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Prunotto jest jedną z  najbardziej liczących się firm 
w  okręgu Alba. Założona została przez Alfredo Prunotto 
w  1923 roku. W  1989 roku kontrolę nad winiarnią przejęła  
rodzina Antinori, która stała się wyłącznym właścicielem 
i zapewniając szeroką dystrybucję win, kontynuuje wysokiej 
jakości produkcję. Nowoczesne technologie w połączeniu 
z tradycją wytwarzania win ze szczepu nebbiolo przyczyniły 
się do powstania wielkich win Barolo i  Barbaresco pod 
marką Prunotto.

D.O.C.G. Barbesco

•  charakterystyczna tanina i kwasowość przeplatają się  
z soczystą owocowością i zapachem fiołków

•  z wiekiem nabiera bogatego i nieporównywalnego bukietu 
oraz jedwabistego, doskonale ułożonego, gładkiego smaku

dziczyzna, mięsa z grilla,  
twarde, dojrzałe sery

nebbiolo

17°C

24 miesiące

BARBARESCO PRUNOTTO
AN.18 F 75 cl

AN.41 F 75 clD.O.C.G. Barolo

•  głęboka rubinowa czerwień
•  bukiet pełen dojrzałych śliwek i wiśni z nutami  

przypraw korzennych i kwiatów
•  miękkie, taniczne
•  długo utrzymujący się finisz

PRUNOTTO BUSSIA BAROLO 

D.O.C. Barbera d’Asti

D.O.C. Barbera d’Alba

•  głęboki kolor
•  aromat śliwek, wiśni, kakao i skóry
•  w smaku pełne i bogate z miękkimi taninami

Costamiole Barbera d’Asti pochodzi z pojedynczej winnicy  
Costamiole, z Agliano w Piemoncie.

•  charakterystyczny, silny bukiet aromatów dymu,  
dziczyzny i wędzonego mięsa

•  w smaku przyjemne, jedwabiste w finiszu
•  niska kwasowość
•  dobrze zrównoważone i niebanalne

D.O.C.G. Barolo

•  jasnogranatowa czerwień
• bardzo przyjemny i niepowtarzalny aromat
• wytrawne, pełne, mocne i surowe
• z czasem staje się harmonijne i zrównoważone
• zaliczane do najlepszych win świata

BT.05 F 75 cl

18-20°C

24 - 36 miesięcy

dziczyzna, pieczone czerwone mięsa
oraz sery

nebbiolo

CAMPO VERDE BAROLO

FIULOT PRUNOTTO

BARBERA D’ALBA

AN.39 F 75 cl

AN.32 F 75 cl

17°C

12 miesięcy

pieczeń z dziczyzny, twarde, dojrzałe sery

barbera

D.O.C.G. Barolo

•  aromaty fiołków, śliwek i trufli dobrze komponują się  
z dosyć wysoką kwasowością i taniną

Barolo Prunotto to wspaniałe wino, zachwycające nawet  
jako młody rocznik.

BAROLO PRUNOTTO 
AN.17 F 75 cl

17°C

24 miesiące

dania mięsne, dziczyzna, wyborne sery

nebbiolo

16°C

10 miesięcy

antipasti, potrawy mięsne, sery

barbera

17°C

12 miesięcy

czerwone mięsa, dziczyzna, twarde sery

nebbiolo

Piemont
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Mauro Molino

Castello di Tessarolo
dei Marchesi Spinola

Piemont

D.O.C.G. Barolo

D.O.C.G. Gavi

•  intensywny aromat
• delikatny, owocowy smak
•   dominujące aromaty wiśni, suszonej róży  

z wyczuwalnymi nutami spalenizny
• wytrawne, proste i surowe
• jednocześnie delikatne, świeże, intensywne i trwałe

• słomkowe z zielonym błyskiem
• intensywnie kwiatowe z nutami rumianku i kwiatu pomarańczy
• w ustach świeże, pachnące, lekkie, żywe i trwałe

MAURO MOLINO BAROLO

CASTELLO DI TASSAROLO ‘SPINOLA’

MI.01 F 75 cl

IO.05F 75 cl

16-18°C

8°C

24 miesiące

-

wołowina, sery, dziczyzna

aperitif, ryby morskie, owoce morza, prze-
kąski warzywne, sałaty, pizza, pasty

nebbiolo

cortese di gavi

D.O.C.G. Barolo

• bogaty, pełny aromat
• dominują nuty dojrzałych owoców z akcentami lukrecji
• wytrawny, subtelny smak
• aksamitne taniny i długi finisz

MAURO MOLINO BAROLO GALLINOTTO
MI.03 F 75 cl

18 - 20°C

24 miesiące

dziczyzna, wołowina, twarde sery

nebbiolo

D.O.C. Barbera d’Alba

•  bogaty i trwały aromat 
• nuty róży, porzeczki i jeżyny
• bogaty i pełny smak
• doskonale zbalansowane
• długi finisz z nutami dojrzałych owoców

MAURO MOLINO BARBERA D’ALBA
MI.04 F 75 cl

16  - 18°C

18 miesięcy

makarony, wołowina, twarde sery

barbera

D.O.C. Langhe

D.O.C.G. Gavi

•  owocowy aromat z wyraźnymi akcentami jagodowymi
• smak pełny i bogaty 
• doskonale zbalansowane

• słomkowa barwa
• zapach pełen kwiatów i cytrusów
• w smaku trwałe, rześkie i łagodne

MAURO MOLINO LANGhE DIMARTINA

CASTELLO DI TASSAROLO “ALBORINA”

MI.02 F 75 cl

IO.07 F 75 cl

16 - 17°C

8°C

tak

-

drób, wieprzowina, makarony

aperitif, ryby morskie, owoce morza, prze-
kąski warzywne, sałaty, pizza, pasty

barbera, cabernet sauvignon, merlot, 
nebbiolo

alborina
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aperitif, ryby , przekąski, sałaty

glera

6-8°C

-

aperitif, owoce morza, 
przekąski, sałaty

glers

8°C

-

 FLAVè ROSATO SPUMANTE BRUT

PROSECCO PONTE

D.O.C.G. Veneto

D.O.C.G. Treviso

• owocowe w charakterze
• lekkie i orzeźwiające
•   dominują aromaty brzoskwini, moreli,  

owoców liczi, grejpfruta i ananasa

• delikatne i odświeżające 
• dominują aromaty kwiatów i owoców 
• pasuje na każdą okazję

BN.02 F 75 cl

PV.01 F 75 cl
PV.02 F 20 cl

10°C

-

aperitif, owoce morza, przekąski, sałaty

gros manseng, pinot nero

BEPIN DE ETO
D.O.C.G. Veneto

•  produkowane metodą charmat
•  wino o jasno słomkowym kolorze,  

bardzo aromatyczne z chrupiącymi,  
orzeźwiającymi nutami jabłek

•  świeże i harmonijne w smaku

BN.01 F 75 cl

Veneto
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historia Masi jest nieodłącznie związana z dziejami winnic z okolic 
Werony, w regionie Veneto. Nazwa firmy, która od XVIII wieku należy 
do rodziny Boscaini, wywodzi się od nazwy doliny „vaio dei Masi”. 
Krok po kroku firma wchodziła w posiadanie najlepszych terenów 
upraw w  Veneto. Wśród wszystkich winnic będących pod kontrolą 
Masi, najbardziej prestiżową posiadłością jest winnica w  Valpoli-
cella – Serego Alighieri. W przeszłości należała ona do syna poety 
Dantego Alighieri. Masi wytwarza bardzo ekskluzywne, nowoczesne 
w  stylu wina, ale głęboko osadzone w  lokalnej tradycji. Używane 
winogrona są charakterystycznymi szczepami regionu: corvina, 
rondinella i molinara. Winifikacja opiera się zarówno na tradycyjnych 
metodach „appassimento” jak i nowoczesnych technikach. Rezul-
tatem są wina o unikalnej osobowości, oddające specyficzny styl 
regionu Veneto.

D.O.C. Valpolicella Classico

I.G.T.D.O.C. Soave Classico

I.G.T.D.O.C. Bardolino Classico

•  uniwersalne, pasujące do szerokiej gamy potraw
•  wyrazista struktura oparta o skoncentrowaną owocowość  

i łagodne taniny

•  świeży aromat cytrusów i jabłek
•  czysty bukiet
•  delikatna końcówka z dyskretną, migdałową nutą

•  klasyczne włoskie, białe wino, znane na całym świecie  
dzięki delikatnemu aromatowi i smakowi.

•  czyste w bukiecie, pachnące przyprawami i śliwką  
oraz odrobiną nut mineralnych

•  dobrze zrównoważone taniny i słodycz

•  intensywny aromat tego lekkiego, czerwonego wina  
jest rezultatem wyjątkowego klimatu okolic jeziora Garda

VALPOLICELLA BONACOSTA

MODELLO DELLE VENEZIE BIANCOSOAVE LEVARIE

MODELLO DELLE VENEZIE ROSSOBARDOLINO FRESCARIPA

MA.03 F 75 cl

MA.24 F 75 clMA.01 F 75 cl

MA.23 F 75 clMA.02 F 75 cl

16-17°C

8-10°C8-10°C

17-18°C16-17°C

8 miesięcy

3-4 miesiące4 miesiące

10 miesięcy6 miesięcy

zupy, pasty, mięsa z grilla

aperitif, potrawy z drobiu, sałaty,  
kuchnia wegetariańskaaperitif, ryby, lekka kuchnia

kuchnia włoska: makarony,  
pizza z dodatkami mięsnymi

makarony, risotto, potrawy z kurczaka 
i cielęciny

corvina, rondinella, molinara

garganega, pinot grigio, pinot biancogarganega, trebbiano di soave

corvina, rabosocorvina, rondinella, molinara

Veneto
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D.O.C. Amarone della 
Valpolicella Classico

D.O.C. Amarone della 
Valpolicella Classico

I.G.T. Bianco delle Venezie

I.G.T. Rosso del Veronese I.G.P. Veneto

Wino jest niezwykle bogate i kompleksowe, przeznaczone  
do długiego dojrzewania w butelce.

