dotykiem przypraw i przyjemną 
mineralną nutą. Finisz miękki i długi 
z wyraźną nutą beczki.

Wino o jasnozielonym kolorze. 
Aromat świeżo skoszonej łąki 
z dotykiem jabłka. Dobrze 
zbalansowana kwasowość, mineralne 
z subtelnym grejpfrutem na 
końcówce.

Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, 

Scheurebe

Chardonnay, 
Grüner Veltliner

18 miesięcy 
w beczce

13 miesięcy 
w beczce

Wino o ciemnorubinowym kolorze 
z fioletowymi refleksami. Złożone 
okrągłe z eleganckimi taninami, 
na podniebieniu wyczuwalne 
jeżyny, jagody z dotykiem ziół. 
Zintegrowane i soczyste, finisz 
miękki z delikatnym nugatowym 
posmakiem.

Wino o intensywnym rubinowym 
kolorze z fioletowymi refleksami. 
W ustach delikatne z uwypuklonym 
aromatem wiśni. Jedwabiste taniny, 
na końcówce miękkie z mineralnym 
posmakiem.

Blaufränkisch, Zweigelt Zweigeltniestarzone niestarzone

8 3 A u s t r i a



Schwarz Butcher 
Blaufränkisch

Schwarz 
Panta Rei Caberhei

Schwarz Panta Rei 
Blaufränkisch

Schwarz 
Rot

Czerwone wino o ciemnorubinowym 
kolorze. Aromat konfitury z jagód, 
jeżyn z lekką nutą pikanterii. 
W ustach pełne z dobrze 
zbudowanymi taninami. Finisz długi 
z delikatnym nugatowym posmakiem

Wino o rubinowym kolorze 
z granatowymi refleksami. Śliwkowo 
pieprzowy aromat przeplatający się 
jagodową konfiturą. Na podniebieniu 
mocne o żywej strukturze 
z przyjemnym czekoladowym 
wykończeniem.

Blaufränkisch Cabernet Franc, 
Cabernet 

Sauvignon, Merlot

18 miesięcy 
w beczce

24 miesiące
w beczce

Wino o ciemnorubinowym kolorze 
z granatowymi refleksami. Dobrze 
zbudowane taniny, aromaty 
leśnych owoców przeplatających 
się z pieprzem. Na końcówce 
wyważone z delikatnie podkreśloną 
kwasowością i wyraźną taniną.

Wino o ciemnoczerwonym kolorze. 
Długie eleganckie z uwypuklonym 
aromatem jagód, wiśni oraz 
korzennych przypraw. Aksamitne 
taniny, dobrze zbalansowana 
kwasowość ze słodkawym posmakiem 
na finiszu. 

Blaufränkisch Zweigelt24 miesiące
w beczce

19 miesięcy 
w beczce
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Schwarz 
Kumarod 

Weiss

Schwarz 
Butcher 
Cuveé

Schwarz 
Weiss

Schwarz 
Jean Noir

Schwarz 
Lita 
Rot

Schwarz 
Butcher 

Blaufränkisch

Schwarz 
Panta Rei 
Caberhei

Schwarz  
Panta Rei 

Blaufränkisch

Schwarz 
Rot

POZNAJ SMAK WYTWORNYCH 
WIN AUSTRIACKICH od

Weingut Schwarz!  

www.wina.zasada.pl
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Michel Torino, Cafayate 

Torrontés 
Colección

Malbec Rosé 
Colección

Delikatne wino, w smaku kruche, 
przyjemne i orzeźwiające, idealna 
kompozycja kwiatów i cytrusów, na 
finiszu wyczuwalna lekka słodycz.

W nosie wyczuwalne aromaty róży 
oraz miodu z trzciny cukrowej. 
W smaku przeważają nuty 
czerwonych owoców, w szczególności 
czereśni. 

Torrontés Malbecniestarzone niestarzone

Początki Michel Torino sięgają 1892 roku, kiedy to dwaj Włosi: David i Salvador Michel zasadzili 
pierwsze winorośle i zbudowali winiarnię Bodega La Rosa po to, aby zaopatrywać mieszkańców 
okolicznych wiosek w najwyższej jakości wina. Małżeństwo Davida Michel z Gabrielą Torino 
dało obecną nazwę firmy, a ich dzieci uczyniły z niej jednego z najlepszych przedstawicieli 
winiarstwa północnej części Argentyny. Obecnie Michel Torino to połączenie starej winiarskiej 
tradycji z najnowszymi technologiami produkcji wina. System uprawy winorośli charakteryzuje 
się minimalnym użyciem środków chemicznych służących do użyźniania gleby. Do nawożenia 
używa się materiałów organicznych, takich jak skórki czy szypułki winogron, co świadczy 
o dużym zaangażowaniu właścicieli winiarni w ochronę środowiska.

