
5 V - 30 VI
No3/2016gazetka promocyjna 

WINA ŚWIATA: Chile, Francja, 
Włochy, Portugalia, Gruzja, Hiszpania

-20%

PROSECCO
GRILLOWANIE
WHISKY
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NOWOŚCI
| FIUZA 3 CASTAS 

SEMI DRY WHITE
VR TEJO, PORTUGALIA

półwytrawne  cena 1 L  46,65

 Chardonnay, Arinto, Vital

Dużo orzeźwienia, owoce i wakacje 

w Portugalii bez wychodzenia z domu! 

Tak potrafi oczarować półwytrawne, białe 

wino Fiuza o smaku cytrusów i aromacie 

jasnych kwiatów. Wystarczy lekko schłodzić 

i już można się relaksować. Takie półwytrawne 

wino spokojnie można sączyć solo, ale pasują 

do niego również lekkie sałatki.

|| FIUZA ALVARINHO 
VR TEJO, PORTUGALIA

wytrawne  cena 1 L 63,99

 Alvarinho

Tak lekkie i rześkie wino, jak portugalskie alvarinho 

to zaproszenie na zewnątrz: na taras, do ogrodu, 

czy do parku, byle na świeże powietrze. To wtedy 

najwyraźniej czuć owocowy aromat z przewagą 

cytrusów i marakui. Zostając z nim w domu, można 

zadbać o lekką przekąskę, bo wino pobudza apetyt. 

Sałata lodowa z krewetkami będzie idealna.

FIUZA 3 CASTAS 
SEMI SWEET WHITE 
VR TEJO, PORTUGALIA

półsłodkie  cena 1 L  46,65

 Chardonnay, Arinto, Vital

Białe, półsłodkie wino może być świetnym 

aperitifem ale też sposobem na relaks w leniwe, 

słoneczne popołudnie. Dwie typowo portugal-

skie odmiany winorośli oraz jedna międzynaro-

dowa – chardonnay, sprawiają, że w winie nie 

brakuje ani lekkości, ani słodyczy, ani rześkich 

owoców. Taka kombinacja to doskonały pod-

kład dla wiosennych sałatek.

34,99 34,99 47,99
|

|

|

34,99 34,99 47,99

FIUZA 3 CASTAS 
SEMI DRY RED
VR TEJO, PORTUGALIA

półwytrawne cena 1 L  46,65

Syrah, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional

Trochę wiśni w ciepły, wiosenny wieczór? 

Wystarczy otworzyć butelkę półwytrawnego, 

portugalskiego wina o takim intensywnym, 

owocowym zapachu. Fiuza to łagodne wino, 

które z powodzeniem nadaje się do picia samo, 

na co dzień, zwłaszcza wiosną. Jeśli jednak ma 

to być wino do obiadu, warto postawić na pastę 

z jasnymi sosami.

FIUZA 3 CASTAS 
SEMI SWEET RED 
VR TEJO, PORTUGALIA

półsłodkie  cena 1 L  46,65

 Syrah, Cabernet Sauvignon, Touriga Nacional

Każdy, kto próbował kiedykolwiek czereśni na 

słodko, odnajdzie ten smak w półsłodkim winie 

Fiuza. Jest owocowe, łagodne i przyjemnie się 

je sączy nawet bez towarzystwa jedzenia. Jeśli 

jednak zostało kupione z przeznaczeniem na ko-

lację, niech to będą nieskomplikowane przekąski 

z udziałem wędlin i serów.

FIUZA TOURIGA NACIONAL
VR TEJO, PORTUGALIA

wytrawne  cena 1 L  63,99

 Touriga Nacional

Kto jeszcze nie miał okazji spróbować typowo 

portugalskiego, czerwonego wina, teraz ma 

dobry powód, by nadrobić zaległości. Wino Fiuza 

z lokalnej odmiany Touriga Nacional jest łagod-

ne, nieco orzeźwiające z przewagą aromatu 

śliwek, ale można się w nim doszukać także nut 

czekolady i kawy. Taka ciekawa kompozycja 

doskonale odnajdzie się przy lasagne. 

PÓŁWYTRAWNE

PÓŁWYTRAWNEPÓŁSŁODKIE PÓŁSŁODKIE

WYTRAWNE WYTRAWNE
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NOWOŚCI

34,99 34,99 39,99

| COUR DE MANDELOTTE 
ROUGE  
AC BORDEAUX, FRANCJA  

wytrawne            cena 1 L 46,65

 Merlot, Cabernet Sauvignon

Po takie towarzystwo, jak Cour de 

Mandelotte, warto sięgnąć właśnie teraz, 

wiosną. Łagodny, owocowy charakter 

wina doskonale pasuje do mięs, zwłaszcza 

grillowanych. Idealnie nadaje się też na 

spotkanie ze znajomymi pod chmurką.

|| COUR DE MANDELOTTE 
AC BORDEAUX SUPÉRIEUR, FRANCJA

wytrawne   cena 1 L 53,32

 Merlot, Cabernet Sauvignon, 

Cabernet Franc

Kiedy taką butelkę jak Cour de Mandelotte 

o zapachu jagód i porzeczek otwiera się wio-

sną, trudno zgadnąć, czy to pachnie wino, 

czy świeże, tegoroczne owoce. O tej porze 

roku można mieć jedno i drugie oraz do woli 

łączyć ze sobą, bo to para doskonała.

