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NOWOŚCI
Z POLSKI

HIT!
PRIMITIVO!

| CONTE DI CAMPIANO 
PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA

PRIMITIVO DI MANDURIA DOC, PUGLIA, WŁOCHY | cena 1 L 99,99 

Jeśli ktoś już lubi wina ze szczepu Primitivo, to butelki Conte Di Campiano Primitivo 
Di Manduria Riserva nie trzeba specjalnie przedstawiać. Primitivo jest ostatnio jednym 
z ulubionych win w Polsce, a to - w wersji Riserva – spędziło 12 miesięcy w beczce przed 
zabutelkowaniem. Efekt? Jeszcze więcej aromatów. Jest tu zapach kawy, kakao i wanilii, 
a przyjemny, delikatnie słodki smak sprawia, że wino rozpływa się w ustach, niczym 
czekolada. Primitivo w wersji Riserva to idealna propozycja zarówno na prezent, do mięsnej  
kolacji jak i do picia solo, dla przyjemności.

  wytrawne      Primitivo    wołowina, dziczyzna

74,99

67,49
cena z kartą Kocham Wino

64,99

58,49
cena z kartą Kocham Wino 74,99

67,49
cena z kartą Kocham Wino

HIT!
NOWOŚCI Z WŁOCH

| MAREK KROJCIG RIESLING LIRYCZNY
WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE, POLSKA | cena 1 L 86,65 

Kojarzony do tej pory głównie z Niemcami i Alzacją - Riesling, 
ma nową konkurencyjną posiadłość – województwo lubuskie, 
a tam winnicę Stara Winna Góra Marka Krojciga. Liryczny to 
przede wszystkim lekkość i świeżość. Rządzą tu cytrusy, nuty 
mineralne i orzeźwienie, a w jego nazwie ukryto spełnione 
marzenia o lokalnym winie. 

  wytrawne      Riesling    sałatki, ryby, drób

| WINNICA TURNAU SOLARIS
WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE, POLSKA  

      | cena 1 L 99,99

Odmiana zastosowanej tu winorośli Solaris, w języku łacińskim 
oznacza słoneczny ale nie tylko dlatego świetnie komponuje się 
z pogodnym, wiosennym dniem. Mimo, że jest to wino wytrawne, 
w jego smaku można wyczuć lekką słodycz połączoną 
z owocowymi nutami bananów i gruszek. Można dodać do wina 
delikatne przekąski ale warto spróbować także solo, by odkryć 
jego słoneczny charakter.

  wytrawne      Solaris    sałatki, ryby, drób
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| BARON DE LEY 
LAGRIMA ROSADO

DOCa RIOJA, HISZPANIA | cena 1 L 66,65

Róż jest w modzie! I wcale nie dlatego, że to kompromis pomiędzy winem 
białym a czerwonym. Baron De Ley Lagrima jest po prostu orzeźwiające 
i pyszne, dzięki owocowym aromatom, jak: maliny, truskawki i poziomki.

  wytrawne      Garnacha    przekąski, lekkie dania, sałaty

| SOUTHERN RIVER 
PRESTIGE CHARDONNAY

SOUTH EASTERN AUSTRALIA, AUSTRALIA 
| cena 1 L 46,65 

W australijskich winach łatwo się 
zakochać. Rządzą tu prostota oraz 
niezobowiązujące smaki na co dzień 
i takie jest też Southern River Prestige 
Chardonnay. Jabłka, cytrusy, świeżość 
i wygodna zakrętka – nas to urzekło!

  wytrawne      Chardonnay  
  drób, tuńczyk, łosoś, sałatki aperitif, 

dania z wieprzowiny

| KINGSTON 
CHARDONNAY

PADTHAWAY, AUSTRALIA | cena 1 L 99,99 

Kingston to również australijskie 
chardonnay ale zamiast dużej dawki 
orzeźwienia oferuje raczej miękkie akcenty 
moreli, brzoskwiń a także dębu. Wino 
leżakowało przez 4 miesiące w beczce 
i to stąd wrażenie soczystych i dojrzałych 
owoców. 

  wytrawne      Chardonnay  
  łosoś, kurczak, makarony 

w śmietanowych sosach

| KINGSTON 
CABERNET SAUVIGNON

CLARE VALLEY & COONAWARRA, 
AUSTRALIA | cena 1 L 99,99 

Cabernet Sauvignon, które jest jednym 
z bardziej popularnych czerwonych 
odmian winiarskich na świecie, ma sporą 
konkurencję. To australijskie potrafi się 
jednak wyróżnić. Kingston oferuje bardzo 
łagodne i przyjemne nuty czarnej porzeczki 
i konfitury śliwkowej, jednocześnie przy 
akcentach: pigwy, mięty, przypraw i dębu.

  wytrawne      Cabernet Sauvignon  
  jagnięcina, mocno aromatyczne sery, 

gorzka czekolada

| GREAT EXPECTATIONS CHARDONNAY
WESTERN CAPE, RPA | cena 1 L 66,65 

Great Expectation oznacza, że po winie można wiele się spodziewać. Już po samej odmianie - 
chardonnay możemy oczekiwać, że będzie ono orzeźwiające i świeże. To się zgadza, ale oprócz 
tego, wino jest bogate w aromaty owoców, głównie cytrusów, brzoskwiń i marakui.

  wytrawne      Chardonnay    ryby, białe mięsa

|      GREAT EXPECTATIONS SAUVIGNON BLANC
WESTERN CAPE, RPA  | cena 1 L 66,65

Agrest to znak rozpoznawczy Sauvignon Blanc, ale w Great Expectation są jeszcze akcenty 
granatu, fig oraz marakui. Wino jest wyraziste i bardzo świeże, idealne do picia solo podczas 
wiosennych i letnich ciepłych dni.