• Zaskakująco wielowarstwowy bukiet, 
•  nuty konfitur z wiśni, czereśni, powidła śliwkowe,  

czekolady, fig, rodzynek, cynamonu i marcepanu, 
• potężna budowa, aksamitne
• słodkie taniny i niebywała elegancja

•  wino świeże, aromatyczne
•  w bukiecie można wyczuć zapach owoców południowych, 

zwłaszcza cytrusów
•  subtelna końcówka

•  dobrze zbudowane i majestatyczne
•  potencjał dojrzewania waha się pomiędzy 10 a 15 lat

Campofiorin Rosso del Veronese to specjalność Masi.  
Łączy w sobie wysoką jakość upraw, szczepy (corvina)  
oraz oryginalność techniki podsuszania winogron  
i refermentacji zwanej ripasso.

• Imponujący, głęboki kolor rubinu, 
•  niezwykły i niepowtarzalny profil aromatyczny,  

łączący wiśniową konfiturę, nalewki, czekoladę,  
korzenne przyprawy, zioła i tytoń, 

• w ustach gęste i niesamowicie trwałe.

AMARONE „COSTASERA” AMARONE „MAZZANO”

MASIANCO VENEZIE

CAMPOFIORIN RIPASSO GRANDARELLA’ REFOSCO DELLE VENEZIE

MA.13 F 75 cl MA.20 F 75 cl

MA.05 F 75 cl MA.19 F 75 cl

MA.26 F 75 cl

20°C 18°C

8-10°C

18°C 18°C

24 miesiące 3 lata

3 miesiące

22 miesiące 24 miesiące

dziczyzna, ciemne mięsa, dojrzałe sery
wędliny, pieczone białe mięsa, 
jagnięcina, confit de canard, dziczyzna, 
czerwone mięsa duszone, borowiki,  
sosy grzybowe, dojrzałe sery żółte

aperitif, ryby, drób

makarony w sosach mięsnych, grzy-
bowych, pieczone mięsa, dziczyzna, 
dojrzałe sery

wędliny, jagnięcina, dziczyzna, czerwone 
mięsa duszone, borowiki, sosy grzybowe, 
twarde sery żółte

corvina, rondinella, molinara corvina, rondinella, molinara

pinot grigio, verduzzo

corvina, rondinella, molinara refosco, carmenere

Veneto

Rodzina Boscaini 
– od sześciu pokoleń właściciele winnicy MASI
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D.O.C. Amarone della 
Valpolicella Classico

I.G.T. Bianco delle Venezie

D.O.C. Valpolicella Classico 
Superiore

•  produkcja – tradycyjna metoda podsuszania owoców,  
zwana „appassimento”

•  bukiet pełen skoncentrowanych, dojrzałych wiśni  
oraz smażonych konfitur

•  doskonała świeżość i owocowość zapachów

•  pachnie aromatami typowymi dla szczepu sauvignon,  
wykończone dębową beczką, w której dojrzewało  
oraz charakterystycznym dla garganega bukietem owoców

•  wyraźnie wytrawne z dobrą strukturą i posmakiem korzeni

Białe wino, pochodzące z najstarszych w tym rejonie winnic 
w Gargagnano, należących do rodziny Serego Alighieri  
od 1353 roku.

•  trunek dojrzewa w dużych beczkach z dębu słoweńskiego
•  następnie w beczkach z drzewa wiśniowego leżakuje przez  

3-4 miesiące
•  wino o wzorcowej strukturze
•  aromaty wiśni 
•  subtelne i eleganckie

VAIO ARMARON AMARONE CLASSICO SEREGO ALIGhIERI POSSESSIONI BIANCO SEREGO ALIGhIERI

POSSESSIONI ROSSO SEREGO ALIGhIERI 

MA.07 F 75 clMA.28 F 75 cl

MA.04 F 75 cl

18°C10-12°C

18°C

3 lata3 miesiące

12 miesięcy

czerwone mięsa, dziczyzna, dojrzałe, 
ostre sery, na zakończenie posiłku

przystawki, potrawy z ryb, pizza,  
zimne mięsa, drób

czerwone mięsa, średnio dojrzałe sery

corvina, rondinella, molinaragarganega, sauvignon blanc

corvina, merlot, sangiovese

Veneto

MASI Technical Group – zespół agronomów, enologów  
i ekspertów marketingu

D.O.C. Amarone della 
Valpolicella Classico

•  krągłe aromaty migdałów
•  niezwykle wyważona struktura

Jest najlepszym Amarone jakie wytwarza Masi, wśród wszystkich 
pochodzących z pojedynczych winnic.

AMARONE CAMPOLONGO DI TORBE
MA.18 F 75 cl

18°C

36 miesięcy

dziczyzna, dojrzałe sery jak parmezan 
i pecorino lub gorgonzola

corvina, rondinella, molinara

I.G.T. Toscana

•  aromaty jagód i jeżyn
• doskonała struktura
• bogate, eleganckie i kompleksowe

MA.47 F 75 cl

BELLO OVILE

18°C

12 miesięcy

makarony z czerwonymi sosami,  
pieczone i grillowane mięsa

sangiovese, canaiolo, ciliegiolo

Toskania
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La Brancaia znajduje się w  samym 
sercu Toskanii, najpiękniejszym zakątku 
Włoch. W  1981 roku małżeństwo Brigitte 
i  Bruno Widmer zakupiło posiadłości 
Brancaia i Popia, a już w dwa lata później 

winnica zdobyła pierwsze miejsce w  poważnym konkursie 
degustacyjnym Chianti Classico. Bezkompromisowy 
stosunek do zachowania wysokiego standardu jakości 
sprawiły, że marka Brancaia cieszy się uznaniem miłośników 
wina na całym świecie. Winnicą zarządza córka właścicieli, 
enolog Barbara Kronenberg-Widmer wraz z  mężem 
Martinem Kronenbergiem. Firma może poszczycić się 
wielokrotnymi wyróżnieniami i  nagrodami zdobywanymi 
w międzynarodowych konkursach winiarskich. 

VILLA ROSALE MERLOT CABERNET SAUVIGNON

VILLA ROSALE ZINFANDEL

VILLA ROSALE ChARDONNAy PINOT BIANCO

I.G.T. Toscana

I.G.T. Toscana

•  aromaty dojrzałej jagody, tytoniu, palonego dębu
•  długa śliwkowo-malinowa końcówka

•  wino o śliwkowo-jagodowym charakterze
•  świeża kwasowość, czysta końcówka

BC.01 F 75 cl

BC.03 F 75 cl

I.G.T. Puglia

I.G.T. Veneto

I.G.T. Veneto

• wino półsłodkie
• subtelny bukiet o kwiatowych nutach
• orzeźwiający aromat truskawek i dojrzałego arbuza

• wino półsłodkie
•  kwiatowy bukiet z nutami cytrusów 

dopełniony orzeźwiającym i stonowanym aromatem
• delikatnie słodki finisz

•  wino półsłodkie
•  delikatne, o długotrwałym bukiecie 

z nutami suszonych owoców
• delikatne akcenty korzenne

BRANCAIA IL BLUE 

BRANCAIA TRE

BT.02 F 75 cl

BT.03 F 75 cl

BT.01 F 75 cl

16-18°C

16-18°C

18-20 miesięcy

12 miesięcy

ciemne mięsa, dziczyzna, duszone 
potrawy z drobiu (bażant)

pasty, pieczone mięso, drób, ryby

sangiovese, merlot, cabernet sauvignon

sangiovese, merlot, cabernet sauvignon

8 - 10°C

6 - 8°C

14 - 16°C

—

—

—

sałaty, cielęcina, pieczone warzywa 

sałaty, ryby, owoce

pasztety, dojrzałe sery, czerwone mięsa

zinfandel

chardonnay, pinot bianco

merlot, cabernet sauvignon

I.G.T. Toscana

•  intensywny, złożony smak i aromat
•  zapachy jeżyn i malin
•  jedwabiste taniny i długa końcówka

ILATRAIA
BC.04 F 75 cl

16-18°C

16-18 miesięcy

pasty, pieczone mięso, drób, ryby

cabernet sauvignon, sangiovese,  
petit verdot

Toskania

Veneto / Puglia

D.O.C. Treviso

• białe, musujące wino o wyrazistym owocowym bukiecie
•  zachowuje doskonałą harmonię pomiędzy kwasowością  

a łagodnością
• bardzo przyjemne i świeże w smaku

VAL D’OCA CA`VAL PROSECCO BRUT

VO.01 F 75 cl  

6-8°C

-

aperitif, owoce morza, 
skorupiaki, ryby

glera
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Winnica Antinori od 26 pokoleń należąca do rodziny 
jej założyciela Giovanni di Piero Antinori, w znaczący 
sposób przyczyniła się do rozwoju i  popularności 
włoskiego winiarstwa. Udowodniono, iż możliwe jest 
wytwarzanie wysokiej jakości win, eleganckich i złożo-
nych, które zwracają uwagę i zyskują uznanie konese-
rów z całego świata. Innowacyjny i odnowicielski duch  
filozofii Antinori’ego wciąż czerpie z prastarych korzeni,  
ale z  uwzględnieniem nowoczesnych możliwości 
produkcji wina. Firma jest członkiem prestiżowego 
stowarzyszenia Primum Familiae Vini, zrzeszającego 
12 najznamienitszych rodzin winiarskich z wieloletni-
mi tradycjami. W roku 2006 została odznaczona tytu-
łem „Antinori Best Winemakers of the year”.