Doskonały stosunek ceny do jakości! Doskonały stosunek ceny do jakości!
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Malbec 
Colección

Cabernet Sauvignon 
Colección

Wino o przyjemnym zapachu czarnej 
porzeczki, z delikatnymi akcentami 
pieprzu. W smaku krągłe i pełne, 
wyczuwalne czerwone owoce  
w kompozycji z przyprawami oraz 
wanilią.

Łagodne wino, w smaku niesłychanie 
delikatne i miękkie. Na końcówce 
wyczuwalny posmak dżemu 
śliwkowego.

Malbec Cabernet 
Sauvignon

5 miesięcy 5 miesięcy

Tannat 
Colección

Pinot Noir 
Colección

Wino wytwarzane z rzadkiego, 
a zarazem typowego dla Argentyny 
szczepu Tannat. W ustach 
wyczuwalne akcenty suszonej śliwki, 
czereśni oraz wanilii.

Delikatne wino o kolorze 
intensywnej purpury i przyjemnym 
aromacie malin i róż. W ustach 
lekkie i kruche, z wyczuwalną 
waniliowo-pieprzną nutą.

Tannat Pinot Noir6 miesięcy 6 miesięcy

Doskonały stosunek ceny do jakości!

Doskonały stosunek ceny do jakości!

Doskonały stosunek ceny do jakości!

Doskonały stosunek ceny do jakości!
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Shiraz 
Colección

Doskonałe wino w ustach 
intensywne i krągłe, wyczuwalne 
słodkawe taniny oraz doskonale 
wyważona kompozycja czerwonych 
owoców i przypraw.

Shiraz6 miesięcy

Cuma 
Torrontés

Cuma 
Malbec Rosé

Wino o intensywnych aromatach 
kwiatów. Wyraźnie wyczuwalne 
nuty skórki pomarańczowej, która 
w ustach tworzy idealną kompozycję 
z cytrusami oraz cytrynowym 
miąższem. 

Delikatne i niesłychanie orzeźwiające 
wino o ciemnoróżowym kolorze 
z fioletowymi refleksami. W smaku 
przeważają nuty czerwonych 
owoców, w szczególności truskawki. 
Na finiszu przyjemnie kruche.

Torrontés Malbecniestarzone niestarzone

W 1929 roku Michel 
Torino została pierwszą 
argentyńską winiarnią 
uhonorowaną poza 
granicami kraju, 
zdobywając złoty medal 
za wino Torrontes Michel 
Torino na Targach Ibero 
Americana w Sewilli.

Doskonały stosunek ceny do jakości!

Wino organiczne! Wino organiczne!
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Cuma 
Cabernet Sauvignon

Cuma 
Malbec

Wino o aromatach śliwki, rozmarynu 
i eukaliptusa. Bogaty 
i skoncentrowany smak 
z wyczuwalnymi nutami jagód oraz 
śliwek, z delikatnymi akcentami 
mięty i przypraw. 

W nosie wyczuwalne nuty przypraw 
i ciemnych owoców, z uwypukleniem 
borówki. W ustach elegancka 
harmonia i mocne, dojrzałe taniny, 
długi i wytworny finisz.

Cabernet 
Sauvignon

Malbecniestarzone niestarzone

Torrontes Amaru
Torrontes Rosé 
Amaru

Delikatne wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz kwiatowocytrusowym 
aromacie, z uwypuklonym zapachem 
róży, cytryn, i pomarańczy. W smaku 
kruche, przyjemne i orzeźwiające. 
Idealna kompozycja kwiatów 
i cytrusów, na finiszu wyczuwalna 
lekka słodycz.

Delikatne wino o jasnoróżowym 
kolorze oraz kwiatowym aromacie, 
z uwypuklonym zapachem róży 
i czereśni. W smaku kruche, 
przyjemne i orzeźwiające. Wino 
różowe wytworzone z białego 
szczepu Torrontes z domieszką 
Malbeca.