  wytrawne      Sauvignon Blanc    owoce morza, dania z kurczakiem

49,99

44,99
cena z kartą Kocham Wino

49,99

44,99
cena z kartą Kocham Wino

74,99

67,49
cena z kartą Kocham Wino

74,99

67,49
cena z kartą Kocham Wino

34,99

31,49
cena z kartą Kocham Wino

49,99

44,99
cena z kartą Kocham Wino

NOWOŚCI Z RPA

NOWOŚCI Z AUSTRALII

NOWOŚĆ Z HISZPANII
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USA
4-17 MAJA

64,99

45,49

Kup dowolne 
dwie butelki 
lub więcej, z czego 

przynajmniej jedną w promocji  
i zapłać mniej

54,99

38,49
74,99

52,49

Wino jest na czasie! 
Tak, jak spotkania ze znajomymi 
i relaks na świeżym powietrzu. 
Czas na przyjemności w plenerze 
i wino, na przykład z USA, o dużej 
dawce wiosennych aromatów!

49,99

34,99

69,99

48,99
89,99

62,99
124,00

86,80

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.

| WOODHAVEN ZINFANDEL 
KALIFORNIA, USA | cena 1 L 66,65 46,65

  wytrawne      Zinfandel  
 żeberka barbecue, pizza, gorzka 

czekolada

| SEAGLASS PINOT NOIR 
KALIFORNIA, USA  | cena 1 L 93,32 65,32

  wytrawne      Pinot Noir  
  kaczka pieczona z jabłkami, 

makarony w lekkich sosach grzybowych

| CHATEAU STE MICHELLE 
SYRAH 
AVA COLUMBIA VALLEY, USA 

       | cena 1 L 119,99 83,99

  wytrawne      Syrah  
  grillowane warzywa oraz steki z grilla

| FIRST PRESS 
CABERNET SAUVIGNON  
AVA NAPA VALLEY, USA 

       | cena 1 L 165,33 115,73

  wytrawne      Cabernet Sauvignon  
  spaghetti z cukinią i boczkiem

| SEAGLASS CHARDONNAY
KALIFORNIA, USA | cena 1 L 73,32 51,32

Skoro maj, to świeżość i Chardonnay. To USA zapoczątkowało 
modę na to wino i tam narodziła się idea świętowania Dnia 
Chardonnay, właśnie w maju. Orzeźwiające Seaglass z Kalifornii 
jest więc absolutnie na czasie!

  wytrawne      Chardonnay    szaszłyki z owocami morza

| GNARLY HEAD VIOGNIER
KALIFORNIA, USA  | cena 1 L 86,65 60,65

Spotkanie ze znajomymi pod chmurką? Koniecznie! 
Kiedy wiosna w pełni, czas na kalifornijskiego Viogniera 
o smaku brzoskwiń i nektarynek.

  wytrawne      Viognier    grillowana kukurydza 
lub bakłażany, sałatki

| CHATEAU STE MICHELLE RIESLING 
AVA COLUMBIA VALLEY, USA | cena 1 L 99,99 69,99

Jedzenie na świeżym powietrzu zawsze lepiej smakuje. 
Tak samo jest, gdy otworzysz do niego wino. Polecamy więc 
kanapkę z kurczakiem, a także świeży i lekko słodki Riesling 
podczas pikniku na trawie! 
   wytrawne      Riesling    awokado faszerowane 
oliwkami, pieczony kurczak
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ARGENTYNA
4-17 MAJA

| FINCA EL ORIGEN RESERVA TORRONTES
MENDOZA, ARGENTYNA | cena 1 L 66,65 46,65

Co poza białym i świeżym winem doskonale orzeźwia wiosną? Drinki! 
Ich komponowanie może okazać się dobrą zabawą, ale dla inspiracji 
podsuwamy także nasz pomysł na owocowe orzeźwienie z dodatkiem 
wina Finca El Origen Reserva Torrontes.

  wytrawne      Torrontes    sałatka caprese, tuńczyk

| MASI TUPUNGATO PASSO BLANCO
MENDOZA, ARGENTYNA  | cena 1 L 66,65 46,65

Otwieramy sezon na szparagi! Nie przegap, bo świeże dostępne 
są tylko wiosną! Niezależnie od sposobu ich przyrządzenia, rześka 
kompozycja Pinot Grigio i Torrontes będzie doskonały partnerem 
dla tego warzywa. To idealny, wiosenny lunch.

  wytrawne      Pinot Grigio, Torrontes    tuńczyk ze 
szparagami i cytryną, grillowane warzywa

Potrzebne będą:
• 150 ml białego wytrawnego wina, 
np. Finca El Origen Reserva Torrontes
• 2 cytryny • 2 morele • kostki lodu

Przygotowanie:
Morele i cytryny pokroić w plasterki, 
dodać do wina, dorzucić kostki lodu. 
Gotowe, można się orzeźwiać! 

| TRAPICHE 
CABERNET SAUVIGNON 

MENDOZA, ARGENTYNA | cena 1 L 49,32 34,52

  wytrawne      Cabernet Sauvignon 
 grillowane mięsa, pieczona papryka 

faszerowana mięsem i pieczarkami

| MASI PASSO DOBLE   
MENDOZA, ARGENTYNA  | cena 1 L 79,99 55,99

  wytrawne      Malbec, Corvina  
  stek wołowy z grilla z brokułami

| FINCA EL ORIGEN GRAN 
RESERVA MALBEC 
MENDOZA, ARGENTYNA | cena 1 L 133,32 93,32

  wytrawne      Malbec    carpaccio 
z polędwicy wołowej

| TRAPICHE MEDALLA 
CABERNET SAUVIGNON   
MENDOZA, ARGENTYNA | cena 1 L 172,00 120,40

  wytrawne      Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Malbec    burger z wołowinąKup dowolne dwie butelki 

lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

49,99

34,99

49,99

34,99

Przepis na drink
z białym winem

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.