I.G.T. Toscana

D.O.C.G. Chianti  
Classico

D.O.C.G. Chianti  
Classico Riserva

Niegdyś to popularne, toskańskie wino nosiło apelację DOCG 
Chianti. Począwszy od rocznika 2001 Villa Antinori jest oznaczona 
jako IGT.

•  symbolizuje nowy styl w Chianti
•  wyraziście owocowe, doskonale wyważone i harmonijne,  

z dobrą strukturą

•  Tenute Marchese Riserva jest produkowane z najwyższej  
jakości gron

•  proces dojrzewania odbywał się w 225-litrowych „barriques” 
oraz tradycyjnych 50 hl beczkach

•  wino leżakowało w butelkach przez kolejny rok
•  klasyczne Chianti Riserva

AN.03 F 75 cl
AN.04 F 37,5 cl

AN.05 F 75 cl

AN.07 F 75 cl

VILLA ANTINORI ROSSO 

PEPPOLI

TENUTE MARChESE ANTINORI (limitowane ilości)

17-18°C

16-17°C

18-19°C

12 miesięcy

9 miesięcy

14 miesięcy

dziczyzna, pasztety, wędliny, wołowina

baranina, pasztety, wędliny, grillowane 
ryby, drób

pieczona wołowina, wieprzowina, królik, 
bażant, makarony z pomidorowymi 
sosami, twarde sery

sangiovese, cabernet sauvignon,
merlot, syrah

sangiovese, merlot, syrah

sangiovese, cabernet sauvignon

Toskania

I.G.T. Toscana

•  eleganckie i kompleksowe, ale bez utraty regionalnego  
charakteru

•  wytrawne, stylowe i owocowe białe wino

AN.09 F 75 cl

VILLA ANTINORI BIANCO

10-12°C

-

potrawy orientalne, sałaty, nadziewane 
warzywa, ryby i owoce morza

trebbiano, malvasia, chardonnay

I.G.T. Toscana

•  bogaty zapach, młodość i owocowość
•  dobra jakość i świetna cena

AN.01 F 75 cl 
AN.02 F 37,5 cl

SANTA CRISTINA

16-17°C

4 miesiące

grillowane ryby, pieczona wołowina, drób

sangiovese, merlot

I.G.T. Toscana

•  błyszczący różowy kolor
•  subtelne aromaty
•  delikatna kwasowość
•  wytrawne, z miękkim finiszem
• uniwersalne

AN.08 F 75 cl

CIPRESSETO ROSATO

10-12 °C

-

aperitif, drób, warzywa, ryby, cielęcina, 
kuchnia orientalna

sangiovese, canaiolo
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PIAN DELLE VIGNEPIAN DELLE VIGNE
D.O.C.G. Rosso  
di Montalcino

D.O.C.G. Brunello  
di Montalcino

•  barwa czystego rubinu, zachęcające aromaty wiśni 
pieprzu i kwiatów

• na podniebieniu pełne temperamentu

•  bardzo wyraziste i ekskluzywne brunello
•  w zapachu ciemne owoce, jeżyny, przyprawy, kakao,  

gorzka czekolada
•  krągłe i pełne finezji z delikatną taniną i niezwykłą mocą

AN.104 F 75 clAN.21 F 75 cl

18°C18-19°C

12 miesiące24 miesiące

wędliny, pasty w sosach mięsnych i grzy-
bowych, pieczone białe mięsa, pieczone 
i duszone czerwone mięsa, 

wołowina, baranina, dziczyzna,  
twarde sery

sangiovesesangiovese

D.O.C. Rosso  
di Montepulciano

•  głęboka, rubinowa barwa
•  intensywny bukiet dojrzałych owoców
•  przyjemne i łagodne w smaku o kompleksowej strukturze

SABAZIO
AN.30 F 75 cl

16-17°C

4 miesiące

czerwone mięso z sosami grzybowymi,
żeberka wieprzowe

sangiovese, merlot, canaiolo

LA BRACCESCA
D.O.C.G. Vino Nobile  
di Montepulciano

•  wino o intensywnych aromatach czerwonych owoców i wanilii
•  harmonijne, z dobrą strukturą i wyważonymi taninami
•  pierwszym rocznikiem La Braccesca był rok 1990

AN.22 F 75 cl

18-19°C

12 miesięcy

aperitif, do całości posiłku

sangiovese

Posiadłość zlokalizowana w okolicach miasteczka Mon-
tepulciano, została zakupiona przez rodzinę Antinori 
w 1990 roku. Dziś zajmuje ponad 370 ha upraw, w skład 
których wchodzą dwie oddzielne parcele, z których większa 
część zajmuje 264 ha winnic i obsadzona jest winogronami  
odmian międzynarodowych. La Braccesca wytwarza 
zarówno tradycyjne zachodnio toskańskie Vino Nobile  
di Montepulciano, jak również trunki nowoczesne, ozna-
czone symbolem Indicatione Geographica Tipica. 

La Braccesca

Toskania

SOLAIA (limitowane ilości)

TIGNANELLO (limitowane ilości)

D.O.C.G. Chianti  
Classico Riserva

I.G.T. Toscana

I.G.T. Toscana

Najlepsze Chianti Classico Riserva, które produkuje Antinori  
oraz jedno z najlepszych w całej Toskanii.

•  supertoskan – uprawiane w posiadłości Santa Cristina
•  starzone w 225-litrowych beczkach
•  leżakuje przez rok w butelkach 
•  jedno z najbardziej poszukiwanych włoskich win
•  pełne soczystych i dojrzałych owoców
•  długie, z potężnym potencjałem dojrzewania

•  wspaniały supertoskan
•  charakter i potencjał starzenia zapewnia cabernet
•  dzięki sangiovese staje się eleganckie i finezyjne
•  starzone jest w 225-litrowych beczkach,  

a następnie 12 miesięcy w butelkach
•  bardzo mała produkcja
•  jedno z najlepszych włoskich win

BADIA A PASSIGNANO
AN.06 F 75 cl

AN.15 F 75 cl

AN.16 F 75 cl

18-19°C

18-19°C

19-20°C

14 miesięcy

14 miesięcy

16 miesięcy

potrawy z czerwonego mięsa, 
twarde sery

dziczyzna, wołowina, twarde sery

dziczyzna, baranina, twarde sery

sangiovese

sangiovese, cabernet sauvignon, 
cabernet franc

cabernet sauvignon, cabernet franc
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D.O.C. Maremma Toscana

D.O.C. Guado al Tasso

• wyraźnie wyczuwalna wiśnia, czarna porzeczka
• w tle mięta i pieprz
• w ustach delikatne o intensywnym zakończeniu

•  bogate nuty dojrzałych owoców leśnych  
i czarnych porzeczek uzupełnionych kawą i słodka korzennością

• solidnie zbudowane, gładkie i przyjazne

LA MORTELLE BETROSECCO

IL BRUCIATO BOLGhERI

AN.97 F 75 cl

AN.102 F 75 cl

18°C

18°C

12 miesięcY

7 miesięcY

wędliny, jagnięcina, confit de canard, wo-
łowina z grilla, czerwone mięsa duszone, 
półtwarde sery żółte

wędliny, jagnięcina, wołowina z grilla, 
czerwone mięsa duszone, półtwarde 
sery żółte

cabernet sauvignon, cabernet franc

cabernet sauvignon, merlot, syrah

VILLA ANTINORI ChIANTI CLASSICO RISERVA
D.O.C.G. Chianti Classico

• intensywnie rubinowy kolor
•  bukiet pełen aromatów czerwonych owoców 

malin, jagód i wiśni
• całość dopełnia nuta przypraw (goździki) i dębu
• na palecie intensywne, soczyste i trwałe w posmaku

AN.105 F 75 cl

18°C

12 miesięcy

wędliny, pasty w sosach mięsnych i grzy-
bowych, pieczone białe mięsa, pieczone 
i duszone czerwone mięsa, 

sangiovese, cabernet sauvignon

Toskania

AChELO

LA MORTELLE VIVA

D.O.C.G. Chianti  
Superiore

D.O.C. Maremma Toscana

D.O.C. Cortona

• połyskliwe, rubinowe oko
• w zapachu rządzą dojrzałe wiśnie i śliwki z waniliowym niuansem 
• słodkie, drobne taniny kryją porzeczkowy
• soczyste zakończenie

•  aromatyczny, ziołowo-morelowy bukiet  
z mineralno-kwasowym smakiem.

• głęboki, purpurowy kolor
•  w zapachu i smaku wyczuwalne czereśnie, jagody, 

pieprz i tytoń
• zbudowane z miękkich, słodkich tanin

SANTA CRISTINA ChIANTI SUPERIORE
AN.103 F 75 cl

AN.98 F 75 cl

AN.101 F 75 cl

18°C

10°C

18°C

10 miesięcy

-

16 miesięcy

wędliny, pasty w sosach mięsnych i grzy-
bowych, pieczone białe mięsa, pieczone 
i duszone czerwone mięsa, 

aperitif, sałaty smażone i grillowane ryby, 
małże, kraby, drób, smażona wieprzowina 
i cielęcina.

wędliny, jagnięcina, confit de canard, 
dziczyzna, czerwone mięsa duszone, 
borowiki, sosy grzybowe, półtwarde 
sery żółte

sangiovese

vermentino, viognier, ansonica

syrah
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Toskania

Winnica La Spinetta - choć działa zaledwie trzydzieści 
lat - robi sporą rewolucję w  świecie winiarskim! W  tym 
niedługim, jak na tę branżę czasie, już 32 razy zdążyła 
zdobyć prestiżowe wyróżnienie w najbardziej opiniotwór-
czym włoskim przewodniku winiarskim - Tre Bicchieri. 
W  tym rankingu wyprzedza ją tylko słynny Angelo Gaja. 
Włoska rodzina Rivettich  zasłynęła przede wszystkim 
z wyjątkowych Barolo i Barbaresco. Przekornie pierwsza 
winnica należąca do La Spinetta położona była w cen-
trum Moscato d’Asti znanego raczej z  orzeźwiających, 
lekkich i deserowych win. Przełomowym momentem był 
rok 1985 i pierwsze czerwone wino Barbera Ca› di Pian. 
Od tamtej pory to właśnie czerwone wina są wizytówką 
winnicy, podobnie jak jej słynny nosorożec z etykiet. Choć 
pojawia się tylko na niektórych winach stał się znakiem 
rozpoznawczym firmy, a dla wielu konsumentów synoni-
mem najwyższej jakości. 

