
20  W IN  NA 

20 lat



Moment, w którym 
otwierasz butelkę wina niesie 

ze sobą wiele pozytywnych emocji. 
Przyjemność, spotkanie, szczęście... 

Kiedy nalewasz komuś kieliszek wina, dzielisz się 
z nim swoimi myślami i radościami. 

Czasem to okazja do podsumowań, a czasem 
symbol nowego początku. 

Dla takich chwil 20 lat temu powołaliśmy do życia 
Centrum Wina. Z okazji jubileuszu prezentujemy 

20 wyjątkowych win i dziękujemy, 
że możemy Ci towarzyszyć już od 20 lat. 

Twoje Centrum Wina

BOLLICINA ICE PROSECCO
TREVISO/PROSECCO DOC, WŁOCHY

    półsłodkie  |   glera

Doskonałe Prosecco urzekające 

delikatnymi bąbelkami, aromatem 

owoców tropikalnych i kwiatów. 

Delikatna słodycz podkreśla ujmującą 

owocowość. Lekkie, orzeźwające 

i pyszne! 

1.

2.

4799
cena za 1 L 63,99

4199

cena za 1 L 55,99

PETER & PETER RIESLING 
TROCKEN MOSEL
MOSEL-SAAR-RUWER, NIEMCY

    wytrawne  |   riesling

Wytrawny niemiecki riesling o świeżym  

i czystym aromacie z mineralnymi nutami 

i owocowo-cytrusowym smaku. Podawaj 

jako aperitif lub do ryb i owoców morza.

DWÓR SANNA 
JOHANITER 
 POLSKA

    wytrawne  |   johaniter

Smakując to wino możemy poczuć się 

jak w cytrusowym gaju. Dodatkowo 

lekko musujący styl wina podkreśla 

jego świeżość. Polecane do ryb, ale 

również do białych mięs perliczki 

lub cielęciny.

QUINTA DE AVES 
SAUVIGNON BLANC 
MOSCATEL
VINO DE LA TIERRA DE CASTILLA, HISZPANIA

    wytrawne  |   sauvignon 

blanc, moscatel

Wino o złotej barwie z jasnozielonymi 

refleksami. W zapachu występują akcenty 

od białych kwiatów po skórkę cytrusową 

i mandarynkową oraz delikatne tropikalne 

nuty. W smaku idealnie zrównoważona 

świeżość i kwasowość. Wino komponuje 

się z sushi, wędzonymi rybami i świeżymi 

daniami z ryżem lub makaronem.

PETER & PETER RIESLING 
SÜSS MOSEL
MOSEL-SAAR-RUWER, NIEMCY

    słodkie  |   riesling

W zapachu dominuje aromat dojrzałych 

jabłek, moreli i liczi. W smaku wyraźna 

słodycz zrównoważona jest subtelną 

kwasowością. Idealne do deserów 

i sałatek owocowych.

4399

cena za 1 L 58,65

4699

cena za 1 L 62,65  

10900

cena za 1 L 145,33

3.

4. 5.



DWÓR SANNA SEYVAL BLANC
POLSKA

    wytrawne  |   seyval blanc

Winnica Dworu Sanna to niewątpliwie jedna z pereł regionu 

Roztocza. Wino Seyval Blanc to idealna propozycja dla miłośników 

ryb lub owoców morza. Aromatycznie cytrusowe wino o podwyż-

szonej kwasowości świetnie sprawdzi się również jako aperitif lub 

uzupełni ewentualny brak cytryny przy rybie. Wyczuwalna w winie 

mineralność podkreśla rodzaj terroir (gleby) na, której uprawiane 

są winorośla. 

6.

7.

10900

cena za 1 L 145,33

10900

cena za 1 L 145,33

11900

cena za 1 L 158,67

11900

cena za 1 L 158,67

10900

cena za 1 L 145,33

DWÓR SANNA 
LUBELSKI PORANEK
POLSKA

    półwytrawne  |   solaris, 
muscaris, johaniter

Wino dla tych, którzy chcą zapomnieć 

o problemach życia codziennego. Każdemu 

kto spróbuje trudno będzie skończyć 

na jednym kieliszku, a często nawet jednej 

butelce. Lubelski Poranek polecamy jako miły 

relaks o każdej porze roku.