129,00

90,30

99,99

69,9959,99

41,99
36,99

25,89

WINO NA CZASIE
...powinno być soczyste i owocowe! 
Dzięki temu idealnie dopasuje się 
do wiosennej aury, do zabawy w 
koktajle albo do domowego SPA, 
co oznacza: ulubione wino, 
kanapę i film.
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Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

WŁOCHY
18-31 MAJA

WINO NA CZASIE ...jest włoskie! To teraz najbardziej 
popularny kierunek winiarski. Modę na Włochy zainaugurowało 
Prosecco, choć obecnie rządzi też Primitivo, ale włoskich smaków 
jest zdecydowanie więcej! W dodatku świetnie pasują 
do wiosennych okazji. 

| CIPRESSETO ROSATO
IGT TOSCANA, WŁOCHY | cena 1 L 53,32 37,32

Zakochaj się na wiosnę w różowym winie! Spotkanie pod chmurką, 
pierwsze wiosenne owoce i Cipresseto Rosato – to może być początek 
historii miłosnej. W końcu maj sprzyja zakochaniu, nawet takiemu 
winiarskiemu. Różowe wino wystarczy schłodzić, by się orzeźwić ale 
podpowiadamy, że można także zrobić z niego sorbet.

  wytrawne      Sangiovese, Canaiolo    panini z kurczakiem, 
włoska ciabatta z serem caprese, świeże owoce

| PROSECCO TREVISO BRUT 
DOC PROSECCO, WŁOCHY | cena 1 L 66,65 46,65

Pora na Prosecco! Bąbelki zawsze są na czasie, a wraz z nimi toasty, 
zawieranie nowych przyjaźni i zabawa, najlepiej w plenerze. Z takim 
orzeźwieniem w ciepłe, wiosenne dni idealnie komponują się też lody. 
Można je nawet wymieszać z Prosecco w kieliszku! 

  wytrawne      Glera    aperitif lub lody włoskie

54,99

38,49

69,99

48,99

74,99

52,49

| TORMARESCA 
CHARDONNAY  
IGP PUGLIA, WŁOCHY | cena 1 L 73,32 51,32

  wytrawne      Chardonnay 
 łosoś w cieście francuskim

| SEREGO ALIGHIERI 
POSSESSIONI  
IGP VENETO, WŁOCHY  | cena 1 L 79,99 55,99

  wytrawne      Garganega, Sauvignon 
Blanc    przystawki, pizza z owocami morza

| MASIANCO 
IGP DELLE VENEZIE VENETO, WŁOCHY  

    | cena 1 L 93,32 65,32

  wytrawne      Pinot Grigio, Verduzzo  
  aperitif, kanapki z tuńczykiem

| PECORINO  
IGP TERRE DI CHIET ABRUZZO, WŁOCHY 

    | cena 1 L 99,99 69,99

  wytrawne      Pecorino    tarta 
ze szpinakiem, grillowane krewetki

Potrzebne będą:
• 300 g świeżych truskawek
• 350 ml różowego wina np. 
Cipresseto Rosato

Przygotowanie:
Świeże truskawki należy wrzucić 
do blendera i dokładnie zmiksować. 
Następnie dodać wino i wymieszać. 
Tak przygotowaną „masą” wyłożyć 
specjalne foremki do lodów, dołożyć 
patyczek i wstawić do zamrażarki 
na kilka godzin. Gotowe!

Przepis na SORBET
z wina i truskawek

49,99

34,99
49,99

34,99

59,99

41,99

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.
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Kup dowolne 
dwie butelki 
lub więcej, z czego 

przynajmniej jedną w promocji  
i zapłać mniej

WŁOCHY
18-31 MAJA

| VILLA ANTINORI ROSSO 
IGP TOSCANA, WŁOCHY | cena 1 L  113,32 79,32

  wytrawne      Sangiovese, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Syrah    grillowany bakłażan z mozzarellą i pomidorami, 
foccaccia z oliwkami

| CANTINE BUGLIONI IL BUGIARDO 
VALPOLICELLA RIPASSO  
DOC VALPOLICELLA RIPASSO CLASSICO SUPERIORE, 

      WŁOCHY | cena 1 L 158,67 111,07

  wytrawne      Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo  
  polędwiczki wieprzowe z mozzarellą, pieczeń z dzika

| IL BRUCIATO BOLGHIERI   
TOSCANA, WŁOCHY | cena 1 L 172,00 120,40

  wytrawne      Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah
  stek wołowy marynowany w winie

44,99

31,49
64,99

45,49

59,99

41,99 84,99

59,49
129,00

90,30
119,00

83,30

| ALMAROSA PRIMITIVO
IGT PUGLIA, WŁOCHY | cena 1 L 59,99 41,99

W drugiej połowie maja, rozglądamy się za prezentem 
na Dzień Matki. Butelka wina jest uniwersalnym wyborem, 
ale dopiero taki hit, jak Primitivo oraz coś od serca, nawet 
samodzielnie przygotowany obiad – są jeszcze milej widziane!

  wytrawne      Primitivo    spaghetti bolognese, 
pasta z grillowanym bakłażanem

| CASTELLANI POGGIO AL CASONE  
DOCG CHIANTI SUPERIORE TOSCANA, WŁOCHY 

      | cena 1 L 79,99 55,99

Przed nami wakacje, a planowanie podróży jest prawie tak 
przyjemne, jak sam wyjazd. Jeśli pod ręką jest jeszcze 
wyśmienite Chianti, może się okazać, ze już niedługo będzie 
je można popijać w miejscu, gdzie powstaje - w Toskanii.

  wytrawne      Sangiovese, Canaiolo, Ciliegiolo  
  makarony, pizza z gorgonzolą i pomidorami

| DINARI DEL DUCA SYRAH  
IGP SICILIA, WŁOCHY | cena 1 L 86,65 60,65

Łączenie wina z jedzeniem czy wspólne gotowanie może być 
świetną zabawą, pod warunkiem, że bawimy się w grupie. 
Do tego potrzebne są włoskie wina, które bez problemu dopasują 
się do większości potraw. Na przykład sycylijiskie Syrah można 
zestawić z modnymi wiosną kurkami z mięsem. 