COUR DE MANDELOTTE 
BLANC
AC BORDEAUX, FRANCJA

wytrawne   cena 1 L 46,65

 Sauvignon Blanc, Semillon

Pierwsze upalne dni? Pora na białe wino! 

Cour de Mandelotte  z soczystymi cytrusami 

i dużą dawką świeżości idealnie wpisuje się 

w tę porę roku. Lekko schłodzone będzie 

jeszcze bardziej orzeźwiające. 

64,9937,99 39,99

|

|

| COUR DE MANDELOTTE 
BLANC MOELLEUX
AC BORDEAUX, FRANCJA

półsłodkie       cena 1 L  50,65

 Semillon, Sauvignon Blanc, Muscadelle

Półsłodkie, białe Cour de Mandelotte przeczy 

powszechnej opinii, że wina z Francji są 

wyłącznie wytrawne. Po taką butelkę warto 

sięgnąć razem z jasnymi owocami jeśli szuka 

się orzeźwienia lub z tortem bezowym, jeśli 

ma pełnić rolę deseru na przykład w niedziel-

ne, słoneczne popołudnie.

GINESTET BORDEAUX 
ROUGE
AC BORDEAUX, FRANCJA

wytrawne       cena 1 L  53,32

 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc

Tak, jak dojrzałe owoce na koniec lata tryskają 

soczystym sokiem, tak wino po otwarciu od 

razu ujmuje intensywnym aromatem śliwek 

i porzeczek. Jego zdecydowanie owocowy 

smak jest świetnym akompaniamentem dla 

różnego rodzaju przystawek, na przykład do 

talerza wędlin.

LE BORDEAUX DE CITRAN 
AC BORDEAUX, FRANCJA

wytrawne       cena 1 L  86,65

 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc

Le Bordeaux de Citran pochodzi z jednej z naj-

starszych posiadłości w Bordeaux, ale nie na 

tym polega jego wyjątkowość. Wino zachwyca 

przede wszystkim smakiem, gdzie łagodny 

charakter łączy się z owocami leśnymi i 

ostrymi akcentami – pieprzu. To doskonała 

propozycja do potraw z jagnięciny.
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od 5 do 18 V
Carmenere
- to winiarska wizytówka Chile, 
która narodziła się w Bordeaux.

aromaty: jagody, wanilia, gorzka 
czekolada, marmolada.

WYBRANE 

WINA z CHILE

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

| |OCHAGAVIA SILVESTRE 
CARMENERE  
DO VALLE DEL RAPEL

  wytrawne          cena 1 L 53,32  42,65

 Carmenere   śliwki, jeżyny, 

borówki i przyprawy

OCHAGAVIA SILVESTRE 
MERLOT    
DO VALLE DE RAPEL

  wytrawne          cena 1 L  53,32  42,65

 Merlot     zielona papryka

i owoce leśne

Carmenere jest tak popularne w Chile, że ma 
tam swoje święto? 24 listopada mieszkańcy 
tego kraju świętują Dzień Carmenere.

CZY WIESZ, ŻE...

39,99

31,99
39,99

31,99

WYBRANE
WINA Z CHILE

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

Przepis na 
Chili con Carne 

Potrzebne będą:

• 300 g mięsa mielonego • 1 cebula • 1 ząbek czosnku • 1 puszka pomidorów 

bez skórki • 1 puszka czerwonej fasoli • 1 puszka kukurydzy • 1 papryka czerwona 

• 1 papryczka chili • 100 ml wody • oliwa z oliwek • sól, pieprz, oregano

Przygotowanie:

Cebulę zeszklić na oliwie i dodać czosnek, oregano a także chili. Następnie 

dodać mięso i chwilę smażyć, po czym połączyć z wodą oraz z pomidorami 

z puszki, przyprawić solą i pieprzem i tak gotować przez ok. 10 minut. Następ-

nie należy dodać pokrojoną w kostkę paprykę i gotować przez ok. 7 min. Na 

koniec wrzucić odcedzoną fasolę i kukurydzę z puszki i gotować jeszcze przez 

ok. 4 minuty. Gotowe! Można serwować z tortillą, ryżem, chlebem lub nachos. |

|

|

|

VENTISQUERO RESERVA 
SYRAH  
DO VALLE DEL MAIPO

  wytrawne            cena 1 L  59,99  47,99

 Syrah     jagody i wanilia

VENTISQUERO RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON 
DO VALLE DE MAIPO