D.O.C. Piemonte

D.O.C. Barbera d’Alba

D.O.C. Lanhge Nebbiolo

D.O.C. Langhe Bianco

D.O.C.G.  Barbera d’Asti

D.O.C.G. Moscato d’Asti

• żółte owoce, sól morska, 
• zielone jabłka i białe porzeczki, 
• kremowe, mineralne i doskonale wyważone

•głęboka barwa rubinu
• zapach i smak czarnych owoców, trufli i kwiatów
• aksamitne, intensywne i bardzo trwałe

• stonowane nuty truskawek, tytoniu i ziół 
• w smaku bogate i korzenne, 
• z zaakcentowaną kwasowością

•  w aromacie dominuje siano, zielone zioła, skórka cytryny,  
z nutą mineralną w tle.

•  pełne pikantnych nut cytrusowych, grejpfruta,  
estragonu z wyraźnie mineralną strukturą

• bardzo trwały smak

• purpurowo-rubinowa barwa 
• zapach z jeżynowo-mineralnym charakterem

• aromatyczne
•  urzekające nutami zielonych jabłek,  

dojrzałych gruszek, miodu i owoców tropikalnych

LS.02 F 75 cl

LS.04 F 75 cl

LS.06 F 75 cl

LS.01 F 75 cl

LS.11 F 75 cl

LS.03 F 75 cl

LA SPINETTA ‘LIDIA’ ChARDONNAy

LA SPINETTA ‘GALLINA’ BARBERA D’ALBA

LA SPINETTA LANGhE NEBBIOLO

LA SPINETTA SAUVIGNON

LA SPINETTA ‘CA’DI PIAN’ BARBERA D’ASTI

LA SPINETTA ‘BRICCO QUAGLIA’ MOSCATO D’ASTI

12°C12°C

18°C

6°C 18°C

18°C

12 miesięcy12 miesięcy

12 miesięcy

- 12 miesięcy

18 miesięcy

szlachetne dania z ryb, owoców morza i 
białych mięs, sosy maślane i śmietano-
we, sery z białym porostem

wędliny, jagnięcina,dziczyzna, czerwone 
mięsa duszone, borowiki, sosy grzybowe, 
półtwarde sery żółte

dziczyzna, królik, czerwone mięsa w 
sosach grzybowych oraz duszone udo 
kaczki, dojrzałe twarde sery żółte

przekąski warzywne, sałaty, wykwintne 
dania z ryb i owoców morza, smażone 
białe mięsa, sosy maślane, dojrzałe sery 
kozie i owcze

wędliny, pieczone białe mięsa, jagnięcina, 
confit de canard, dziczyzna, czerwone 
mięsa duszone, borowiki, sosy grzybowe, 
półtwarde sery żółte

desery owocowe, serniki, 
panna cotta, musy

chardonnay

barbera

nebbiolo

sauvignon blanc

barbera

moscato
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Toskania

D.O.C.G.  Barolo

D.O.C.G.  Barolo

D.O.C.G. Barbaresco

D.O.C.G.  Barbaresco

D.O.C. Monferrato

• niecodzienne
• o aromatach suszonych kwiatów, ziemi, 
• uzupełnionych soczystą wiśnią i korzennością 

• mocne, słodkie taniny
• wyraźne nuty jeżyn, wiśni i śliwek, ziemi i ziół

•  średnio głębokie w barwie, purpurowo-czerwone
•  intensywny aromat czerwonych owoców i śliwek
•  średnio pełne i delikatne w smaku
•  przykuwający, utrzymujący się posmak

• moc aromatów czarnych owoców 
• akompaniament pieprzu, malin i wiśni
• niesamowicie długi smak

•silny zapach ziół, przypraw, czerwonych owoców i jagód, 
•dobrze zbudowane, o miękkich taninach

LS.08 F 75 cl

LS.09 F 75 cl

LS.07 F 75 cl

LS.10 F 75 cl

LS.05 F 75 cl

LA SPINETTA ‘CAMPE’ BAROLO

LA SPINETTA ‘GARRETTI’ BAROLO

LA SPINETTA ‘VALEIRANO’ BARBARESCO

LA SPINETTA ‘BORDINI’ BARBARESCO

LA SPINETTA ‘PIN’ MONFERRATO

17°C

18°C 18°C

18°C

15°C

12 miesięcy

22 miesięce 20 miesięcy

24 miesięce

18 miesięcy

dziczyzna, królik, czerwone mięsa w 
sosach grzybowych oraz duszone, udo 
kaczki, dojrzałe twarde sery żółte

dziczyzna, królik, czerwone mięsa w 
sosach grzybowych oraz duszone, udo 
kaczki, dojrzałe twarde sery żółte

pieczony drób, baranina, pasztety

dziczyzna, królik, czerwone mięsa w 
sosach grzybowych oraz duszone, udo 
kaczki, dojrzałe twarde sery żółte

dziczyzna, królik, czerwone mięsa w 
sosach grzybowych oraz duszone, udo 
kaczki, dojrzałe twarde sery żółte

barolo

barolo

sangiovese

barbaresco

nebbiolo, barbera 
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POGGIO ANTICO ALTERO BRUNELLO DI MONTALCINO

Poggio Antico znajduje się w  Montalcino, słynnym 
mieście w Toskanii, około pięćdziesięciu kilometrów na 
południe od Sieny. Rozwój posiadłości Poggio Antico 
zaczął się w latach siedemdziesiątych XX wieku, kiedy 
to doprowadzono elektryczność, posadzono winoroś-
le oraz rozpoczęto budowę piwnic winnych. W skład 
posiadłości wchodzi około 200 hektarów (500 akrów) 
pięknych lasów, pól, gajów oliwnych oraz winnic. 
Znajdujące się na średniej wysokości około 450 met-
rów nad poziomem morza, Poggio Antico jest jedną 
z najwyżej położonych winnic produkujących Brunello.  
Lekkie wiatry wiejące na tej wysokości, rozwiewają  
poranne mgły i osuszają winogrona po deszczu, za-
bezpieczając je w ten sposób przed rozwojem pleśni. 
To korzystne położenie oraz słoneczna, południowo-
-zachodnia ekspozycja, gwarantują optymalne wa-
runki wzrostu, szczególnie podczas decydującego 
okresu dojrzewania, kiedy to winogrona stopniowo 
uzyskują idealną równowagę między ilością cukru, 
a kwasowością. Wapienna i skalista gleba zapewnia 
doskonałe odprowadzanie wody i  świetnie nadaje 
się do uprawy wysokiej jakości winogron, które są  
niezbędne do produkcji win o  pełnym charakterze  
(takich jak Brunello). Unikatowa kombinacja wysokości,  
rozmieszczenia oraz jakości gleby nadaje winom  
Poggio Antico ich wyrafinowany charakter i elegancję.

D.O.C.G. Brunello  
di Montalcino

I.G.T. ToscanaD.O.C. Rosso di Montalcino

D.O.C.G. Brunello  
di Montalcino

•  głęboki, intensywny, rubinowo-czerwony kolor
•  duża ekstraktywność
•  bukiet czysty z wyczuwalną wiśnią, dojrzałymi czerwonymi  

porzeczkami, przyprawami oraz wanilią
•  posiada złożoną strukturę i doskonałe, dojrzałe garbniki
•  ogromny potencjał starzenia

•  rubinowo-czerwony kolor z fioletowymi refleksami
•  aromat szeroki, trwały i elegancki
•  bardzo klarowny zapach, z wyczuwalną wiśnią
•  dojrzałe czerwone porzeczki, przyprawy i nuta wanilii
•  smak głęboki, skoncentrowany, bogaty i ciepły
•  niezwykle eleganckie, pełne i pozostawiające długi posmak
•  ogromny potencjał leżakowania

•  młodszy brat wina Brunello di Montalcino
•  bukiet rosso jest bogaty i intensywny
•  silnie wyczuwalne aromaty malin i czereśni
•  w smaku trwałe z bardzo miękkimi i słodkimi garbnikami

•  riserva produkowana tylko w wyjątkowych latach
•  wino wytworzone w limitowanej ilości, nieprzekraczającej  

18 000 butelek
•  trunek świetny do dalszego leżakowania
•  pełen zapachów owoców leśnych, palonych ziaren kawy
•  obfite w dojrzałe i jedwabiste taniny
•  pełna i bogata struktura, eleganckie  

z długo pozostającym finiszem

•  głęboki, intensywny, rubinowo-czerwony kolor
•  bukiet dobrze rozwinięty i trwały
•  klarowny zapach, z wyczuwalną czarną jagodą i lukrecją,  

pełny i skoncentrowany, z dużą żywotnością
•  eleganckie i harmonijne
•  bardzo długie i nadzwyczaj dobrze zrównoważone
•  wspaniały potencjał leżakowania