  wytrawne      Syrah    pieczone mięsa, makarony 
w sosie pomidorowym, polędwiczki wieprzowe w sosie kurkowym

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.
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Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

PORTUGALIA
18-31 MAJA

Wino na czasie to takie, które gasi pragnienie, kojarzy się 
z wakacjami i które w weekend można serwować nawet od rana, 
do śniadania na trawie. Na czasie jest wszystko, co orzeźwia 
i co sprawia przyjemność!

| FIUZA 3 CASTAS SEMI DRY WHITE 
VR TEJO, PORTUGALIA | cena 1 L 46,65 32,65

  półwytrawne      Chardonnay, Arinto, Vital    aperitif, 
muffiny z owocami

| FIUZA ALVARINHO  
VR TEJO, PORTUGALIA | cena 1 L 63,99 44,79

  wytrawne      Alvarinho    krakersy 
z twarożkiem, świeżym ogórkiem i krewetkami, sałatki

54,99

38,49 124,00

86,80 | GRAHAM’S LBV PORT 
 PORTUGALIA  | cena 1 L 126,65 88,65

Słodycz jest w modzie, a zwłaszcza jeśli nie tylko świetnie smakuje ale 
i wygląda! Pavlova czyli tort bezowy ze świeżymi owocami oraz pysznie słodkie 
porto zrobią wrażenie, kiedy ktoś wpadnie z „sąsiedzką” wizytą.

  słodkie      Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Nacional  
  desery: tort pavlova, tiramisu

| POST SCRIPTUM   
DOC DOURO, PORTUGALIA | cena 1 L 165,33 115,73

Prezenty bez okazji? Takie są najlepsze! Post Scriptum to jeden z bardziej 
eleganckich sposobów, by poczuć się wyjątkowo, zarówno jeśli się wręcza, 
jak i otrzymuje taki podarunek. PS. – taki prezent wypada zrobić samemu sobie! 

  wytrawne       Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, 
Tinta Barroca    burgery z wołowiną, pieczona kaczka

| TONS DE DUORUM  
DOC DOURO, PORTUGALIA | cena 1 L  73,32 51,32

Maj to czas na grilla, piknik lub ognisko! Pora na jedzenie na świeżym 
powietrzu i takie wino, jak portugalskie Tons De Duorum o zapachu letnich 
porzeczek i śliwek. 

  wytrawne      Touriga Francesa, Touriga Nacional, Tinta Roriz  
  makaron z chorizo i pomidorami, kanapki z wędliną, grillowane mięsa

94,99

66,49
SMOOTHIES SĄ NA CZASIE! 
Orzeźwiają i dodają energii, są pysznie 
owocowe i można je komponować 
dowolnie, z ulubionych składników. 
My poza owocami, dodajemy również 
wino o cytrusowych aromatach.

Potrzebne będą:
• 2 gruszki • ½ kiwi • 150 ml białego 
półwytrawnego wina, np. Fiuza 3 
Castas • 150 ml świeżo wyciśniętego 
soku z pomarańczy

Przygotowanie:
Gruszki oraz kiwi pokroić na kawałki 
wrzucić do blendera dodać sok 
z pomarańczy oraz wino i wszystko 
zmiksować. Wlać do wysokich 
szklanek i gotowe! Można przyozdobić 
plasterkiem kiwi.

Przepis na smoothie 
z gruszką i kiwi

34,99

24,49 47,99

33,59

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.
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CZAS NA 
ORZEŹWIENIE
1-18 CZERWCA

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.

| PARES BALTA 
HONEYMOON  

DO PENEDES, HISZPANIA | cena 1 L 77,32 54,12

  półwytrawne      Parellada 
 sałatka owocowa

| SANTA CAROLINA 
GRAND RESERVA 
CHARDONNAY

     CASABLANCA VALLEY, CHILE
     | cena 1 L 93,32 65,32

  wytrawne      Chardonnay
   bagietka z pastą z awokado

| BARON DE LEY TRES 
VINAS BLANCO RESERVA 
DOCa RIOJA, HISZPANIA  

| cena 1 L 126,65 88,65

  wytrawne      Viura, Malvasia Bianca, 
Garnacha Bianca    sałatka z grillowanym 
łososiem

| NAPA CELLARS 
CHARDONNAY
NAPA VALLEY CALIFORNIA, USA 

| cena 1 L 145,33 101,73

  wytrawne      Chardonnay  
  warzywne mini frittaty

Kup dowolne 
dwie butelki 
lub więcej, z czego 

przynajmniej jedną w promocji  
i zapłać mniej

109,00

76,3057,99

40,59
69,99

48,99

94,99

66,49

39,99

27,99 49,99

34,99
44,99

31,49

| PELLEGRINO ZEBO MOSCATO 
IGP SICILIA, WŁOCHY | cena 1 L 53,32 37,32

  słodkie      Moscato    Kto powiedział, że deser musi być 
na końcu? Zacznij od słodkiego wina i sernika na zimno ze świeżymi 
owocami.

| PROSECCO   
DOC PROSECCO, WŁOCHY | cena 1 L 59,99 41,99

  wytrawne      Glera    Czy wiesz, że Prosecco doskonale 
nadaje się na grilla? Świetnie smakuje na świeżym powietrzu, gasi 
pragnienie, zaostrza apetyt i integruje ludzi.

| SABLES D’AZUR  
AC COTES DE PROVENCE, FRANCJA | cena 1 L  59,99 41,99

  wytrawne      Grenache, Syrah, Cinsault    Stawiamy na 
lekkość i róż w tym sezonie! Do różowego Sables d’Azur wybieram y 
grillowanego bakłażana lub sałatkę z kurczakiem.