  wytrawne            cena 1 L  59,99  47,99

 Cabernet Sauvignon   

  maliny, żurawina, wanilia, cynamon

SANTA CAROLINA RESERVA 
CARMENERE  
DO VALLE RAPEL

  wytrawne            cena 1 L  66,65  53,32

  Carmenere     jagody, karmel, wanilia

i przyprawy

VENTISQUERO QUEULAT 
GRAN RESERVA 
CABERNET SAUVIGNON 
DO VALLE DEL MAIPO

  wytrawne            cena 1 L  86,65  69,32

 Cabernet Sauvignon   

  maliny, śliwki i wanilia

44,99

35,99
44,99

35,99

49,99

39,99 64,99

51,99
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| |VENTISQUERO CLASICO 
SAUVIGNON BLANC  
DO CENTRAL VALLEY

  wytrawne          cena 1 L 39,99  31,99

 Sauvignon Blanc 

 ananasy i banany

SANTA CAROLINA 
CABERNET ROSE   
DO VALLE DE RAPEL

  wytrawne          cena 1 L 49,32  39,45

  Cabernet Sauvignon 

   maliny, truskawki i kwiaty

od 5 do 18 V

29,99

23,99

36,99

29,59

|

|

|

49,99

39,99

49,99

39,99 64,99

51,99

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

WYBRANE
WINA Z CHILE

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

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

SANTA CAROLINA RESERVA 
SAUVIGNON BLANC 
DO VALLE DE RAPEL

  wytrawne            cena 1 L  66,65  53,32

 Sauvignon Blanc   

 agrest, ananasy i cytrusy

SANTA CAROLINA RESERVA 
CHARDONNAY 
DO VALLE DE CASABLANCA

  wytrawne            cena 1 L  66,65  53,32

 Chardonnay   

   owoce tropikalne, toffi i wanilia

CASABLANCA NIMBUS 
GEWÜRZTRAMINER 
DO VALLE DEL MAIPO

  wytrawne            cena 1 L  86,65  69,32

 Gewürztraminer   

  liczi, cytrusy i płatki róż
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Chardonnay
- to najpopularniejsza biała odmiana 
na świecie, pochodząca prawdopodobnie 
z Burgundii.

aromaty: zielone jabłko, akacje, gruszka, 
cytryna, grejpfrut, miód, orzechy laskowe

WYBRANE 

WINA z FRANCJI

chardonnay używa się do produkcji szampana, 
a jeśli na jego etykiecie jest użyte określenie 
blanc de blanc, oznacza że wino w 100% 
pochodzi z odmiany chardonnay. 

CZY WIESZ, ŻE...

od 5 do 18 V

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

| |NOS RACINES 
SAUVIGNON BLANC   
IGP PAYS D’OC

  wytrawne          cena 1 L 37,32  29,85

 Sauvignon Blanc 

 cytrusy, świeżo skoszona trawa

LES TOURTERELLES 
GROS MANSENG    
IGP COTES DE GASCOGNE

  słodkie          cena 1 L 46,65  37,32

  Gros Manseng 

  agrest, mirabelki, mandarynki

27,99

22,39
34,99

27,99

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

54,99

43,99
64,99

51,99
74,99

59,99 |

|

|

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

HUGEL GENTIL  
AOC  ALSACE 

  wytrawne            cena 1 L  73,32  58,65

 Sylvaner, Pinot Gris, Riesling, Gewürztraminer, Muscat   

 cytryna, pistacje, brzoskwinie, morele, migdały, zielone 

jabłka, grejpfrut oraz kwiaty: lipa, jaśmin, frezja, róże 

i dziki chmiel

JOSEPH DROUHIN LAFORET 
BOURGOGNE CHARDONNAY 
AOC BOURGOGNE

  wytrawne            cena 1 L 86,65  69,32

 Chardonnay      jabłka, brzoskwinie, morele

PASCAL JOLIVET ATTITUDE  
SAUVIGNON BLANC 
VIN DE PAYS DU VAL DE LOIRE

  wytrawne            cena 1 L 99,99  79,99

 Sauvignon Blanc     cytryny, jabłka i kwiaty
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od 5 do 18 V -20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej
Potrzebne będą:

• melon • kilka plastrów szynki parmeńskiej • kulki 

mozzarelli • czarne oliwki • glassa balsamiczna • ozdobne 

wykałaczki

Przygotowanie:

Melon należy obrać, pozbawić gniazda i pokroić w kostkę. 

Na ozdobne wykałaczki nadziewać po kolei melon, plaster 

szynki, kulkę mozzarelli i oliwkę pozbawioną pestki. Szaszłyki 

delikatnie polać glassą balsamiczną. Gotowe! Takie małe 

szaszłyki to znakomita przystawka i jednocześnie przekąska 

na grilla. Wypróbuj z winem Jaboulet Parallele 45.
54,99

43,99

68,99

55,19 94,99

75,99

|

|

|

JABOULET PARALLÈLE 45 ROUGE  
AC CÔTES DU RHÔNE

wytrawne   cena 1 L 73,32  58,65

 Grenache, Syrah  czereśnie, czerwone porzeczki i truskawki

CHÂTEAU  DE TERREFORT-QUANCARD
 AC BORDEAUX SUPÉRIEUR

wytrawne   cena 1 L 91,99  73,59

 Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc

 czarne porzeczki, jagody, zioła i wanilia

CHÂTEAU  BONFORT 
AC MONTAGNE-SAINT-EMILION

wytrawne   cena 1 L 126,65  101,32

 Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot

 śliwki, rodzynki, czarne porzeczki

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

Przepis 
na szaszłyki
z melonem i szynką parmeńską 

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 

- Pares Balta Honeymoon - w nazwie ma miesiąc miodowy i zapowiada 

słodkie życie przyszłym małżonkom. Zechcesz im takie podarować?