POGGIO ANTICO MADREPOGGIO ANTICO ROSSO DI MONTALCINO

POGGIO ANTICO BRUNELLO DI MONTALCINO RISERVAPOGGIO ANTICO BRUNELLO DI MONTALCINO 

Poggio Antico

Toskania

PA.02 F 75 cl

PA.03 F 75 clPA.04 F 75 cl

PA.01 F 75 cl

19-20°C

19-20°C18-19°C

19-20°C19-20°C

24 miesiące

18 miesięcy12 miesięcy

42 miesiące36 miesięcy

dziczyzna, kaczka, wołowina, twarde sery

pieczony bażant, pasty w mięsnych 
sosach, drób, twarde sery

pieczona wołowina, kaczka, pasta 
w mięsnych sosach

dziczyzna, potrawy z pieczonego  
czerwonego mięsa, pasztety

dziczyzna, czerwone mięsa, pasztety, 
twarde sery

sangiovese

sangiovese, cabernet sauvignonsangiovese

sangiovesesangiovese

D.O.C.G. Brunello  
di Montalcino Riserva

PA.05 F 75 cl
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Produkcja win toskańskich przeszła w ciągu ostatnich 15 lat więcej zmian, aniżeli w ciągu poprzednich 150. 
Rodzina Castellani jest jednym z inicjatorów tych innowacji, które w połączeniu z tradycją Chianti pozwoliły 
wyprodukować wina o unikalnej złożoności, wytworności i jakości wcześniej nie uzyskiwanej. „Uświadomiliśmy 
sobie, że odkryliśmy oryginalność wina toskańskiego. Wynika ono z bogactwa winogron sangiovese, które 
w pełni wyrażają urok naszych wzgórz, tradycji i kultury. Nasze czerwone wina, same w sobie kryją pragnienie 
ich odkrycia” – to główne przesłanie firmy Castellani.

D.O.C.G. Chianti Superiore

•  głęboki, rubinowo-czerwony kolor
•  bukiet zawiera wiśnie, suszone owoce, jeżyny
•  nuty przypraw i kakao
•  mocny i zwarty smak oraz dobra struktura tanin

CA.09 F 75 cl

POGGIO AL CASONE 
D.O.C.G. Chianti

•  rubinowo-czerwony kolor
•  wyrazisty owocowy i lekko korzenny smak
•  aromat fiołków i borówek
•  szorstkie, mocne, młode wino jest odzwierciedleniem  

toskańskiej tradycji

CA.01 F 75 cl

ChIANTI „CASTELLANI” 

17-18°C16-17°C

12 miesięcy-

baranina, dziczyzna, wieprzowina, 
dojrzałe serywołowina, pasztety, makarony

sangiovese, canaiolo, ciliegiolosangiovese, canaiolo

Toskania

D.O.C. Bolgheri Rosato D.O.C. Bolgheri Superiore

D.O.C. Bolgheri Superiore

•  klasyfikowane jest jako „rose”
•  bardzo intensywny kolor i moc aromatów owoców
•  w ustach intensywne, o solidnej strukturze  

i pozostającej długo końcówce

•  niezwykle intensywny, rubinowo-czerwony kolor
•  obfity, owocowy smak wiśni i porzeczek
•  delikatne akcenty przypalonej kawy i gorzkiej czekolady
•  urozmaicona struktura i bardzo długa końcówka
•  wybitne wino, prawdziwe dzieło sztuki winiarzy

 z posiadłości Guado al Tasso

• piękna, purpurowo-rubinowa barwa
•  szeroki, elegancki wachlarz akcentów:  

czarnej porzeczki, wiśni i jeżyn,  
ziół, smoły, kakao, pieprzu, lukrecji i goździków

• w ustach mocne o unikalnej strukturze
• doskonale zintegrowane, złożone i szlachetne

SCALABRONE ROSATO GUADO AL TASSO

SASSICAIA

AN.27 F 75 cl AN.23 F 75 cl

SA.01 F 75 cl

10-12°C 18-19°C

18°C

- 14 miesięcy

24 miesięce

owoce morza, ryby, sałaty,  
kuchnia orientalna dziczyzna, wołowina, pasztety

wędliny, dziczyzna, wołowina z grilla, 
smażone i pieczone czerwone mięsa, 
twarde sery żółte

cabernet sauvignon, merlot, syrah cabernet sauvignon, merlot, syrah

cabernet sauvignon, cabernet franc

Twórca tego słynnego supertoskana, markiz Incisa della 
Rocchetta już jako student w latach 20-tych ubiegłego stulecia 
marzył o  stworzeniu szlachetnego wina. Swoje marzenia 
zaczął wprowadzać w  życie po osiedleniu się w  majątku 
Tenuta San Guido. Jako pierwszy producent wina w Toskanii 
zaczął uprawiać importowaną z  Francji szlachetną odmianę 
winorośli cabernet sauvignon, co w tamtym okresie oznaczało 
całkowite zerwanie z lokalną tradycją winiarską. W 1965 roku 
odmianami cabernet sauvignon i cabernet franc obsadzono 
dwie nowe winnice, w tym tę znaną dziś jako Sassicaia. Rocznik 
1968 był pierwszym, w którym wina z posiadłości ukazały się 
na międzynarodowych rynkach, spotkały z  entuzjastycznym 
przyjęciem i  zys kując status równy najlepszym bordoskim 
premier cru. Sassicaia jest jednym z  najsłynniejszych włos-
kich win o kultowym statusie. W 1978 roku magazyn winiarski 
„Decanter” uznał Sassicaię z rocznika 1972 roku najlepszym 
cabernetem spośród specjalnie wyselekcjonowanych win 
tej odmiany z 11 krajów. „W Przewodniku Po Winach Świata” 
hugh Johnson’a  Sassicaia z  1982 r. została uznana za 
najlepsze włos kie wino.

Tenuta Guado Al Tasso
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AN.12 F 75 cl

AO.07 F 75 clAO.06 F 75 cl

CAMPOGRANDE

BRAMITO DEL CERVO ChARDONNAy CERVARO DELLA SALA ChARDONNAy 

ARNALDO CAPRAI POGGIO BELVEDERE GREChETTOARNALDO CAPRAI POGGIO BELVEDERE ROSSO

AN.10 F 75 cl
AN.11 F 37,5 cl

AN.14 F 75 cl

D.O.C. Orvieto Classico

I.G.T. Umbria I.G.T. Umbria

I.G.T. UmbriaI.G.T. Umbria

•  wytwarzane z odmian winogron zebranych w regionie Orvieto
•  lśniąca, słomkowa barwa z zielonkawo-żółtym rantem
•  lekkie, odświeżające, przyjemne wino o dobrej owocowości
•  pełne i łagodne w smaku
•  przyjemna harmonijna i okrągła końcówka

•  szerokie i pełne w smaku, co zawdzięcza doskonale  
dojrzałym owocom odmiany chardonnay

•  bukiet i paleta wzbogacona dzięki fermentacji  
i dojrzewaniu w małych dębowych beczkach

•  bogate i świetnie ułożone z przyjemnym,  
długo pozostającym finiszem

•  wytworzone z niewielką domieszką szczepu grechetto
•  fermentacja i dojrzewanie przebiegało  

w małych dębowych barriques
•  aromaty owoców cytrusowych, ananasów i gruszek  

z odrobiną nuty wanilii 
•  doskonała paleta i długo utrzymujący się posmak owoców

•  jasnożółte z zielonymi refleksami
• delikatny owocowy aromat
• odpowiednio wyważona kwasowość

• przyjemne, owocowe aromaty
• korzenne nuty
• w ustach pełne i eleganckie

ryby, sałaty, owoce morza

procanico, grechette, verdello, 
drupieggo, malvasia

ryby w delikatnych sosach, krewetki, 
pasty w kremowych sosach

chardonnay

owoce morza, drób, 
cielęcina, ryby

owoce morza, rybydrób, wołowina, wieprzowina,
sery

chardonnay, grechetto

chardonnay, grechettosangiovese, ciliegiolo

8-10°C

10-12°C 10-12°C

10-12°C18-20°C

-

tak 5 miesięcy

——

Umbria
Umbria leży w samym sercu Włoch, od wschodu graniczy z regionem 
Marche, na zachodzie z  Toskanią, a  na południu z  Lacjum.  
Tutejsze winnice zajmują 16 500 hektarów. W  winiarstwie Umbria 
odgrywa dość skromną rolę, choć Etruskowie produkowali tu 
wina jeszcze przed pojawieniem się Rzymian. Region wytwarza 
przeważnie wina białe. Najbardziej znanym jest Orvieto. W  epoce 
renesansu było bardzo popularne. Do dziś krąży opowieść o  tym, 
jak papież Grzegorz XVI zażyczył sobie, by jego ciało przed 
pochowaniem umyto winem Orvieto.