Spędzanie ciepłych, wiosennych dni przy grillu to już prawie 
tradycja, ale tym razem wprowadzamy do niej trochę świeżości. 
Zapewnią ją: orzeźwiające wina, delikatne przekąski, owoce, 
a nawet desery. W końcu powinno być wiosennie i lekko!
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| PIROSMANI 
KAKHETI, GRUZJA | cena 1 L 59,99 41,99

  półsłodkie      Saperavi, Rkatsiteli  
  Ciasto z rabarbarem nie jest tak słodkie, jak 

klasyczny deser. Śmiało można więc dodać trochę 
słodyczy z butelki półsłodkiego Pirosmani.

| CONTE DI CAMPIANO 
PRIMITIVO DI MANDURIA   

DOC PRIMITIVO DI MANDURIA PUGLIA, WŁOCHY 
| cena 1 L 77,32 54,12

  wytrawne      Primitivo    Szaszłyki 
pojawiają się na każdym grillu. Nic dziwnego, 
że są tak lubiane, można je komponować 
z  dowolnych składników, a także z ulubionym 
winem, na przykład z Primitivo, które dopasuje 
się zarówno do warzyw jak i mięs.

44,99

31,49 57,99

40,59

69,99

48,99

129,00

90,30
99,99

69,99

| VINA BUJANDA RESERVA  
DOCa RIOJA, HISZPANIA | cena 1 L 93,32 65,32

  wytrawne      Tempranillo  
  Owocowe Tempranillo o smaku 

dojrzałych śliwek i czarnych porzeczek 
jest idealne do popijania w oczekiwaniu 
na skwierczące na grillu udka z kurczaka 
w miodowej marynacie.

| CAMPOFIORIN   
IGP ROSSO DEL VERONESE
VENETO, WŁOCHY | cena 1 L 113,32 79,32

  wytrawne      Corvina, Rondinella, 
Molinara  Masi Campofiorin i mięsa z grilla 
to dopiero uczta! Mile widziane są również 
takie dodatki, jak sos z truskawek.

| PEPPOLI   
DOCG CHIANTI CLASSICO TOSCANA, 
WŁOCHY | cena 1 L 133,32 93,32

  wytrawne      Sangiovese, Merlot, 
Syrah  Karkówka – prawdziwy grillowy 
klasyk oraz uniwersalne włoskie Chianti to 
świetna propozycja na grilla szczególnie dla 
tych, którzy cenią sobie tradycyjne smaki.  

| VENTISQUERO 
SUPER PREMIUM 
CARMENERE SYRAH 
VERTICE 

COLCHAGUA VALLEY, CHILE  | cena 1 L 172,00 120,40

  wytrawne      Carmenere, Syrah  
  Chilijskie wino Vertice o uwodzicielskim 

aromacie owoców, wanilii i czekolady potrafi 
doskonale „doprawić” smak każdego mięsa 
z grilla: schabu, rostbefu, kiełbasek czy 
żeberek.

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.

84,99

59,49
Kup dowolne 
dwie butelki 
lub więcej, z czego 

przynajmniej jedną w promocji  
i zapłać mniej

GRILL&WINO
1-18 CZERWCA



20 | dołącz do nas na    facebook.com/centrumwina | 21

GRILL&WHISKY
1-18 CZERWCA

| STAG HUNTER SPECIAL 
RESERVE WHISKY   

BLENDED SCOTCH WHISKY, SZKOCJA
| cena 1 L 92,84 78,91

    Stag Hunter posiada fenomenalny aromat kwiatów, 
który doskonale komponuje się z wiosenną aurą i 
dodaje whisky lekkości. Jest znakomita do picia solo 
lub w drinkach, takich jak Whisky Sour.

| HIGHLAND QUEEN 
MAJESTY CLASSIC   

HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY, SZKOCJA 
| cena 1 L 177,14 150,57

    Owoce, kwiaty a także subtelne taniny i nuty dębu. 
Co powiesz na takiego gościa do rozmów przy grillu?

| TOMATIN 12YO    
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY, SZKOCJA 

| cena 1 L 241,43 205,21

    Dojrzałe jabłka, gruszki a także orzechy otwierają długą listę 
aromatów 12-letniej Tomatin. Takie efekty to zasługa leżakowania 
w beczkach po Bourbonie i Sherry.  Śmiało można ją podać 
zarówno z pieczoną rybą, jak i z deserem.

| CU BOCAN    
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY, SZKOCJA 

| cena 1 L 255,71  217,36

    Taka whisky jak CU Bocan powinna być zwieńczeniem całej 
grillowej uczty. Aromaty kokosów, limonki, grejpfruta, mandarynki, 
migdałów, anyżu, miodu, goździków i cynamonu sprawiają, 
że przyjemnie kojarzy się z deserem. Najlepiej pić ją na czysto, 
bez dodatków albo z lodem.

| FIREAN OLD RESERVE
BLENDED SCOTCH WHISKY, SZKOCJA

| cena 1 L 114,27 97,13

     Słońce i wysokie temperatury wcale nie przeczą 
piciu whisky, tym bardziej jeśli jest to Firean 
o delikatnym smaku i zapachu kwiatów oraz 
akcentów dymu. W takie ciepłe dni doskonale 
sprawdzi się z kostkami lodu.

| ANTIQUARY   
BLENDED SCOTCH WHISKY, SZKOCJA

| cena 1 L  128,56 109,27

    Antiquary to aromatyczna kompozycja wanilii, 
pomarańczy i cytryny. Mimo, że w tle pojawiają się 
nuty dymu, whisky pozostaje świeża i wiosenna.

Czy wiesz, że whisky to świetny towarzysz nie tylko na zimę, ale również 
podczas wiosennych wieczorów ze znajomymi? Może posłużyć 
do orzeźwienia, drinków, a nawet do komponowania z jedzeniem, 
dlatego znakomicie nadaje się również na imprezy grillowe. 
Czas na delikatne w smaku whisky na wiosnę. 
Spróbuj też naszych nowości!