Prosimy Was Nasi Mili,

abyście zamiast 

kwiatków nam

 wino sprawili.

Wina wytrawne, 

czerwone i białe

umilą nam wspólne 

chwile wspaniałe!

57,99

46,39*

* Cena promocyjna obowiązuje w dniach: 19-29 maja i 16-30 czerwca
Oferta dla uczestników Programu Kocham Wino.  Oferta nie łączy się z Programem Kocham Wino.
Regulamin dostępny u sprzedawcy. 
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od 19 do 29 V

|

|

PONTE PROSECCO
DOC TREVISO, WŁOCHY

wytrawne   cena 1 L 46,65  37,32

 Glera   Prosecco jest najlepszą odpowiedzią na dobrą pogodę. Jego 

orzeźwiające bąbelki doskonale smakują na świeżym powietrzu. To dobry 

pomysł na grilla, kiedy przychodzi ochota na coś lżejszego, jak grillowany 

bakłażan lub pomidor z dodatkiem ziół.

PELLEGRINO ZEBO MOSCATO
 IGT SICILIA, WŁOCHY

słodkie   cena 1 L 53,32  42,65

 Moscato Bianco    Sorbet bananowy i słodkie wino to doskonały 

sposób, by zainaugurować pierwsze w tym roku lody. Sezon na nie 

otwieramy oczywiście z winem!

Lody i wino
- już najwyższa pora na takie połączenie! 

Wystarczy wybrać ulubiony smak klasycz-

nych lodów lub sorbet o dużej dawce owoców. 

Do tego wino, najlepiej słodkie, a jeśli tak, jak Zebo 

ma delikatne bąbelki, nie trzeba się dłużej zastanawiać, 

czy otwierać. Jak je ze sobą łączyć? Można lody popijać wi-

nem albo wymieszać je ze sobą dodając wino do deseru bądź 

odwrotnie – kulkę lodów do kieliszka. To najlepszy słodki sposób 

na orzeźwienie.

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

Wiosna = grill = wino! 

39,99

31,99
34,99

27,99

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

WIOSNA=GRILL=WINO!
Każdy może sprawdzić,  jak działa 

takie równanie. Zwłaszcza w maju, 
kiedy pogoda zachęca do spędzania 

czasu na świeżym powietrzu. 
Grill nie musi oznaczać tylko mięsa. 

Im więcej przekąsek, czy deserów 
oraz idealnie skomponowanych 

do nich win, tym więcej przyjemności 
z grillowania. Oto nasze sprawdzone, 

wiosenne inspiracje.

WIOSNA
GRILL=WINO!

24,99

19,99
36,99

29,59

39,99

31,99 44,99

35,99

|

|

|

|

SOLDEPEÑAS BLANCO 
CASTILLA LA MANCHA HISZPANIA

półwytrawne  cena 1 L 33,32  26,65

  Viura    Zanim na grillu upiecze się mięso, 
dobrze jest mieć pod ręką coś lekkiego, pobudza-
jącego apetyt. Taką rolę spełni hiszpańska para – 
viura i awokado. Owoc z dodatkiem pomidorów 
i mozzarelli zamieni się w pożywną, wiosenną 
sałatkę.

RENÉ BARBIER 
VINA AUGUSTA BLANCO 
DO PENEDES  HISZPANIA

półsłodkie  cena 1 L 49,32  39,45

  Xarello, Macabeo, Parellada 

 W kieliszku słodycz, a w ręku pierwsze 
w tym roku truskawki – brzmi zachęcająco? 
Nawet na grillu warto mieć taki zestaw. Pomię-
dzy mięsnymi posiłkami,  z pewnością znajdzie 
wielu entuzjastów.

MALVASIA OBELLO BIANCO 
DOC COLLI PIACENTINI WŁOCHY

półwytrawne  cena 1 L 53,32  42,65

  Malvasia   Nie tylko kobiety kochają sa-
łatki. Kto nie wierzy, niech postawi na stole kom-
binację owoców, na przykład melon i truskawki, 
a w bliskim sąsiedztwie półwytrawne białe 
Obello. Powodzenie gwarantowane!

KENDERMANNS RIESLING 
KABINETT 
QmP MOSEL SAAR RUWER NIEMCY

półsłodkie  cena 1 L 59,99  47,99

  Riesling   Już sam kieliszek półsłodkiego 
rieslinga pachnie wiosną, a jeśli dodać do niego 
galaretkę owocową ze świeżymi truskawkami 
– nie ma wątpliwości, że nadeszła. Taka para 
nigdzie nie smakuje tak dobrze, jak na świeżym 
powietrzu.
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od 19 do 29 V

Przepis na 
camembert 
z grilla z żurawiną

Potrzebne będą:

• ser camembert • oliwa • świeżo zmielony pieprz 

• słoiczek żurawiny

Przygotowanie:

Świeżo zmielony pieprz należy wymieszać z odrobiną 

oliwy i w niej obtoczyć ser. Następnie ser zawinąć 

w folię aluminiową i położyć na grilla. Piec po około 

5 minut z każdej strony. Po zdjęciu dodać łyżeczkę 

żurawiny na wierzch. Gotowe! 