ARNALDO CAPRAI MONTEFALCO “COLLEPIANO” SAGRANTINO DI MONTEFALCO

“GRECANTE” GREChETTO COLLI MARTANI

D.O.C. Montefalco Rosso D.O.C.G. Sagrantino di Montefalco

I.G.T. Grechetto dei Colli Martani

•  niesamowicie intensywny aromat
• nuty dojrzałych czerwonych owoców
• delikatny posmak wanilii
• bogate, pełne w ustach
• długi finisz

•  potężne wino z dominującym aromatem konfitury porzeczkowej, 
goździków, czarnego pieprzu i wanilii

•  balsamiczna faktura w ustach
•  duża ilość tanin

•   kwiatowo-owocowy aromat jaśminu, frezji,  
białych brzoskwiń, zielonego melona i głogu 

•   na podniebieniu pełne i świeże o trwałym,  
mineralnym wykończeniu

AO.01F 75 cl AO.02F 75 cl

AO.03F 75 cl

18-20°C 18°C

10°C

12 miesięcy 24 miesięce

—

wędliny, warzywa pieczone, drób,
wołowina, wieprzowina, baranina, sery

dziczyzna, czerwone mięsa w sosach grzy-
bowych oraz duszone, grillowany antrykot, 
udo kaczki, dojrzałe twarde sery żółte

sałaty, delikatne pasty, pizza, lekkie 
dania z owoców morza i ryb, przekąski 
warzywne, świeże sery krowie i owcze

sangiovese, sagrantino, merlot sagrantino

grechetto
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Gambero Rosso opisuje winnicę Tollo, jako inspi-
rujące przedsięwzięcie winiarskie, w  skład którego 
wchodzi ponad tysiąc plantatorów, prowadzących 
winnice w  regionie Chieti. To ewenement winiarski 
na skalę światową. Spółdzielnia zrzeszająca liczne 
grono plantatorów, dzięki sprawnemu i  skuteczne-
mu zarządzaniu, wypracowała model winnicy ideal-
nej. Pomimo swojej skali, dostarcza wina, uznawane 
przez koneserów i krytyków winiarskich za czołówkę 
regionu Abruzzo. Słynie z  typowych dla tej części 
Włoch montepulciano i trebbiano, a także z perełek, 
takich jak Cagiolo oraz endemicznej odmiany peco-
rino. Jedną z najwyżej ocenianych marek Tollo jest 
linia Aldiano.

•  zapachy fiołków oraz lukrecji
•  pełne w smaku
•  dobrze ułożone z przyjemną końcówką

•  zaskakująca ekstraktywność  
i równoczesna elegancja

• dobra relacja jakości do ceny

przystawki, pieczone mięsa, sery

pieczone mięsa, makarony, dojrze-
wające sery, salami

montepulciano d’abruzzo

montepulciano d’abruzzo

16°C

17°C

-

12 miesięcy

D.O.C. Montepulciano 
d’Abruzzo

D.O.C. Montepulciano 
d’Abruzzo

ROCCA VENTOSA MONTEPULCIANO

VALLE D’ORO MONTEPULCIANO ’ABRUZZO

TL.07 F 75 cl

TL.03 F 75 clI.G.T. Colline Teatine

•  przyjemne, orzeźwiające i chrupkie
•  owoce południowe z wyrazistym akcentem limonki
•  przyjemny, rześki finisz

TL.05 F 75 cl

ROCCA VENTOSA PINOT GRIGIO

D.O.C. Trebbiano d’Abruzzo D.O.C. Trebbiano d’Abruzzo

•  bukiet obfitujący w aromaty owocowe oraz roślinne
•  delikatne z posmakiem migdałów na finiszu

•  zachwyca świeżością cytrusów i jabłek
• orzeźwiająca kwasowość

TL.04 F 75 cl TL.01 F 75 cl

ROCCA VENTOSA TREBBIANO D’ABRUZZO VALLE D’ORO TREBBIANO D’ABRUZZO

6-8°C

6-8°C 7°C

-

- -

I.G.T. Colline Teatine

•  umiarkowana czerwień z zaznaczonymi fioletowymi odcieniami
•  owocowe aromaty z akcentem przypraw
•  miękkie z przyjemnymi taninami na finiszu

aperitif, dania lekkie, owoce morza, 
ryby, drób

dania rybne i z białego mięsa,  
miękkie sery lekkie dania mięsne, ryby

pinot grigio

trebbiano d’abruzzo trebbiano d’abruzzo

TL.06 F 75 cl

ROCCA VENTOSA SANGIOVESE

16°C

-

dania mięsne, sery

sangiovese

Abruzja
Cantina Tollo

CZY WIESZ ŻE...?

Aby klimat uznać za sprzyjający uprawie  
winorośli i produkcji wina spełnione powinny 
zostać następujące warunki:
• minimum 1300 godzin słonecznych rocznie,
• minimum +9°C średniej temperatury rocznej,
•  minimum +15°C średniej temperatury  

podczas kwitnienia,
•  minimum +18°C średniej temperatury 

podczas dojrzewania,
•  minimum 400 mm opadów  

średnio w skali roku.

WINOWIEDZA
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D.O.C. Montepulciano 
d’Abruzzo

•  rubinowa czerwień z fioletowymi odcieniami
•  bukiet dojrzałych, czerwonych owoców z dotykiem jagód,  

kakao, wanilii, lukrecji oraz cynamonu
•  pełne, ze słodkimi i aksamitnymi taninami

CAGIOLO 
TL.02 F 75 cl

17°C

18 miesięcy

dziczyzna, czerwone mięsa, sery

montepulciano d’abruzzo

I.G.T. Terre di Chieti

•  delikatna, słomkowa barwa z zielonkawym odcieniem
•  bukiet pełen zapachów owoców południowych  

z silnym cytrynowym akcentem
•  pełne z dobrą strukturą i balsamiczną końcówką

PECORINO 
TL.10 F 75 cl

8-10°C

-

ryby, owoce morza, miękkie sery 
np. Mozarella

pecorino

D.O.C. Trebbiano d’Abruzzo

•  słomkowa barwa ze złocisto-zielonkawymi refleksami
•  nuty owoców tropikalnych, miodu oraz wanilii
•  pełne i dobrze zrównoważone

ALDIANO TREBBIANO
TL.08 F 75 cl

8-10°C

6 miesięcy

dania rybne, lekkie potrawy mięsne, 
dojrzałe sery

trebbiano, chardonnay

D.O.C. Montepulciano 
d’Abruzzo

•  rubinowe z granatowymi refleksami
•  zapachy wiśni i czereśni oraz leśnych jeżyn
•  pełne w smaku i delikatne
•  na długo pozostające na finiszu

ALDIANO MONTEPULCIANO
TL.09 F 75 cl

16°C

12 mieisęcy

makarony z wyrazistymi sosami, zwłasz-
cza pomidorowymi, pieczone mięsa, 
półtwarde sery

montepulciano d’abruzzo

Abruzja

CZY WIESZ ŻE...?

Czy wiesz, że nieprawdą jest stwierdzenie, że im starsze 
wino, tym lepsze? Każde wino ma swoją młodość, 
wiek dojrzałości i  starość. Tylko fałszywy koneser kie-
ruje się starą datą produkcji na etykiecie. Bywają dobre 
i złe roczniki, niezależnie od wieku wina. Wina z upły-
wem czasu szlachetnieją, lecz w pewnym momencie 
osiągają swój maksymalny pułap, po czym ich walory 
pogarszają się – nawet do zepsucia. O długości tego 
czasu decyduje indywidualny potencjał leżakowania.

WINOWIEDZA
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Posiadłość Tormaresca należy do rodziny Antinori, która  
dostrzegając niezwykły potencjał Apulii, począwszy od rocz-
nika ’98, rozpoczęła produkcję win w tym regionie. Tormaresca  
rozciąga się na powierzchni 100 ha w  Minervino Murge,  
w okręgu D.O.C. Castel del Monte oraz 250 ha w San Pietro 
Vernotico w D.O.C. Salento. Winnice położone są blisko morza 
na glebie gliniasto-wapiennej, natomiast w Castel del Monte 
podłoże jest bardzo suche i  skaliste. Nietypowy w  regionie 
system upraw zapewnia niskie plony, co powoduje, że wina 
Tormaresca wyróżniają się wśród innych win z Apulii większą 
koncentracją aromatów i ekstraktywnością palety. 

TORCICODA PRIMITIVO

PIETRABIANCA

I.G.T. Puglia

I.G.T. Puglia

D.O.C. Castel Del Monte

•  bukiet jest intensywny, pełen akcentów brzoskwiń,  
dojrzałych jabłek i wanilii

•  w ustach świeże, wyraziste

•  lekkie wino o pięknym, rubinowym kolorze
•  owocowy, lekko przyprawowy bukiet
•  lekko taniczne i świeże, bardzo uniwersalne

• soczyście rubinowe
•  w zapachu wachlarz aromatów czerwonych owoców,  

konfitury, korzennych przypraw, suszonych ziół,  
wanilii i gorzkiej czekolady, 

•  na podniebieniu łagodne, o zaznaczonych taninach  
zrównoważone

TO.01 F 75 cl

TO.02 F 75 cl

TO.09 F 75 cl

D.O.C. Castel del Monte

I.G.T. Salento

•  lekko żółte z zielonkawymi odcieniami
•  zapach: intensywny, z nutami brzoskwini  

i dojrzałego jabłka oraz laski wanilii

•  kolor intensywnie czerwony
•  bukiet obfitujący w czerwone owoce
•  delikatny aromat suszonej śliwki

TORMARESCA ChARDONNAy

TORMARESCA NEPRICA

TORMARESCA BOCA DI LUPO

TO.05 F 75 cl

TO.06 F 75 cl

10-12°C

16-19°C

18°C

3 miesiące

7 miesięcy

15 miesięcy

owoce morza, pieczone ryby

potrawy kuchni włoskiej, pasty,  
twarde sery

przekąski mięsne, pasty w sosach mięs-
nych, pieczone białe mięsa, duszone 
czerwone mięsa, twarde sery żółte

chardonnay

negroamaro, cabernet, primitivo

alglianico

10-12°C

20°C

7 miesięcy

12 miesięcy

owoce morza, pieczone ryby

pieczone mięsa, dojrzewające sery, 
pikantne zupy

chardonnay

primitivo

Apulia (Puglia)
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Vino Liquoroso Rosso

Vino Liquoroso Rosso

•  czerwone, likierowe wino
•  słodkie wino mszalne
•  w bukiecie wyraźnie wyczuwalne dojrzałe czerwone owoce 

(jeżyna, jagoda)
•  smak jest świeży i intensywny
•  słodkość tego wina nie jest „cukierkowa”
•  delikatna kwasowość dodaje mu żywotności

•  słodkie wino
•  biała wersja wina mszalnego
•  pełny i niezwykle miękki smak 
• z wyraźnie zaznaczoną słodyczą

PL.47 F 1 l

PL.50 F 1 l

SANTA MESSA ROSSO

SANTA MESSA BIANCO

16-19°C

8-10°C

-

-

polecane do celów liturgicznych

polecane do celów liturgicznych

inzolia, cataratto, damaschino, grillo

grillo, cataratto

D.O.C. Marsala

D.O.C. Marsala

Vino Aromatizzato All’Uovo

D.O.C. Marsala

•  piękny, głęboki, złoto-bursztynowy odcień
•  winny aromat z delikatną naturalną słodyczą

Dzięki stosowaniu metody solera, marsala odznacza się  
charakterystycznym smakiem podobnym do sherry.