WYBRANE ALKOHOLE MOCNE

Potrzebne będą:
• 40 ml whisky Stag Hunter • 30 ml 
świeżo wyciśniętego soku z cytryny
• 15 ml syropu cukrowego • lód

Przygotowanie:
Do shakera wlej whisky, sok z cytryny 
i syrop cukrowy. Dokładniej wymieszaj, 
po czym wlej do szklanki typu old-
fashioned wypełnionej do połowy 
lodem. Dodaj wisienkę koktajlową 
dla ozdoby i gotowe!

Przepis na 
WHISKY SOUR

64,99

55,24 89,99

76,4979,99

67,99

124,00

105,40 169,00

143,65
179,00

152,15

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.

• NOWOŚĆ! •

• NOWOŚĆ! •

• NOWOŚĆ! •
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39,99
1L 53,32

29,99
1L 39,87

ZIELONE WINO 
to zapowiedź wakacji!
Pojawia się na półkach zawsze, kiedy robi się 
ciepło i nie bez powodu właśnie wtedy. 
To najbardziej orzeźwiające wino. Pochodzi 
z Portugalii, ma aromaty cytrusów, a mocno 
schłodzone znakomicie gasi pragnienie. 

VINHO 
VERDE

NOWA ZELANDIA
19-30 CZERWCA

59,99

41,99

...to Sauvignon Blanc! 
Żadne inne nie kojarzy się z latem tak bardzo, jak to. Czas na wakacyjne 
przygody, długie, ciepłe wieczory na dworze i rozmowy do rana. Takie 
letnie aktywności na świeżym powietrzu nie obejdą się oczywiście bez 
wina a także lekkich przekąsek z dużą porcją świeżych owoców i warzyw.

| THE THREE WOOLY SHEEP 
SAUVIGNON BLANC     
NOWA ZELANDIA | cena 1 L 79,99 55,99

  wytrawne      Sauvignon Blanc    Czas na lato i na piknik na 
trawie! Kalendarzowe właśnie się rozpoczyna, ale można też je przyspieszyć 
lub przedłużyć. Sam aromat cytrusów, agrestu i świeżo skoszonej trawy  
z butelki Sauvignon Blanc z Nowej Zelandii potrafi tak oszukać zmysły, że nie 

ruszając się z domu jesteś na łące w letni, ciepły 
wieczór. Zadbaj jeszcze o przekąski, na przykład 
krakersy z twarożkiem i wędzonym łososiem.

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.

Kup dowolne 
dwie butelki 
lub więcej, z czego 

przynajmniej jedną w promocji  
i zapłać mniej



24 | dołącz do nas na    facebook.com/centrumwina | 25

HISZPANIA
19-30 CZERWCA

| CASTELLBLANC SEMI SECO 
CAVA ROSADO  
DO CAVA, KATALOLNIA, HISZPANIA  | cena 1 L 59,99 41,99

Lekkie, musujące, różowe wino o subtelnej słodyczy 
i owocowych aromatach samo w sobie już wygląda jak drink, 
ale można dodać do niego świeże owoce, na przykład arbuz. 
Będzie jeszcze bardziej rześko!

  półsłodkie      Trepat, Garnacha  
  sernik na zimno z czerwoną porzeczką

Potrzebne będą:
• 200 g miąższu arbuza 
• 200 ml wina  musującego cava
• kostki lodu 

Przygotowanie:
Wszystkie składniki należy włożyć 
do blendera, zmiksować i wlać 
do kieliszków. Ozdobić miętą. 

Przepis na orzeźwiający drink 
z arbuza i wina musującego

44,99

31,49

36,99

25,89 44,99

31,49

57,99

40,59 69,99

48,99

Kup dowolne 
dwie butelki 
lub więcej, z czego 

przynajmniej jedną w promocji  
i zapłać mniej

| RENE BARBIER 
VINA AUGUSTA  
DO CATALUNYA, HISZPANIA | cena 1 L 49,32 34,52

Pizza zawsze jest na czasie! Ale skoro jest lato, 
wybieramy wersję owocową! Do tego półsłodkie wino 
o aromacie jabłek oraz bananów i mamy wyśmienity 
relaks w wersji light.

  półsłodkie      Macabeo, Parellada, Xarello, 
Moscatello    świeże owoce

| FINCA MONTEPEDROSO 
VERDEJO    
DO RUEDA, HISZPANIA | cena 1 L 59,99 41,99

Czas na planowanie wakacji! Może Hiszpania w tym 
roku? Finca Montepedroso może pomóc w podjęciu 
decyzji. To młode, świeże wino o aromacie moreli, kopru, 
migdałów i świeżo skoszonej trawy. Tak smakuje lato 
w Hiszpanii!

  wytrawne      Verdejo    melon z szynką 
serrano, grillowane szparagi

| PARES BALTA COSMIC   
DO PENEDES, HISZPANIA | cena 1 L 77,32 54,12

Letnie kino w plenerze i wino? Czemu nie! 
Jeśli w kieliszku masz tak kosmicznie orzeźwiającą 
kompozycję, jak: miód, świeżo skoszona trawa, zielone 
jabłka i brzoskwinie, dobrze jest wybrać się na równie 
lekki i przyjemny film.

  wytrawne      Xarello, Sauvignon Blanc  
  paella z owocami morza

  

| DOS LUSTROS CAVA  
DO CAVA, HISZPANIA  | cena 1 L 93,32 65,32

Na wyjątkowe chwile mamy bąbelki i super orzeźwiającą 
cavę oraz jeszcze coś, co dodaje takim momentom uroku 
i magii. Lampiony szczęścia to popularny widok na niebie 
latem. Oprócz tego, że to świetna zabawa i że ładnie się 
prezentują, można zapisać na nich życzenia i puścić 
w świat, niech się spełnią!!