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

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

57,99

46,39
49,99

39,99 64,99

51,99

|

|

|

WOODHAVEN CHARDONNAY 
CALIFORNIA USA

wytrawne   cena 1 L 66,65  53,32

 Chardonnay   Szybka przekąska do białego wina? Przygoto-
wanie camemberta z grilla wraz z otwarciem wina zajmuje zaledwie 
10 minut, a razem stanowią wyśmienity i pożywny zestaw.

PARES BALTA HONEYMOON 
DO PENEDES HISZPANIA

półwytrawne  cena 1 L 77,32  61,85

 Parellada   Pierwsze, wiosenne owoce  zawsze smakują 
obłędnie, dlatego właśnie teraz szczególnie warto po nie sięgnąć. 
Można z nich zrobić dowolną przekąskę, na przykład muffiny z jago-
dami, a do nich coś równie owocowego – Honeymoon będzie idealny.

BEPIN DE ETO FLAVE ROSATO 
IGT VENETO WŁOCHY

wytrawne   cena 1 L 86,65  69,32

 Incrocio Manzoni   Wiosenne powietrze i różowe bąbelki to 
stan prawie idealny. Do pełni szczęścia brakuje tylko ciekawej prze-
kąski, a taką może być tarta z limonką. Będzie doskonałym wstępem 
do dań głównych.

WIOSNA
GRILL=WINO!

29,99

23,99 39,99

31,99

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

39,99

31,99

|

|

|

SOLDEPEÑAS TINTO 
CASTILLA LA MANCHA HISZPANIA

półwytrawne  cena 1 L 39,99  31,99

 Tempranillo   Czerwone wino nie zawsze musi ozna-

czać czerwone mięso. Soldepenas jest półwytrawne i dość 

owocowe jak na poważne dania. Nie będzie więc nic dziwne-

go w tym, jeśli do pary dobierze mu się wrap z grillowanym 

kurczakiem i warzywami.

BONARDA OBELLO ROSSO 
DOC COLLI PIACENTINI WŁOCHY

półwytrawne  cena 1 L 53,32  42,65

 Bonarda   Włoska focaccia to idealny sposób na 

szybką przystawkę, którą można przyrządzić w dowolny 

i wymyślony przez siebie sposób. Jeśli dodać do niej suszone 

pomidory, oliwki i salami, w kieliszku swoje miejsce powinno 

znaleźć półwytrawne Obello, także z Włoch..

ALAZANI VALLEY 
KAKHETI  GRUZJA

półsłodkie  cena 1 L 53,32  42,65

 Blend z przewagą Rkatsiteli   Kiedy przychodzi ocho-

ta na mniej słodki deser, za to z akcentem wiosennym, można 

postawić na ciasto z rabarbarem. Pasuje zarówno na grilla 

oraz na każdą inną okazję, jeśli  ma za towarzysza półsłodkie, 

gruzińskie Alazani.
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od 19 do 29 V

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

39,99

31,99

34,99

27,99
29,99

23,99

|

|

|

OCHAGAVIA MEDIALUNA 
CABERNET SAUVIGNON 
MERLOT 
DO CENTRAL VALLEY CHILE

wytrawne   cena 1 L 39,99  31,99

 Cabernet Sauvignon, Merlot    Miniburgery mogą 

funkcjonować jako drobne przekąski zamiast jednego du-

żego dania. Na grilla to znakomity pomysł. Ich najlepszym 

kompanem będzie chilijskie wino, z dużą porcją czerwo-

nych owoców, takie jak Ochagavia Cabernet Sauvignon. 

CHIANTI CASTELLANI  
DOCG CHIANTI WŁOCHY

wytrawne   cena 1 L 46,65  37,32

 Sangiovese, Canaiolo    Czym byłby grill bez sza-

szłyków? Pewnie tym, czym szaszłyk bez odpowiedniego 

wina! Do wieprzowych z dodatkiem warzyw można mieć 

już przygotowane wino uniwersalne ale i z charakterem, 

czyli chianti. Castellani oferuje owoce, akcenty przypraw 

korzennych i fiołków. Doskonałe do szaszłyków.

YELCHO CARMÉNÈRE RESERVA 
ESPECIAL 
DO VALLE DEL MAIPO MAIPO VALLEY CHILE

wytrawne   cena 1 L 53,32  42,65

 Carmenere    Na każdym grillu przychodzi ochota 

na coś lżejszego, wtedy czas na cukinię faszerowaną pie-

czarkami i szynką parmeńską oraz na owocowe, łagodne 

wino, jak chilijskie Carmenere. Yelcho gwarantuje solidną 

porcję owoców: truskawek, porzeczek, i wiśni, dlatego 

doskonale wpisuje się we wiosenną aurę i imprezę na 

świeżym powietrzu.