•  naturalnie słodkie, wzmocnione wino
•  wysoka zawartość alkoholu – 18% łagodzi subtelna słodycz wina
•  rubinowa szata z bursztynowymi refleksami

•  wino deserowe o ciemnej, kawowej barwie
•  bardzo aromatyczne i wyważone z posmakiem karmelu,  

kawy i czekolady

•  słodkie, białe wino wzmocnione
•  przyjemne, długo pozostające w ustach, z dębową nutą

MARSALA SUPERIORE ORO

MARSALA FINE RUBy

CREMOVO

MARSALA FINE I.P.

PL.02 F 75 cl

PL.04 F 75 cl

PL.19 F 75 cl

PL.14 F 75 cl

8-10°C

16-19°C

8-10°C

8-10°C

24 miesiące

12 miesięcy

12 miesięcy

12 miesięcy

aperitif, do ciast i deserów, wyśmienite 
do ostrych sosów

aperitif, do deserów i czekolady

desery, nadziewane konfiturami ciastka,
lody, inne słodycze

doskonałe do deserów

grillo, cataratto

pignatello, nerello moscalese

grillo, inzolia, cataratto

inzolia, cataratto, grillo

Firma Carlo Pellegrino założona została 
w  1880  roku przez Paolo Pellegrino, lokalnego 
polityka i  właściciela winnic. Wciąż w  rodzinnych 
rękach, koncentruje się na produkcji win Marsala, 
jednych z  najbardziej znanych, słodkich win na 
świecie. Uważane jest za absolutnego lidera w tej 
dziedzinie. Pellegrino to także posiadłość Duca di 
Castelmonte, gdzie w oparciu o międzynarodowe 
odmiany, jak i  regionalne szczepy, wytwarzane są 
wysokiej jakości wina wytrawne. Firma znana jest 
również ze słodkiego Moscato wytwarzanego na 
wyspie Pantelleria, niedaleko wybrzeża Tunezji.

Sycylia
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I.G.T. Sicilia I.G.T. Sicilia

•  lekkie, białe wino
•  jasnożółty kolor z zielonymi refleksami
•  wytrawne i świeże z aromatami przypraw,  

białych kwiatów i tropikalnych owoców

• kwiatowy bukiet z nutami owoców cytrusowych
• orzeźwiające i stonowane
• z delikatnie słodkim zakończeniem

PL.16 F 75 cl PL.70 F 75 cl

I.G.T. Sicilia

•  w ustach pełne i eleganckie
•  duża owocowość z zaznaczoną wiśnią
•  dobrze zrównoważona kwasowość i słodycz

FIORILE ROSSO SICILIA 

FIORILE BIANCO GRECANICO SICILIA PARThENIUM GRILLO/PINOT GRIGIO

PL.17 F 75 cl 

8-10°C 8°C

- -

grillowane ryby, sałaty przekąski rybne i warzywne, pizza, lekkie 
pasty, smażone białe mięsa

grecanico grillo, pinot grigio

14-16°C

-

dania mięsne

nero d’Avola, frapatto

Sycylia

Vino Liquoroso

•  czerwone, słodkie likierowe wino
•  intensywna, głęboka błyszcząca czerwień
•  w bukiecie wyraźnie wyczuwalne dojrzałe maliny, jeżyny i jagody
•  smak świeży i mocny
•  słodkość wina jest złagodzona nutką subtelnej kwasowości

CARLO RISERVA ROSSO
PL.48 F 75 cl

10-12°C

tak

desery, ciasta

pignanello, nerello, moscatello

I.G.T. Sicilia

•  delikatna, słomkowa barwa
•  subtelna wytrawność
•  duża owocowość i świeżość z nutą brzoskwini

TARENI DEL DUCA NERO D’AVOLA
PL.06 F 75 cl

10-12°C

-

białe mięsa, ryby i dania lekkiej kuchni

inzolia, chardonnay

I.G.T. Sicilia I.G.T. Sicilia

•  głęboki, wytrawny smak
•  zawiera 12,5 % alkoholu
•  aromaty owocowe
•  bogate w smaku

• owocowe
• nieskomplikowane
• przyjazne i użyteczne przy codziennym posiłku

TARENI DEL DUCA INZOLITA TERRE PARThENIUM NERO D’AVOLA/ShIRAZ
PL.07 F 75 cl PL.67 F 75 cl

16-18°C 14-16°C

4 miesiące -

dojrzałe sery, carpaccio, mięsa z grilla
przekąski mięsne i warzywne, pizza z 
mięsem, pasty w sosach mięsnych, 
pieczone białe mięsa, duszone czerwone 
mięsa

nero d’Avola nero d’Avola, shiraz, cabernet sauvignon
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Foto: mirofoto

Sycylia

I.G.T. Sicilia

•  znakomite, białe, likierowe wino
•  duża zawartość alkoholu
•  piękny, złoty kolor
•  aromaty migdałów i delikatnej wanilii

PL.49 F 75 cl

MOSCATO DI SICILIA

8-10°C

-

do deserów, a zwłaszcza do ciast

moscato di Alessandria

I.G.T. Sicilia

•  delikatnie musujące wino
•  nuty nektarynek, melona i białych brzoskwiń
• subtelne i lekko słodkie
• niezwykle orzeźwiające

PL.51 F 75 cl

ZEBO MOSCATO

8-10°C

-

aperitif, desery

moscato di Alessandria

DINARI DEL LUCA SyRAh
I.G.T. Sicilia

•  intensywne, przyprawowe
•  niezwykle miękkie i harmonijne w ustach

PL.18 F 75 cl

17-18°C

tak

pieczone mięsa, szczególnie dziczyzna

syrah
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SELLA E MOSCA VERMENTINO DI SARDEGNA

ROSÉ ALGhERO

SELLA E MOSCA CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA

SELLA E MOSCA CANNONAU DI SARDEGNA RISERVA

I.G.T. Isola dei Nuraghi

I.G.T. Isola dei Nuraghi

• białe i odświeżające młode wino
• podobne w stylu do win musujących
• nowoczesne, o mineralnym, delikatnym smaku

• delikatne i lekkie czerwone wino
• aksamitne i bogate w smaku
• dobrze zrównoważone kwasowość i słodycz

SM.01F 75 cl

SM.02 F 75 cl

D.O.C. Vermentino di Sardegna

D.O.C. Alghero

D.O.C. Cannonau di Sardegna

D.O.C. Cannonau di Sardegna

• słomkowo-żółty kolor z zielonymi refleksami
• przyjemne w zapachu, wytrawne wino
• wyrazisty, owocowy smak
• rześkie i uniwersalne wino

• barwa różowa z wiśniowym błyskiem
•  subtelne zapachy kwiatów, wiśni,  

czerwonych porzeczek i poziomek
• w smaku owocowe i odświeżające

•  wino o początkowo ciemnym, rubinowo-czerwonym kolorze, 
w czasie dojrzewania nabiera cieplejszego kolorytu

• w pierwszym roku charakteryzuje się pikantnym aromatem
•  dojrzałe już wino posiada elegancki i złożony bukiet, 

z wyrazistym aromatem fiołków
• wytrawne, rozgrzewające i harmonijne z akcentem śliwek i dębu
• długie dojrzewanie sprawia, że jest bardzo delikatne

•  wino o początkowo ciemnym, rubinowo-czerwonym kolorze, 
w czasie dojrzewania nabiera cieplejszego kolorytu

• w pierwszym roku charakteryzuje się pikantnym aromatem
•  dojrzałe już wino posiada elegancki i złożony bukiet, 

z wyrazistym aromatem fiołków
• wytrawne, rozgrzewające i harmonijne z akcentem śliwek i dębu
• długie dojrzewanie sprawia, że jest bardzo delikatne

I PIANI BIANCO

I PIANI ROSSO

SM.03 F 75 cl

SM.20 F 75 cl

SM.07 F 75 cl

SM.16 F 75 cl

8-10° C

15-16° C

—

-

aperitif, owoce morza, ryby

czerwone, pieczone mięsa,
sery pleśniowe

nuragus, vermentino, torbato

sangiovese, carignano, cannonau

8-10° C

10° C

18°C

18°C

—

—

24 miesiące

24 miesiące

aperitif, do przystawek, owoców morza,
ryb i białych mięs

pizza, sałaty, tłuste ryby, przekąski wa-
rzywne, drób, białe mięsa z grilla

czerwone mięsa, dziczyzna,
dojrzałe sery

czerwone mięsa, dziczyzna,
dojrzałe sery

vermentino

cabernet sauvignon

cannonau

cannonau

W 1899 roku dwaj mężczyźni z Piemontu, inżynier Sella 
i prawnik Mosca założyli firmę Sella&Mosca, rozpoczynając 

najbardziej prestiżową produkcję wina w Sardynii. 
Siedziba firmy znajduje się w I Piani, regionie Sardynii, leżącym 

na północ od miejscowości Alghero. Jest to doskonała 
lokalizacja dla uprawy winorośli, które są tutaj malowane 

słońcem, muskane przez morskie bryzy oraz bogate 
w aromaty. Zgodnie ze swoimi zasadami Sella&Mosca od 

samych początków postawiła na rozwój sardyńskich odmian 
winorośli, adaptując je na potrzeby rynku. 