Torrontes Torrontesniestarzone niestarzone

Wino organiczne! Wino organiczne!
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Malbec Amaru
Cabernet Sauvignon 
Amaru

Wino o głęboko purpurowym kolorze 
oraz aromatach czerwonych owoców. 
W ustach miękkie, z uwypuklonym 
akcentem śliwki i czereśni. Delikatne 
wino z aksamitnymi taninami.

Wino o głęboko purpurowym 
kolorze oraz aromatach czerwonych 
owoców. W ustach pełne z mocno 
wyczuwalną nutą czarnej porzeczki 
w połączeniu z delikatną pikanterią.

Malbec Cabernet 
Sauvignon

niestarzone niestarzone

Torrontés 
Don David

Malbec 
Don David

Eleganckie wino o intensywnych 
kwiatowych aromatach, szczególnie 
różanych, w kompozycji z dotykiem 
cytrusów. W ustach harmonia 
cytryn, grejpfrutów i winogron, 
z delikatną miodową nutą.

Szlachetne, eleganckie wino o aromatach 
śliwki połączonej z tytoniem i dębem. 
Smak bogaty i skoncentrowany, 
wyczuwalne nuty śliwkowych powideł 
w połączeniu z wanilią. Mocno 
zaakcentowany maślany posmak.

Torrontés Malbec3 miesiące 10 miesięcy
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Cabernet Sauvignon 
Don David

Shiraz 
Don David

Wino o kolorze karmazynowej 
czerwieni z purpurowymi i czarnymi 
refleksami oraz o aromatach 
przypraw, tytoniu, haszyszu i wanilii. 
W smaku krągłe, wyczuwalny 
intensywny owoc i szlachetny 
posmak wanilii.

Wino o aromatach czarnego pieprzu, 
przypraw, orzechów i palonego dębu. 
W ustach doskonała kompozycja 
dojrzałych, czerwonych owoców, 
przypraw i wanilii oraz słodkawych 
tanin. Na finiszu delikatne 
i aksamitne.

Cabernet 
Sauvignon

Shiraz10 miesięcy 12 miesięcy

Tannat 
Don David

Wino o aromatach goździków 
i białej czekolady. W ustach 
dobrze zbudowane, o wyrazistych 
taninach, długim finiszu, na którym 
wyczuwalna jest włoska gorzka 
czekolada. 

Tannat12 miesięcy
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Malbec 
Fincas

Cabernet Sauvignon 
Fincas

Szlachetne i eleganckie wino  
o aromatach owoców, w połączeniu 
z wanilią i dębem. Smak bogaty 
i skoncentrowany, wyczuwalne nuty 
dojrzałych owoców w połączeniu 
z wanilią.

Wino o aromatach czarnego pieprzu, 
ostrej papryczki i dębu. W ustach 
doskonała kompozycja dojrzałych 
czerwonych owoców, przypraw 
i wanilii oraz dojrzałych, słodkawych 
tanin.

Malbec Cabernet 
Sauvignon

15 miesięcy 15 miesięcy

Pinot Noir 
Fincas

Niesłychanie szlachetne wino. 
Bogaty i skoncentrowany smak, 
wyczuwalne nuty dojrzałych 
owoców w połączeniu z wanilią. 
Intensywne taniny z delikatną nutą 
słodyczy. Długi finisz i mocno 
zaakcentowany maślany posmak.

Pinot Noir15 miesięcy

Winnice Michel Torino zajmują 
700 hektarów upraw i są położone 
na wysokości 1700 metrów 
nad poziomem morza. Wysoka 
amplituda temperatur, słoneczny 
klimat i woda spływająca 
z andyjskich lodowców powodują, 
że wina pochodzące z tej winiarni 
charakteryzują się nadzwyczajnym 
bukietem smaków oraz  aromatów.

9 3 A r g e n t y n a



Ciclos 
Sauvignon Blanc 
Fumé

Ciclos 
Malbec Merlot

Doskonałe połączenie owocowości 
szczepu Merlot z delikatnością 
i elegancją szczepu Malbec. 
Wino o aromatach czerwonych 
owoców w kompozycji z wanilią 
i karmelem.

Eleganckie wino o przyjemnych 
nutach cytrusowych, w szczególności 
grejpfrutowych. W ustach 
wyczuwalny smak dojrzałych 
owoców z intensywnym kremowym 
posmakiem. 