  wytrawne      Macabeo, Parellada, Xarello  
  przekąski z owocami

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.
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Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

HISZPANIA
19-30 CZERWCA

| BARON DE LEY CLUB PRIVADO  
DOCa RIOJA, HISZPANIA | cena 1 L 66,65 46,65

Tapasy i wino zamiast tradycyjnego obiadu! Hiszpańskie przekąski 
są popularne, sycące i można je samodzielnie przyrządzić w domu. 
Potrzebujesz zaledwie kilku składników, by przygotować pyszną 
quesadillę z kurczakiem i chorizo. I choć w przepisie nie ma mowy 
o winie, warto je nalać do kieliszków. Otwórz Baron De Ley Club 
Privado o przyjemnym zapachu owoców leśnych i sprawdź, 
jak idealnie komponuje się z tą przekąską.

  wytrawne      Tempranillo    quesadilla z kurczakiem i chorizo

| BLES CRIANZA   
DO VALENCIA, HISZPANIA | cena 1 L  73,32 51,32

  wytrawne      Monastrell, Tempranillo  
  zapiekane bakłażany faszerowane mięsem

Potrzebne będą:
• 4 placki tortilli (gotowe, najlepiej pszenne)
• 1 pierś kurczaka • 1 łyżeczka czerwonej papryki 
w proszku • 1 łyżeczka suszonego oregano • 60 g 
kiełbaski chorizo, pokrojonej na cienie plasterki
• 6 kawałków suszonych pomidorów i 2 łyżki oleju 
ze słoika • 1/4 główki sałaty lodowej • 1/2 szklanki 
tartego sera • 2 łyżki posiekanego szczypiorku

Przygotowanie:
Pierś kurczaka pokroić w kostkę, włożyć do 
miski, doprawić solą, pieprzem, mieloną papryką 
i oregano. Wlać 2 łyżki oleju z suszonych 
pomidorów i wymieszać. Na patelni podsmażyć 
plasterki chorizo, aż będzie chrupiące, a następnie 
obsmażyć kurczaka z każdej strony na małym 
ogniu. Na placki tortilli wykładać nadzienie 
(chorizo, kurczaka, suszone pomidory, sałatę, 
szczypiorek i ser) i składać na pół lub też rozkładać nadzienie na jednym placku i przykrywać drugim. 
Podgrzewać: w piekarniku, na patelni lub na patelni grillowej. Piec lub smażyć do rozpuszczenia się 
sera – ok. 3-4 minuty. Gotowe!

Źródło: blog Kwestia Smaku

Przepis na quesadillę 
z kurczakiem I CHORIZO49,99

34,99

69,99

48,99
54,99

38,49

| CAMINO ROMANO 
DOMINIO ROMANO
DO RIBERA DEL DUERO, HISZPANIA | cena 1 L 93,32 65,32

  wytrawne      Tinto Fino    ciecierzyca 
w pomidorach

| BARON DE LEY VARIETAL 
MATURANA     
DOCa RIOJA, HISZPANIA | cena 1 L 113,32 79,32

  wytrawne      Maturana    świeże pieczywo 
oraz szynka jamon serrano
Z początkiem lata, czas na toast z tatą! Dzień Ojca można 
śmiało uczcić takim hiszpańskim winem – jest eleganckie, 
aromatyczne z przewagą owoców, mięty i kakao. To może 
być idealny prezent.

| PARES BALTA MAS IRENE   
DO PENEDES, HISZPANIA | cena 1 L  166,67  116,67

  wytrawne      Merlot, Cabernet Franc  
  bagietka z hummusem, sałatka z fasoli z sosem 

orzechowym, faszerowane papryki
Bycie EKO jest na czasie! Mas Irene idealnie wpisuje się 
w ten trend, bo pochodzi z ekologicznej winnicy i można 
je serwować również do dań w takim stylu, np. do papryki 
faszerowanej komosą ryżową, fasolą i kukurydzą.

| FINCA VALPIEDRA RESERVA  
DOCa RIOJA, HISZPANIA  | cena 1 L  198,67  139,07

  wytrawne      Tempranillo    grillowane mięsa 
W butelce hiszpańskiego Tempranillo spotykają się czarne 
porzeczki z wanilią, co doskonale komponuje się z letnim 
grillowaniem w gronie przyjaciół. Na takie wytrawne 
towarzystwo zawsze jest ochota. 

84,99

59,49

125,00

87,50
149,00

104,30

Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. 
Regulamin dostępny u sprzedawcy.
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Fre  po prosu nie można sobie odmówić! Każdy może spróbować 
bezalkoholowego wina bez konsekwencji i w dodatku w sytuacjach, 
kiedy nie można sobie pozwolić na „tradycyjne” wino. Lekkość Fre 
przybrała u nas trzy kalifornijskie smaki, w trzech kolorach:

Kiedy trudno zdecydować się, 
czy białe czy czerwone, należy 
sięgnąć po kompromis – różowe 
Fre White Zinfandel. Pij je samo, lekko 
schłodzone lub zrób sobie drinka nawet 

przed południem. Wystarczy dodać sok 
żurawinowy, lód i cytrynę. Tak smakuje 

wiosenny relaks.

Fre Merlot jest najlepszym 
bezalkoholowym towarzyszem 
obiadów. Świetnie komponuje się 
z pizzą, jagnięciną albo 
hamburgerem. Dodatkowo, 
po takim obiedzie można bez 
konsekwencji wrócić do swoich 
obowiązków.

Fre Moscato jest słodkie, a zawiera 
zaledwie 90 kalorii w całej butelce. 
To ponad dwa razy mniej niż 
pączek! Możesz śmiało sięgnąć po 
to wino, kiedy dopada Cię chęć na 
coś słodkiego i to nawet w środku 
dnia, bo wino pozbawione jest 
procentów.

cena  1  butelki 

34,99
cena 1 L 49,98

WINO ZAMIAST
KWIATKA

Szukasz prezentu na ślub? 