Wina starzone są w najlepszych dębowych beczkach tzw. 
barriques, w piwnicach zbudowanych w 1903 roku, których 

architektura do dziś jest podziwiana. 
Powyższe sprawia, że wina Sella&Mosca są wielokrotnie 
wyróżniane w konkursach winiarskich na całym świecie.

I.G.T. Isola Dei Nuraghi

• głęboko rubinowa barwa
•  zapach intensywny, o nutach dojrzałych czerwonych i czarnych 

owoców, lukrecji i kawy, 
• na podniebieniu eleganckie, pełne i dobrze zbudowane

MONTESSU
SA.04 F 75 cl

18°C

16 miesięcy

wędliny, pasty w sosach mięsnych i grzy-
bowych, pieczone białe mięsa, pieczone 
i duszone czerwone mięsa 

carignano, cabernet sauvignon, merlot

Sardynia



KATALOG HORECA 2016 24

I.G.T. Veneto

•  owoce pochodzą z rejonu o łagodnym mikroklimacie, gdzie 
noce są chłodne, a zbyt wysokie temperatury dzienne nie 
ograniczają wegetacji

•  winogrona zbierane wyłącznie ręcznie w pełni swojej dojrzałości
•  aromaty roślinne, świeża owocowość, przyjemna cytrynowa 

kwasowość, czynią je dobrze zbudowanym i odświeżającym

CN.30 F 75 cl

CANALETTO PINOT GRIGIO

8°C

-

makarony ze śmietanowymi sosami,  
drób i dania rybne

pinot grigio

• Intensywny bukiet nut dojrzałych owoców leśnych
• bogate, gładkie, z przyjemnym posmakiem

•  pochodzi z wybranych parceli gminy Chianti, 
dojrzewało w beczkach ze słoweńskiego dębu, 
typowy aromat chianti, średnio ekstraktywne, 
z owocową i wiśniową końcówką sangiovese

wędliny, pizza z mięsem, pasty w sosach 
mięsnych, pieczone białe i czerwone 
mięsa

pieczone mięsa i grillowane warzywa,  
potrawy mięsne z leśnymi grzybami

sangiovese, canailo sangiovese, canailo

16°C 17°C

12 miesięcy 3 miesiące

I.G.T. Puglia D.O.C.G. Chianti
CANALETTO PRIMITIVO ChIANTI FONTELLA

CN.03 F 75 cl CN.25 F 75 cl

D.O.C. Montepulciano d’Abruzzo

•  trunek pachnący aromatami grillowanych mięs, dojrzałych 
owoców oraz nutami wilgotnej ziemi

•  podkreślone okrągłe taniny z wyraźnym finiszem
•  wino o bardzo wysokim poziomie ekstraktu
•  wyprodukowane z winogron najlepszych plantacji

CN.07 F 75 cl

CANALETTO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

16°C

-

czerwone mięsa, baranina, żeberka 
wieprzowe, twarde sery

Montepulciano d’Abruzzo

„Tradycja w  połączeniu z  zaawansowaną technologią to 

gwarancja tworzenia wysokiej jakości win” – motto winnicy 

Casa Girelli, której historia sięga XIX wieku. 

Dziś rodzinna wytwórnia przerodziła się w czwartego co do 

wielkości gracza na włoskim rynku winiarskim. Eksportuje wina 

do 40 krajów na całym świecie. W jej portfolio znajdują się trunki  

z różnych regionów Włoch, od Piemontu po Sycylię. 

W  roku 2005 Casa Girelii nabyła, zlokalizowaną w  Trentino, 

winnicę La-Vis i  wspólnie z  nią utworzyła grupę winiarską  

– Ethica. Celem Ethica jest promowanie różnorodności  

i unikalności winiarskich regionów Włoch.

Casa Girelli
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D.O.C. Montepulciano 
d’Abruzzo

I.G.T. Delle Venezie

I.G.T. Venetio

•  przyjemne, winne z wyraźnie owocowym zapachem,  
z nutą dymu oraz smoły

•  wino na co dzień

• prostolinijne i soczyste
• z akcentami czerwonych owoców i lekką materią

•  intensywny, rubinowy kolor
•  mocny zapach czerwonych owoców
•  lekko ziołowy, wiśniowy posmak
•  bardzo uniwersalne wino

ELITAIO MONTEPULCIANO D’ABRUZZO

PRINCIPESCO CABERNET SAUVIGNON

MERLOT DELLE VENEZIE

CA.39 F 75 cl

CA.84 F 75 cl

CA.38 F 75 cl

16-17°C

16°C

15-16°C

-

-

-

pizza, makarony i zimne mięsa,  
suszona szynka

wędliny, pizza z mięsem, pasty w sosach 
mięsnych, pieczone białe mięsa, pieczo-
ne i duszone czerwone mięsa

potrawy kuchni włoskiej

montepulciano

cabernet sauvignon

merlot

D.O.C. Trebbiano d’Abruzzo

I.G.T. Delle Venezie

•  jasnosłomkowa barwa
•  klarowne, świetliste
•  orzeźwiający aromat, zawierający nuty jabłek  

i polnych kwiatów

•  na pierwszy plan wybijają się akcenty gruszki,  
jabłka oraz cytryny

• w smaku jest świeże

ELITAIO D’ABRUZZO

PRINCIPESCO ChARDONNAy

CA.40 F 75 cl

CA.85 F 75 cl

8-10°C

8°C

-

-

potrawy rybne

aperitif, delikatne ryby morskie, przekąski 
warzywne, sałaty, pizza, lekkie pasty

trebbiano

chardonnay

BOSCATO
Vino da Tavola

•  białe, wytrawne wino stołowe
•  lekkie i łagodne w smaku
•  delikatnie kwaskowe i mocno owocowe

CA.19 F 75 cl 
CA.21 F 150 cl

Vino da Tavola

•  lekkie i przyjemne czerwone wino stołowe
•  z wyraźnie owocowym zapachem, pasujące do wielu okazji

BOSCATO
CA.20 F 75 cl 
CA.22 F 150 cl

8-10°C

-

białe mięsa, ryby, sery, sałatki

trebbiano, malvasia

14-16°C

-

ciemne mięsa, potrawy z grilla,  
makarony, sery

sangiovese, canaiolo
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I.G.T. PugliaD.O.C. Salice Salentino

D.O.C. Lambrusco Grasparossa

• intensywny, rubinowy kolor
•  delikatne i głębokie w smaku z nutami wanilii i przypraw
•  zapach czerwonych i fioletowych owoców, głównie jagód
•  długi finisz

•bogate aromaty śliwek, jagód i przypraw korzennych
• drobne, dobrze zarysowane taniny  

równoważy subtelna kwasowość.

• ciemna czerwień rubinu
• aromaty dojrzałych wiśni, czerwonych porzeczek i truskawek, 
•  zgrabnie igra ze zmysłami kombinacją bąbelków  

i odrobiny słodyczy, kwasowości i drobnych tanin

MESSER DEL FAUNO PRIMITIVOMESSER DEL FAUNO NEGROAMARO

LAMBRUSCO GRASPAROSSA

CA.83 F 75 clCA.59 F 75 cl

MF.03F 75 cl

15-17°C18°C

14°C

6 miesięcy3 miesiące

-

pasztety, dziczyzna, czerwone mięsa,
grillowane warzywa

wędliny, pieczone białe i czerwone 
mięsa, zwłaszcza jagnięcina i kaczka, 
hamburgery, młode sery żółte

pikantne dania kuchni orientalnych, 
pizza z mięsem, drób, białe mięsa z grilla, 
wędliny

primitivomalvasia

malvasia

Emilia Romagna
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• głęboki rubinowo czerwony kolor
•  w bukiecie czarne jagody, śliwki, wiśnie i fiołki, 

oraz waniliowe i tostowe aromaty
•  na podniebieniu, aksamitne i miękkie,  

o dobrej kwasowości i jedwabistych taninach

• piękny rubinowy kolor, 
• bukiet owoców leśnych, wiśni, czarnych, 
• na podniebieniu nuty pieprzu i tanin

grilowane mięsa, 
makarony z pomidorowym sosem

pieczeń, dziczyzna i mięsa z grilla

sangiovese, canaiolo nero,
cabernet sauvignon 

sangiovese, canaiolo nero, 
malvasia

18°C

18°C

tak

tak

D.O.C.G. Chianti

D.O.C.G. Chianti

IL TESORO RISERVA

IL TESORO

CA.58 F 75 cl

CA.57 F 75 cl

•rubinowo-czerwona barwa
• wibrujący i mocny zapach
• wytrawny i harmonijny smak

•  wspaniała głębia gorzkiej czekolady 
i ciemnych wiśni

•  bogaty aromat oraz wyrafinowany finisz

drób, dziczyzna

grillowane czerwone mięsa, warzywa

sangiovese

sangiovese

18-20°C

16°C

24 miesiące

12 miesięcy

D.O.C.G. Brunello di Montalcino

D.O.C.G. Chianti

CASTELLANI BRUNAIO BRUNELLO

CASTELLANI ChIANTI RISERVA

CA.69 F 75 cl

CA.45 F 75 cl