WIOSNA
GRILL=WINO!

Przepis na 
grillowany stek 
marynowany w winie

Potrzebne będą:

• 2 steki wołowe • 2 duże cebule • 100 ml wytrawnego 

wina • sól morska, świeżo mielony pieprz • kilka gałązek 

tymianku

Przygotowanie:

Cebulę pokroić w plasterki, posiekać tymianek, połączyć 

to razem z winem i dodać przyprawy. Tak przygotowaną 

marynatą zalać plastry mięsa i odstawić do lodówki na 

12 godzin. Tuż przed grillowaniem, mięso jeszcze raz posy-

pać  świeżo zmielonym pieprzem i solą morską. Grillować 

po ok. 7 minut na każdą stronę. Gotowe!

44,99

35,99

46,99

37,59 59,99

47,99

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

|

|

|

EL PARADOR CRIANZA 
DO NAVARRA HISZPANIA

wytrawne   cena 1 L 59,99  47,99

 Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon  

 Pieprz, owoc i wanilia to nie składniki dania ale aromaty 
hiszpańskiego wina ! Z takim bukietem, jaki oferuje Parador 
Crianza można czekać na skwierczące na grillu udka z kurczaka 
w miodowej marynacie.

WOODHAVEN ZINFANDEL 
CALIFORNIA USA

wytrawne   cena 1 L 62,65  50,12

 Zinfandel   Zinfandel oraz grillowane roladki schabowe 
z boczkiem i serem to świetnie dobrana para. Takie treściwe 
przekąski i wino o intensywnym zapachu wiśni i śliwek, podczas 

imprezy grillowej znikają  błyskawicznie.

VIÑA SALCEDA CRIANZA 
DOCa RIOJA HISZPANIA

wytrawne  cena 1 L 79,99  63,99

 Tempranillo, Mazuleo, Graciano   Kiedy owocowo - wa-
niliowe aromaty hiszpańskiego wina spotykają się z grillowanym 
stekiem, nie ma mowy, że grill szybko się skończy. To absolutnie 
doskonałe połączenie, a to samo wino warto na dzień wcześniej 
użyć także do marynowania mięsa. 
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DO KAŻDEGO ZESTAWU 4+2

handpack na  
6 butelek GRATIS

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

*Dotyczy dwóch najtańszych win z zestawu. Oferta 4+2 dotyczy tylko wybranych win. 119,96
cena zestawu 4+2 już od:

179,94

OFERTA 

SPECJALNA
S K R Z Y N K A

P RO S TO
Z  C H I L E Kup sześć win chilijskich 

a dwa* z nich dostaniesz 
w prezencie!

VINHO VERDE

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. 
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od 30 V do 15 VI

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

WYBRANE 

WINA z WŁOCH

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

24,99

19,99

34,99

27,99
34,99

27,99

|

|

|

VILLA ROSALE ZINFANDEL 
IGT PUGLIA

półsłodkie  cena 1 L 33,32  26,65

 Zinfandel    truskawki, arbuz i lekko zarysowana 

słodycz

SELLA & MOSCA I PIANI BIANCO 
IGT ISOLA DEI NERUGHI 

wytrawne  cena 1 L 46,65  37,32

 wino wieloszczepowe    banany i cytrusy

ROCCA VENTOSA PINOT GRIGIO 
IGP TERRE DI CHIETI

wytrawne  cena 1 L 46,65  37,32

 Pinot Grigio    delikatna słodycz, kwiaty i cytrusy

PROSECCO

ma 
zastrzeżoną 

nazwę

to 
najpopularniejsze 

bąble!

powstaje 
ze szczepu 

Glera 

jest bardzo 
owocowe!

ma aromaty: 
gruszek, cytryn, 

kwiatów

przynosi 
orzeźwienie 

WIOSNĄ i LATEM

jest 
wytwarzane 
we Włoszech 

39,99

31,99
| PROSECCO EXTRA DRY 

DOC TREVISO 

wytrawne  cena 1 L 53,32  42,65

 Glera   Prosecco zawsze oznacza 

otwarcie sezonu wiosenno - letniego. Przynosi 

orzeźwienie i nie trzeba do niego na siłę szukać 

jedzenia, bo wyśmienicie smakuje solo! Pachnie 

kwiatami i owocami, smakuje cytrusami a do 

tego orzeźwia bąbelkami. Czy potrzeba czegoś 

więcej na wiosnę?
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od 30 V do 15 VI
Corvina
- pochodzi z Włoch i uprawiana jest tylko w Weronie.

aromaty: wiśnie, suszone śliwki, maliny.

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

39,99

31,99

39,99

31,99 49,99

39,99

Corvina to składnik takich win, jak 
Amarone i Bardolino, a jej grona często 
podsusza się, aby uzyskać pełniejszy 
smak wina.