Podaruj wino 
zamiast kwiatka, bo:
• Wino przetrwa dłużej, niż tylko wesele!
• Państwo Młodzi mają raczej więcej kieliszków niż wazonów
• Istnieją wina zaprojektowane specjalnie z myślą o ślubie i nowożeńcach – 
np. modne w ostatnim czasie Prosecco. Jest pyszne, orzeźwiające i uroczyste dzięki bąbelkom. 
Takie wino z pewnością przyda się młodej parze na toast za miłość!

Prosimy Was Nasi Mili,

abyście zamiast 

kwiatków nam

 wino sprawili.

Wina wytrawne, 

czerwone i białe

umilą nam wspólne 

chwile wspaniałe!

39,99

35,99*

* Cena z kartą burgund Programu Kocham Wino
Oferta dla uczestników Programu Kocham Wino.  Oferta nie łączy się z Programem Kocham Wino.
Regulamin dostępny u sprzedawcy. 

WINA FRE
bezalkoholowe
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NOWOŚCI
ALKOHOLE MOCNE

| TOMATIN 14YO SINGLE MALT SCOTCH WHISKY  
HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY, SZKOCJA | cena 1 L 341,43

W tej butelce stykają się tradycje dwóch niezwykłych rodzin – jednej winiarskiej drugiej związanej z whisky. Tomatin 
14YO dojrzewała bowiem w beczkach, w których wcześniej przez co najmniej 50 lat leżakowało Porto produkowane 
przez słynną winiarską rodzinę Symington. Dzięki temu whisky ma niepowtarzalne aromaty czerwonych owoców, 
miodu i toffi. W smaku jest równie urzekające, na podniebieniu poza owocami można wyczuć orzechy.

| TOMATIN LEGACY SINGLE MALT 
SCOTCH WHISKY  

HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY, SZKOCJA  | cena 1 L 177,14

Tomatin Legacy to taki rodzaj single malt, który smakuje każdemu. 
Przede wszystkim dlatego, że to whisky delikatna w smaku  
z akcentem sorbetu limonkowego, jabłek i biszkopta. Równie 
subtelnie prezentują się jej aromaty, gdzie przeważa wanilia, 
ananas i cytryna. Taka kompozycja sprawia, że to bardzo 
uniwersalna whisky.

| TOMATIN CASK STRENGTH SINGLE 
MALT SCOTCH WHISKY  

HIGHLAND SINGLE MALT SCOTCH WHISKY, SZKOCJA  | cena 1 L 312,86

Czas spędzony z whisky Tomatin Cask Strength to prawdziwa 
przyjemność o smaku karmelu, ciasteczek imbirowych i marcepanu. 
Takie słodkie nuty w tym przypadku kończą się lekko pikantnym 
akcentem. Whisky należy do eleganckich i doskonale sprawdza się 
jako prezent. Dojrzewała w beczkach po Bourbonie i Sherry Oloroso. 
Kilka kropel wody dolanych do szklanki whisky otworzy jej bukiet

92,5 / 100 pkt
Jim Murray’s Whisky Bible 2017

239,00

124,00

219,00BRONZE 81
MALT MANIACS AWARDS 2015

94,5/100 pkt
JIM MURRAY’S WHISKY BIBLE 2017
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i na WWW.WINEZJA.PL

Gazetka wydawana w sieci sklepów Centrum Wina przez AMBRA S.A. 02-819 Warszawa, ul. Puławska 336, tel. 22 566 34 00.  Ceny w gazetce zostały wyrażone w pln. AMBRA S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu 
zawartego w niniejszej gazetce i limitowanie wielkości sprzedaży poszczególnych towarów.  Roczniki win znajdujące się na zdjęciach mogą różnić się od roczników win dostępnych w sprzedaży. Oferta ważna jest w terminach podanych 
w gazetce lub do wyczerpania zapasów. 

kolejny numer 1 lipca 2017 roku

BYDGOSZCZ: CH Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1; GDAŃSK: CH Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141; CH Manhattan, ul. Grunwaldzka 82;  GDYNIA: Galeria Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2; ul. Świętojańska 13; 
GLIWICE  CH Arena, ul. J. N. Jeziorańskiego 1; JANKI k/WARSZAWY CH Janki, ul. Mszczonowska 3; KATOWICE  Silesia City Center, ul. Chorzowska 107, Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30; KRAKÓW: CH Galeria Krakowska, 
ul. Pawia 5;  CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62;  LEGIONOWO  Centrum Wina - INNY ŚWIAT,   ul. Jagiellońska 8;  LUBLIN  CH Felicity,  al. Wincentego Witosa 32; POZNAŃ: CH Stary Browar, ul. Półwiejska 32; WARSZAWA: 
CH Arkadia, Al. Jana Pawła II 82; CH Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12; CH Reduta, al. Jerozolimskie 148; CH Targówek, ul. Głębocka 15; CH Wileńska, ul. Targowa 72; ul. Puławska 336; WROCŁAW:  CH Borek, ul. Hallera 52; 
CH Galeria Dominikańska, Plac Dominikański 3; CH Magnolia, ul. Legnicka 58; CH Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22.

PŁAĆ PUNKTAMI

Czy wiesz, że na Twojej 
karcie Kocham Wino 
gromadzą się punkty? 

Wydawaj je i płać 
punktami za zakupy 
w Centrum Wina.
1 pkt = 1 pln

O szczegóły zapytaj w sklepie.
*plus symboliczne 1 pln do każdego produktu 
przy zakupie punktami

Regulamin Programu Kocham Wino dostępny 
na stronie www.centrumwina.com.pl

34* pkt
KochamWINO

Projekt i skład Joanna Bajer

50    pkt
KochamWINO

+ 24,99 pln