Sauvignon Blanc Malbec, Merlot8 miesięcy 12 miesięcy

Altimus

Szlachetne wino o aromatach 
czerwonych owoców w połączeniu 
ze śliwką i wanilią. W ustach 
miękki początek, z lekko 
słodkawymi taninami, krągłe  
z mocną owocowością i posmakiem 
czekolady.

Malbec, Cabernet
Sauvignon, Syrah

12 miesięcy

Malbec el Esteco

Wino o głęboko purpurowym kolorze 
oraz aromatach czerwonych owoców. 
W ustach miękkie, z uwypuklonym 
akcentem śliwki i czereśni. Delikatne 
wino z aksamitnymi taninami.

Malbec12 miesięcy 
w beczce
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Sauvignon Blanc 
Valle de Rengo

Chardonnay 
Valle de Rengo

Wino o bogatym, świeżym 
i niezwykle owocowym smaku, 
aromatach banana, gruszki, cytrusów, 
dopełnionych akcentami pieczonego 
chleba. 

Delikatne wino o lśniącym, blado- 
słomkowym kolorze oraz aromacie 
świeżych, tropikalnych owoców 
z kwiatowymi i ziołowymi 
akcentami. W smaku doskonale 
zbalansowane, świeże i kruche.

Sauvignon Blanc Chardonnayniestarzone niestarzone

Torreón de Paredes
Winiarnia Torreón de Paredes powstała w 1979 roku w Rengo, 130 
kilometrów na południe od Santiago, stolicy Chile. Została założona 
przez Don Amado Paredes, który w wieku 78 lat przeszedł na emeryturę 
i kupując winiarnię, oddał się pasji tworzenia najlepszej jakości win. 
Obecnie całą posiadłością zarządzają synowie Don Amado, Alvaro i Javier, produkując wino 
według wpojonego przez ojca motta: „Dobre wino może powstać tylko z najwyższej jakości 
winogron”. Kierowanie się tą podstawową zasadą dało winiarni Torreón de Paredes, znajdującej 
się w sercu słynnej Doliny Cachapoal, jednym z najbardziej znanych regionów winiarskich 
Rapel, renomę winiarni o unikatowym charakterze i szczególnym prestiżu. Utrzymywanie 
najwyższej jakości swoich produktów Torreón de Paredes zawdzięcza przede wszystkim 
rodzinnej tradycji, specyficznej strefie „terroir”, która daje dodatkowe walory winogronom, 
a także szczególnemu położeniu. Winnica usytuowana jest w dolinie i osłonięta od lądu 
górami, dzięki czemu panuje w niej mikroklimat sprzyjający uprawie winorośli. Zachodnia 
ekspozycja winnicy nawet w zimnych latach umożliwia właściwe dojrzewanie owoców. 

Chile
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Merlot 
Valle de Rengo

Cabernet Sauvignon 
Valle de Rengo

Wino w kolorze niemal czarnego 
rubinu oraz aromatach mięty, czarnej 
porzeczki i pieczonego chleba. 
W smaku miękkie, z doskonale 
zbalansowaną kwasowością, 
z wyczuwalnymi lekkimi i długimi 
taninami.

Wino o aromacie czarnej porzeczki, 
z wyraźnym akcentem arbuza 
oraz wyczuwalnymi nutami olejku 
migdałowego. W ustach miękkie, 
długie i trwałe z lekkimi, ale dobrze 
zbalansowanymi taninami.

Merlot Cabernet 
Sauvignon

niestarzone niestarzone

Carménère 
Valle de Rengo

Wino o aromatach wiśni, dojrzałych 
śliwek i pieprzu. W smaku świeże, 
z wyczuwalnymi słodkimi 
i pikantnymi nutami. Długie, 
z aksamitnymi taninami, przyjemną 
końcówką, obfitą w czekoladowe nuty 
i posmak konfitury.

Carménere, 
Cabernet Sauvignon

niestarzone

Rodzina Paredes związana 
jest z koncernem Mercedes-
Benz, a dwóch z sześciu braci 
Paredes zajmuje się produkcją 
autobusów w Chile 
i Argentynie.

