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Walory smakowe 
pieczonego kurczaka, 

grillowanego 
czerwonego mięsa 

oraz polędwicy 
wołowej najlepiej 

wydobywa Hess Allomi 
Cabernet Sauvignon 

– intensywnie rubinowe 
wino, pachnące 

cynamonem i cedrem, 
z nutami porzeczek 
i jeżyn, o złożonym 

smaku. 

ZAKUPY
producenci

polecają

Wino dla smakosza
ŚWIETNYM PREZENTEM – NIE TYLKO POD CHOINKĘ – SĄ WINA. ABY JE WYBRAĆ,  

WARTO ZNAĆ UPODOBANIA, SZCZEGÓLNIE TE KULINARNE, OBDAROWYWANEJ OSOBY
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Potrawy z czerwonego 
mięsa, dziczyzny, 

drobiu, a także 
sery dojrzewające, 
kozie oraz wędliny 
wybornie smakują 

w towarzystwie Apothic 
Red. To wyraziste, 

czerwone wino 
o aromacie dojrzałych 

wiśni oraz aksamitnym 
finiszu wanilii i mokki. 

Pełen smak wina 
to zasługa wyjątkowej 
kompozycji czterech 
szczepów winogron.

Do szlachetnej 
wołowiny,  jagnięciny, 

dziczyzny, potraw 
przyrządzanych na ostro, 

a także do dojrzałych 
twardych serów 

podajmy mistrzowskie  
wino Buccella Mixed 

Blacks. Charakteryzuje 
się silnym aromatem 

granatu, żurawiny 
i rabarbaru, które 

mieszają się z nutą jodu 
i orientalnych przypraw. 

Soczyste, jedwabiste 
i krągłe. Na finiszu – nuty 

szałwii, tytoniu i wiśni. 

Z duszoną wołowiną 
(np. ossobuco), słonym 

serem (feta) czy 
makaronami z sosem 

pomidorowym, 
z aromatycznymi 

grzybami czy truflami 
idealnie komponuje 

się Sonoma Zinfandel. 
Wino pachnie jagodami 

z nutą gorzkiej 
czekolady – jego jakość 

docenimy także bez 
jedzenia.

Lubiący jeść 
wszystko

Wielbiciel czerwonego mięsa Miłośnik
pieczonego 

kurczaka

GNARLY HEAD 
OLD VINE ZIN
producent: Delicato 
Family Wineyards

rocznik: 2014
USA, Kalifornia

apelacja: Lodi 
szczep: zinfandel
starzenie: 9 m-cy 

w beczce
Więcej informacji o tym winie:   

ambra.com.pl

SONOMA 
ZINFANDEL

producent:  
Seghesio

rocznik: 2012 
USA, Kalifornia
apelacja: Sonoma  

County
szczep: zinfandel,  

petit syrah
Więcej informacji o tym winie:  

mielzynski.pl

HESS ALLOMI 
CABERNET 
SAUVIGNON

producent:  
The Hess Collection

rocznik: 2012  
USA, Kalifornia

apelacja: Napa Valley
szczep: cabernet sauvignon, 
petit sirah, petit verdot

starzenie: 16 m-cy 
w dębowych beczkach

Więcej informacji o tym winie: 
sommelier.com.pl

BUCCELLA MIXED 
BLACKS
producent:  

Chamisal
rocznik: 2013

USA, Kalifornia
apelacja: Edna Valley

szczep: syrah, mourvedre, 
grenache i petit sirah

starzenie: 22 m-ce 
w beczkach francuskich
Więcej informacji o tym winie:   

wineavenue24.pl

APOTHIC RED
producent: Winemaker’s 

Blend Wino
rocznik: 2014

USA, Kalifornia
szczep: zinfandel, merlot, 

syrah i cabernet  
sauvignon

Więcej informacji o tym winie:  
fws.pl

Wędliny, grillowane 
żeberka, jagnięcinę, 

gęsinę lub półtwarde 
sery żółte eksplodują 

smakiem z Gnarly 
Head Old Vine 

Zin – winem 
o jedwabistym, 

owocowym smaku, 
w którym wyczuwalne 

są nuty malin, 
smażonych wiśni, 

cynamonu i czekolady.

    

Znawca gęsiny 
i jagnięciny