CZY WIESZ, ŻE...

|

|

|

MESSER DEL FAUNO 
PRIMITIVO 
IGP PUGLIA

wytrawne   cena 1 L 53,32  42,65

 Primitivo    borówki, wiśnie i pieprz

VALLE D’ORO 
DOC MONTEPULCIANO D’ABRUZZO 

wytrawne   cena 1 L 53,32  42,65

 Montepulciano D’Abruzzo  

   jeżyny, wiśnie, śliwki

MASI FRESCARIPA 
DOC BARDOLINO CLASSICO 

wytrawne   cena 1 L 66,65  53,32 

 Corvina, Rondinella, Molinara  

  wiśnie,  suszone śliwki, pieprz

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

54,99

43,99
59,99

47,99 79,99

63,99

WYBRANE
WINA Z WŁOCH

|

|

|

TORMARESCA NEPRICA  
IGT PUGLIA

wytrawne   cena 1 L 73,32  58,65

 Negroamaro, Cabernet Sauvignon, Primitivo

  czereśnie i fiołki

TENUTA DI BURCHINO 
DOCG CHIANTI SUPERIORE

wytrawne   cena 1 L 79,99  63,99

 Sangiovese, Ciliegolo, Canaiolo

  śliwki, wanilia, czereśnie, kakao, tytoń

SEREGO ALIGHIERI POSSESSIONI 
IGT ROSSO DEL VERONESE

wytrawne   cena 1 L 106,65  85,32

 Corvina, Merlot, Sangiovese

  czereśnie, śliwki, cynamon, wanilia, wiśnie, goździki
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Touriga 
Nacional
-  pochodzi z Portugalii i jest tam  najważ-
niejszą  endemiczną odmianą winorośli.

aromaty: 
fiołki, czarna porzeczka, śliwki, mięta

WYBRANE WINA 

z PORTUGALII
Touriga Nacional może służyć do produkcji 
win porto jak i zwykłych, niewzmacnianych

CZY WIESZ, ŻE...

od 30 V do 15 VI

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

| |TAGUS CREEK 
CHARDONNAY
FERNÃO PIRES 
VR TEJO

wytrawne           cena 1 L 38,65  30,92

 Chardonnay, Fernao Pires

 brzoskwinie i morele

TONS DE DUORUM 
DOC DOURO 

wytrawne           cena 1 L 73,32  58,65

 Touriga Francesa, Touriga Nacional, 

Tinta Roriz

 porzeczki, śliwki, wanilia

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

28,99

23,19
54,99

43,99

64,99

51,99

WYBRANE WINA 
Z PORTUGALII

84,99

67,99 94,99

75,99

|

|

|

OSBORNE RUBY PORT 
DOURO VALLEY

słodkie   cena 1 L 86,65  69,32

 Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz

  czerwone owoce, przetwory i miód

GRAHAM’S  FINE RUBY PORT 
DOURO VALLEY

słodkie   cena 1 L 113,32  90,65

 Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, 

Tinta Barroca, Tinto Cao

  konfitury i dojrzałe czerwone i czarne owoce, 

z dominującą nutą wiśni

GRAHAM’S LBV PORT 
DOURO VALLEY

słodkie   cena 1 L 126,65  101,32

 Tinta Barroca, Tinta Roriz, Touriga Nacional

  jeżyny, czereśnie i czekolada

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



28 | dołącz do nas na    facebook.com/centrumwina | 29

Rkatsiteli
pochodzi z Gruzji i zajmuje trzecie miejsce 
na świecie pod względem powierzchni 
upraw

aromaty: 
jabłka, melony i kwiaty

WYBRANE 

WINA z GRUZJI
odmiany tej używa się także do wyrobu win 
wzmacnianych oraz lodowych

CZY WIESZ, ŻE...

od 16 do 30 VI

-20%
Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

| |SACHINO 
KAKHETI

półwytrawne        cena 1 L 46,65  37,32

 Rkatsiteli

 melon, gruszki, orzechy

ALAZANI VALLEY 
KAKHETI

półsłodkie              cena 1 L 53,32  42,65

 Rkatsiteli

 gruszki i słodkie jabłka

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

39,99

31,99
34,99

27,99

44,99

35,99

WYBRANE 
WINA Z GRUZJI

|

|

|

|

SACHINO 
KAKHETI 

półwytrawne      cena 1 L 53,32  42,65

 Saperavi,Rkatsiteli    wiśnie i pieprz

PIROSMANI 
KAKHETI 

półsłodkie           cena 1 L 59,99  47,99

 Saperavi,Rkatsiteli    wiśnie, suszone 

śliwki i miód

SAPERAVI 
KAKHETI 

wytrawne      cena 1 L 66,65  53,32

 Saperavi    wiśnie, wanilia i nuty dębu

KINDZMARAULI 
półsłodkie      cena 1 L 93,32  74,65

 Saperavi    wiśnie i jeżyny

39,99

31,99

49,99

39,99 69,99

55,99
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Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