Perłą winiarni jest wino Don Amado, 
które zostało stworzone na cześć jej 
założyciela – Amado Paredesa. 
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Chardonnay 
Reserva

Cabernet Sauvignon 
Reserva

Merlot 
Reserva

Wino o bogatym aromacie 
dojrzałych, tropikalnych owoców, 
w szczególności banana i kokosa, 
w połączeniu z akcentami 
pieczonego chleba i maślanym 
dotykiem. W ustach miękkie 
i krągłe.

Wino o głębokim, rubinowym 
kolorze z ciemnymi odcieniami. 
W nosie wyczuwalne aromaty 
czarnych owoców, w pomieszaniu 
z suszoną śliwką, miętą, kawą 
i wanilią. W smaku bogate, pełne 
mocnych tanin.

Wino o aromatach dojrzałych, 
czarnych owoców i czekolady 
z przydymionym charakterem. 
W smaku miękkie, 
z dobrze zbalansowanymi taninami. 

Sauvignon Blanc 
Reserva

Wino o intensywnym aromacie 
dojrzałych, tropikalnych owoców 
i miodu. Wyraźnie wyczuwalne 
cytrusowe akcenty, które nadają 
świeżość, kompleksowość 
i elegancję.

Sauvignon Blanc 

Merlot Cabernet 
Sauvignon

Chardonnay5 miesięcy

10 miesięcy 12 miesięcy

5 miesięcy 

Jeden z trzech najlepszych 
Merlotów Chilijskich!
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Carménère 
Reserva

Wino o aromacie dojrzałych, 
czarnych owoców, czereśni i jeżyn, 
pomieszanych z wanilią oraz gorzką 
czekoladą. W ustach krągłe, pełne 
dojrzałych tanin, które zapewnią 
długie życie wina.

Shiraz 
Reserva

Głębokie i atrakcyjne wino 
o kolorze czerwonorubinowym 
z czarnymi odcieniami oraz 
aromatach dojrzałych śliwek 
i konfitury, z delikatnym akcentem 
przypraw w tle. W smaku miękkie, 
krągłe, długi finisz.

Pinot Noir 
Reserva Privada

Wino o aromacie dojrzałych wiśni 
i owocu granatu z delikatną nutą 
kakao i przydymionym charakterem. 
W smaku miękkie, pełne, z dobrze 
zbalansowaną kwasowością. 

Carménere

Pinot Noir,
Syrah

Shiraz,
Cabernet Sauvignon

6 miesięcy

12 miesięcy

8 miesięcy

Don Amado

Wykwintne wino zwane „Mistrzem 
Winnicy”. W nosie wyczuwalne nuty 
owocowe, takie jak: czarna porzeczka, 
jeżyna, śliwki, czekolada i wanilia, 
pomieszane z miętą, kawą i dymem. 
W smaku harmonijne i ciepłe.

Cabernet Sauvignon,
Merlot

24 miesiące
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Footprint Chenin 
Blanc Semillon

Delikatne wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz owocowym, cytrusowym 
aromacie z uwypuklonym zapachem 
wrzosów. Idealna kompozycja moreli, 
brzoskwiń oraz cytrusów. W smaku 
kruche, przyjemne i orzeźwiające.

Footprint 
Merlot Pinotage

Wino o głębokim rubinowym 
kolorze oraz aromacie czerwonych 
porzeczek, z delikatnym dotykiem 
lukrecji. W smaku wyczuwalna 
dojrzała śliwka oraz soczyste i pełne 
taniny. Na finiszu długie.

Chenin Blanc,
Semillon

Merlot, Pinotageniestarzone niestarzone

African Pride Wines swoją działalność, jako wyspecjalizowanego producenta win, rozpoczęła 
w maju 2002 roku. Firma powstała z podziału Afrifresh Group – grupy, która obecnie 
znajduje się wśród pięciu największych producentów i eksporterów świeżych owoców na 
terenie południowej Afryki. African Pride Wines produkuje szeroką gamę markowych win ze 
szczepów przeznaczonych specjalnie na rynek eksportowy. Głównym założeniem firmy jest 
być zorientowanym na rynek i zapewnić unikalne połączenie marki i stylu wina w różnych 
przedziałach cenowych. Firma opracowała kilka wyjątkowych marek win, w tym między innymi 
Footprint i Lady Anne Barnard. Winogrona wykorzystywane do produkcji win African Pride 
Wines, pochodzą od zakontraktowanych plantatorów. Warto podkreślić, że nad całym procesem 
produkcji win,  jego mieszaniu oraz butelkowaniu czuwają wyspecjalizowani winiarze. 

African Pride Wines, 
Western Cape, Coastal
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Footprint 
Chardonnay

Footprint 
Sauvignon Blanc

Delikatne wino o aromacie owoców 
cytrusowych z delikatnymi akcentami 
świeżo skoszonych traw. W ustach 
wyczuwalne owoce pasji, limonka 
oraz zielone jabłko. Kruche, 
przyjemne, z orzeźwiającym 
finiszem.

Delikatne wino o jasnosłomkowym 
kolorze oraz aromacie grejpfrutów 
i gruszek. W ustach doskonale 
zbalansowane, z wyczuwalnymi 
dojrzałymi brzoskwiniami i cytrusami.

Footprint 
Merlot

Wino o głębokim 
czerwonorubinowym kolorze oraz 
aromacie śliwek w  kompozycji 
z lukrecją. W ustach pełne, 
z uwypukloną słodką śliwką  
i borówką, uzupełnionymi 
przyjemnym posmakiem ciemnej 
czekolady.

Footprint 
Shiraz

Wino o aromacie jagód w kompozycji 
z czarnym pieprzem. W ustach 
wyczuwalna mocna struktura 
z uwypukloną dojrzałą śliwką, 
czereśnią oraz przyjemnym 
przydymionym posmakiem.

Sauvignon Blanc

Merlot, 
Pinotage

Shiraz

Chardonnayniestarzone

niestarzone niestarzone

niestarzone
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Lady Anne Barnard  
Cabernet Sauvignon

Lady Anne Barnard  
Sauvignon Blanc

Lady Anne Barnard  
Syrah

Wino o aromacie śliwek i subtelnym 
dotyku goździków. W ustach 
przyjemny porzeczkowy początek, 
uzupełniony subtelną wanilią, 
z delikatną nutą czarnego pieprzu. 
Eleganckie wino, z uwypuklonymi 
taninami oraz przyjemną pikanterią 
na końcówce.

Wino o głębokim rubinowym 
kolorze oraz intensywnym aromacie 
haszyszu i ciemnej czekolady.  
W ustach idealna kompozycja jagód 
uzupełnionych subtelną wanilią. 
Wyczuwalna nuta fiołków.

Sauvignon Blanc

SyrahCabernet 
Sauvignon

18 miesięcy18 miesięcy

Wino o słomkowym kolorze oraz 
aromacie dojrzałych owoców pasji 
i świeżego zielonego jabłka. W ustach 
idealna kompozycja egzotycznych 
owoców wraz z doskonałą 
mineralnością i naturalną kwasowością. 

niestarzone

Pierwsze 
południowoafrykańskie 
wino powstało w 1659 
roku, a słodkie wina
z Constantii cieszyły się 
wielkim uznaniem już 
w XVII wieku. 

Nowa Zelandia
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Sauvignon Blanc Te 
Awanga, Hawke’s Bay

Chardonnay Hawk's 
Bay

Eleganckie wino o jasnym kolorze 
oraz delikatnym zapachu kwiatów 
owoców cytrusowych w kompozycji 
z białymi ziołami. W ustach 
dobrze zbalansowane z uwypukloną 
mineralnością oraz wyraźnym 
akcentem limonki oraz agrestu.

Eleganckie wino o jasnym, złocistym 
kolorze oraz delikatnym zapachu 
wanilii w kompozycji z kwiatami 
owoców cytrusowych. W ustach 
wyczuwalny czerwony grapefruit, 
zielone jabłko oraz orzechy laskowe.

Sauvignon Blanc Chardonnayniestarzone 10 miesięcy 
w beczce

Właściciele winiarni, Niemcy Reydan i Roger Weiss, podczas swojej pierwszej podróży 
do Nowej Zelandii w 2001 roku zauroczyli się pięknem tego wybrzeża i zgodnie ze swoimi 
marzeniami postanowili, że chcą wytwarzać tam wysokiej jakości wina. Wspólnie stworzyli 
winiarnię wraz z restauracją, zasadzili winorośl i rozpoczęli działać w branży winiarskiej, 
podpierając się doskonałymi warunkami klimatycznymi swoich upraw. Filozofią winiarni jest 
tworzenie win z najwyżej jakości winogron oraz dbałość o każdy szczegół we wszystkim co 
tworzą. Wina tworzone w Elephant Hill to także ekspresja owoców i różnorodność szczepów. 
Wszystkie wina w pełni odzwierciedlają charakter regonu, podkreślając tym samym jego walory.