-20%

39,99

31,99
57,99

46,3929,99

23,99

od 16 do 30 VI

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

|

|

|

RENE BARBIER KRALINER 
DO PENEDES

wytrawne  cena 1 L 39,99  31,99

  Xarello, Macabeo, Parellada     ananas, zielone 
jabłka i cytrusy

GRAN FEUDO ROSADO 
DO NAVARRA

wytrawne  cena 1 L 53,32  42,65

 Garnacha    truskawki i poziomki

HONEYMOON 
DO PENEDES

półwytrawne cena 1 L 77,32  61,85

 Parellada    morele, gruszki, miód

WYBRANE 
WINA Z HISZPANIIprzynosi

radość!słowo cava 
oznacza 
„piwnicę”

powstaje głównie 
z Macabeo, Parellada, 

Xarello

ma aromaty: 
jabłek, cytrusów, kwiatów

 jest wytwarzane 
w Hiszpanii i aż 95% 

w Katalonii!
powstaje 

tak samo, 
jak szampan

44,99

35,99

54,99

44,99

35,99

|

|

|

CASTELLBLANC SEMI SECO  
CAVA 

półsłodkie  cena 1 L 59,99  47,99

 Macabeo, Parellada, Xarello    To nie jest wino ani do 

refleksji, ani do obiadu. Cava pobudza do radości z codziennych, 

prostych rzeczy. Nie wymaga toastów, pije się ją, kiedy tylko ma 

się ochotę. Do tego jest bardzo owocowa i orzeźwiająca.

CASTELLBLANC ROSADO 
SEMI SECO 
CAVA

półsłodkie  cena 1 L 59,99  47,99

 Trepat, Garnacha    Jak z cavy zrobić jeszcze więcej 

orzeźwienia? Odpowiedź jest w tym uroczo różowym winie. Są 

tu bąbelki, delikatność, lekka słodycz i aromat truskawek oraz 

malin. Bez względu na to, kiedy się po taką butelkę sięgnie – 

zawsze będzie lato.

PARES BALTA CAVA PINK 
CAVA

wytrawne  cena 1 L  73,32

 Pinot Noir    Soczyste porzeczki i maliny ubrane w 
różowe bąbelki to przyjemnie rozpoczęty sezon na pierwsze, 
wiosenne owoce. Wino doskonale się z nimi łączy a do tego jest 
ekologiczne, dlatego najlepiej smakuje na świeżym powietrzu, 
na łonie natury.
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Tempranillo
- najważniejsza odmiana w Hiszpanii 
i w regionie Rioja.

aromaty: wiśnie, śliwki, jagody, bakalie, 
lukrecja, gorzka czekolada, tytoń

nazwa szczepu to zdrobnienie od słowa 
temprano czyli wczesny, bo dojrzewa 
wcześniej niż inne szczepy i nadaje się 
do konsumpcji nawet, jak wino jest  
jeszcze młode

CZY WIESZ, ŻE...

49,99

39,99

39,99

31,9934,99

27,99|

|

|

CANDIDATO TEMPRANILLO
VdT Castilla

wytrawne   cena 1 L 46,65  37,32

 Tempranillo    czarna porzeczka, wanilia, 

mokka, rodzynki i daktyle

PARES BALTA MAS PETIT 
DO PENEDES

wytrawne   cena 1 L 53,32  42,65

 Cabernet Sauvignon, Garnacha  

  leśne jagody, jeżyny, wanilia

FINCA ANTIGUA 
TEMPRANILLO 
DO LA MANCHA

wytrawne   cena 1 L 66,65  53,32

 Tempranillo    czerwone owoce, wanilia, 

suszone figi

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

od 16 do 30 VI
WYBRANE 
WINA Z HISZPANII-20%

Kup dowolne dwie butelki 
lub więcej, z czego przynajmniej jedną 

w promocji  i zapłać mniej

59,99

47,99

69,99

55,99 99,99

79,99

|

|

|

VIÑA BUJANDA CRIAZNA 
DOCa RIOJA

wytrawne  cena 1 L 79,99  63,99

 Tempranillo    jeżyny, jagody, cynamon, goździki

VIÑA BUJANDA RESERVA 
DOCa RIOJA

wytrawne  cena 1 L 93,32  74,65

 Tempranillo     jagody, jeżyny, cynamon, goździki 

RIOJA BORDÓN GRAN RESERVA 
DOCa RIOJA

wytrawne  cena 1 L 133,32  106,65

 Tempranillo, Mazuelo, Garnacha    poziomki, 

wiśnie, wanilia, cynamon

Oferta dla uczestników Programu Kocham Wino.  Oferta nie łączy się z Programem Kocham 
Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy. 
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169,00

499,00

199,00

799,00

219,00

1749,00

249,00
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i na WWW.WINEZJA.PL

Gazetka wydawana w sieci sklepów Centrum Wina przez AMBRA S.A. 00-819 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. 

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; 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.

Projekt i skład Joanna Bajer

kolejny numer 1 lipca 2016 roku

ANDREAS  
INIESTA
PIŁKARZ  I  WINIARZ

29,99
1L 39,99 29,99

1L 39,99

ANDREAS  
INIESTA
PIŁKARZ  I  WINIARZ
Wina z rodzinnej winnicy Andreasa Iniesty