Ellephant Hill

Nowa Zelandia
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Le Phant Blanc

Pinot Noir Central 
Otago

Shiraz 
Hawke’s Bay

Pinot Noir Rosé 
Central Otago

Eleganckie wino o jasnym złocistym 
kolorze oraz delikatnym kwiatowym 
zapachu w kompozycji z aromatami 
owoców lychee oraz brzoskwini. 
W ustach wyczuwalna morela, biała 
brzoskwinia idealnie współgrająca 
z subtelną dębową pikanterią.

Eleganckie wino o rubinowym 
kolorze oraz wyczuwalnym aromacie 
dojrzałych czereśni i delikatnej 
truskawkowej nucie. W ustach 
wyczuwalne czereśnie, liść laurowy 
oraz posmak dębu.

Eleganckie wino o głęboko 
rubinowym kolorze z purpurowymi 
akcentami oraz wyczuwalnym 
aromacie pieprzu, haszyszu 
oraz lekkiej pikanterii. W ustach 
wyczuwalne borówki oraz anyż, 
a także delikatny posmak wanilii.

Orzeźwiające wino 
o łososioworóżowym kolorze 
oraz delikatnym aromacie malin 
i karmelu. W ustach wyczuwalne 
truskawki oraz wiśnie.

Gewürztraminer, 
Pinot Gris, Viogner

Pinot Noir Shiraz

Pinot Noirmała część wina 2 
miesiące w beczce

10 miesięcy 
w beczce

12 miesięcy 
w beczce

niestarzone
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Shiraz Reserve 
Hawke’s Bay

Le Phant Boredaux 
Blend

Eleganckie wino o głęboko rubinowym 
kolorze oraz intensywnym aromacie 
borówek, haszyszu, czarnego pieprzu, 
anyżu w idealnej kompozycji z fiołkami. 
W ustach doskonale zbalansowane 
z mocno uwypuklonymi aksamitnymi 
taninami podkreślającymi intensywny 
smak dojrzałych owoców. W końcówce 
wyczuwalna waniliowa nuta.

Eleganckie wino 
o głębokorubinowym kolorze oraz 
intensywnym aromacie borówek, 
malin i czereśni. W ustach 
doskonała kompozycja śliwki 
z haszyszem, tytoniem i drzewem 
cedrowym wywodzącymi się z dębu.

Shiraz Cabernet Franc, 
Cabernet Sauvignon, 

Merlot

15 miesięcy 
w beczce

12 miesięcy 
w beczce
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Pierrel, 
Champagne 
Brut Tradition AOC

Veuve Clicquot, 
Champagne 
Veuve Clicquot

Szampany

Elegancki szampan o jasnym 
kolorze i pięknie perlistej 
strukturze oraz aromatach 
owoców tropikalnych. W ustach 
długi, dobrze zbalansowany.

Wesoły szampan o jasnym 
kolorze i zielonkawych refleksach 
oraz aromatach białych owoców 
w kompozycji z rodzynkami i 
wanilią oraz francuskiej brioszki. 
W ustach świeży, elegancki, 
klasyczny.
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Moet & Chandon, 
Champagne 
Imperial Brut AOC

Dom Perignon, 
Champagne 
Blanc Vintage AOC

Gosset, 
Champagne 
Brut Grande Reserve AOC

Elegancki szampan o złocistym 
kolorze oraz aromacie piernika, 
czarnej porzeczki, skórki 
pomarańczowej i miodu. W 
smaku zrównoważony, przyjemny 
i świeży, a zarazem treściwy.

Złocistożółty szampan z 
zielonkawymi refleksami, 
o aromacie jabłka, gruszki, 
brzoskwini, cytrusów, lipy oraz 
słodkiej bułki. W smaku świeży 
i stonowany, mocno uwypuklony 
smak owoców pestkowych.

 Szampan o złocistym kolorze 
oraz aromacie migdałów i 
sproszkowanego kakao. W ustach 
pełny, elegancki i wytworny.
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Włochy, Casoni

I – Spirit Italian 
Premium Vodka 40%

Gin Tabar 45% Independent Aperitivo 
15%

Blue Gin 43%

Austria, Reisetbauer

Alkohole twarde

Austriacki trzykrotnie destylowany Gin 
klasy premium. Limitowana ilościowo 
produkcja z najwyższej jakości pszenicy 
Mulan uprawianej w Górnej Austrii oraz 
krystalicznej alpejskiej wody źródlanej. 
Swój unikatowy smak zawdzięcza 
starannie wyselekcjonowanej kompozycji 
27 dodatków i przypraw pochodzących 
z ponad 14 krajów takich jak: Chiny, 
Egipt, Hiszpania, Vietnam, Holandia, 
Macedonia, Rumunia, Turcja, czy USA. 
Tylko najświeższe składniki, z których 
najważniejszym są jagody jałowca 
pospolitego gwarantują najwyższą jakość 
finalną oraz najlepszy smak produktu  
– BLUE GIN.
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Jest to historyczna 
receptura rodziny 
Casoni oparta na 
starannej kompozycji 
aromatycznych ziół oraz 
regionalnych owoców 
śródziemnomorskich.

Najlepiej smakuje solo 
na kostkach lodu lub 
też jako podstawa do 
przeróżnych koktajli. 

Polecamy w koktajlu typu „Spritz”
Do koktajlowej szklanki włożyć kilka kostek lodu. Do 

połowy szklanki wlać dobrze schłodzone Prosecco , 
następnie Aperitivo Italiano uzupełniając schłodzoną 
wodą sodową Na końcu udekorować połową plasterka 

pomarańczy. Smacznego!
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Francja

Hennesy Fine  
de Cognac

Martell VSOP 
Cognac

Martell XO
Cognac

Ardbeg  
10 Y  

Whisky

Glenmorangie 
Quinta Ruban  
12Y Whisky

Glenfidich  
15 Y  

Whisky

Glenfidich  
18 Y  

Whisky

Johnnie 
Walker  

Blue Label

Szkocja

Hennesy VS 
Cognac
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Rosja, Noble Russian Vodka

Beluga 
Gold Line 
Russian 
Vodka

Beluga Noble Russian Vodka to rarytas w świecie alkoholi. Produkowana jest  w najczystszym 
ekologicznie rejonie świata – na Syberii, gdzie w promieniu 300 km żaden przemysł nie 
zanieczyszcza powietrza i wód z tamtejszych studni, skąd czerpie się wodę do jej produkcji. 

Dodatkowym elementem jej szlachetności jest podwójna filtracja poprzez kwarc i filtry ze srebra. 
Proces ten ją zmiękcza ją wysubtelnia.
Przygotowanie słodu z pszenicy odbywa się przy użyciu metod używanych przy produkcji piwa, 
bez sztucznych dodatków. Do spirytusu i wody, dodaje się miodu, wyciągu z owsa i Ostropestu 
Plamistego (zioło lecznicze na wątrobę), a wszystko po 30 dniach jest filtrowane przez węgiel 
uzyskany z brzozy syberyjskiej. Tak staranny proces tworzenia Belugi nie może dać nic innego jak 
najwyższej klasy alkohol przeznaczony dla najbardziej wybrednego podniebienia.

Beluga 
Transatlantic 

Racing 
Russian Vodka

Beluga 
Noble 

Russian 
Vodka

Beluga 
Celebration 

Limited Edition 
Vodka
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Dobre wino i wykwintny alkohol 
to najlepszy pomysła na prezent 
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Duże jest piękne

Zapraszamy do skorzystania z oferty butelek o niestandardowej 
pojemności w pieknych oryginalnych opakowaniach!
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możliwość 
umieszczenia 
logo

Nasz wybór eleganckich
opakowań

Kartonik na jedną butelkę

Kartonik na dwie butelki Kartonik na trzy butelki
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 szare

srebrne

bordowe
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Skorzystaj z naszej komfortowej torby mieszczącej 6 butelek  
oraz kartonowych pudełek z uchwytem na 2, 3, 4 oraz 5 butelek.

Zapakuj swoje wina i ładnie i wygodnie
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To dzięki Wam wciąż się rozwijamy 
 i poszukujemy kolejnych smaków  

w najdalszych zakątkach świata



Salony Importerskie Sobiesław Zasada Import Win:

Kraków: ul. Armii Krajowej 19, 30-150 Kraków. tel.: 12 639 58 80
Warszawa: ul. Omulewska 27, 04-128 Warszawa, tel.: 605 50 28 85

www.wina.zasada.pl