8.

9.

10.
WINNICA 
ZAMOJSKA 
CUVEE 
WHITE
POLSKA

    wytrawne

Czysty, owocowy i intensywny aromat 

papierówek, mirabelek z delikatnymi cytrusowymi 

akcentami. W smaku jest gładkie, zbalansowane 

i przyjemnie, a cukier resztkowy jest ledwie 

wyczuwalny. W tle można wyczuć akcenty 

białego pieprzu, grejfruta i powracający smak 

mirabelek oraz świeżych moreli. Udana 

kompozycja, zrobiona z dużym wyczuciem 

i winiarskim kunsztem.

KIM CRAWFORD SMALL PARCELS 
SPITFIRE SAUVIGNON BLANC 
MARLBOROUGH
MARLBOROUGH, NOWA ZELANDIA

    wytrawne  |   sauvignon blanc

Jeśli myślimy o winach z Nowej Zelandii, nasze skojarzenia 

zawsze biegną ku sauvignon blanc. Prezentujemy wyjątkowe 

wino z pojedynczej parceli o nazwie SPITFIRE. Wino urzeka 

intensywnymi aromatami owoców tropikalnych, kiwi, agrestu, 

marakui, liści czarnej porzeczki oraz ziół. W smaku pełne 

o lekko kremowej fakturze z delikatnie mineralnym finiszem.

 SREBRNY MEDAL
Decanter World Wine Awards 2016 

 ZŁOTY MEDAL
International Wine Challenge 2016

Black Tower Eiswein to klasyczne wino robione z winogron 

zbieranych nocą, gdy temperatura spadnie poniżej -7 ° C. 

Powstałe w ten sposób wino jest bardzo skoncentrowane 

i daje niebiańskie aromaty. Jego smak charakteryzuje się 

aromatami miodu i podsuszanych owoców moreli i brzoskwiń.

BLACK TOWER EISEWEIN
PRADIKATSWEIN RHEINHESSEN, NIEMCY

    słodkie  |   silvaner

Oferta obowiązuje w sklepach 

Centrum Wina. O szczegóły 

zapytaj sprzedawcę.



CHIANTI DOCG ORO DEI SANI
CHIANTI/TOSKANIA, WŁOCHY

    wytrawne  |   sangiovese, canaiolo

W zapachu mocno wyczuwalne wiśnie 

z lekką nutą wanilii. W ustach mocno 

owocowe z orzeźwiającą kwasowością. 

Polecane do serów dojrzewających i past 

z czerwonymi sosami.

CHIANTI DOCG RISERVA 
ORO DEI SANI 

CHIANTI/TOSKANIA, WŁOCHY

    wytrawne  |   sangiovese, canaiolo nero

Zapach przepełniony dojrzałymi czereśniami i wiśniami. 

Subtelna nuta wanilii i drewna dodaje kompleksowości. 

W smaku owocowość miesza się z taninami. 

Dobrze komponuje się z grillowanymi mięsami.

KINGS OF PROHIBITION 
SHIRAZ BAROSSA VALLEY
BAROSSA VALLEY, AUSTRALIA

    półwytrawne  |   shiraz

Kings of Prohibition Shiraz to intensywne, 

ale dobrze zrównoważone wino. W smaku 

dominują owoce leśne oraz czekolada 

i przyprawowy niuans pochodzące 

z leżakowania w beczce.

BARON DE LEY FINCA 
MONASTERIO
RIOJA DOCa, HISZPANIA

    wytrawne  |   tempranillo 
 

Grona użyte do produkcji tego wina pochodzą 

wyłącznie z winnicy roztaczającej się wokół  

XVI – wiecznego klasztoru Benedyktynów. 

Niezwykle intensywny bukiet ciemnych, dojrzałych 

owoców przeplata się z nutami ziół, herbaty, 

dębu, kokosa i przypraw, a to wszystko za sprawą 

wyselekcjonowanych gron i długiego, ponad  

18 miesięcznego okres dojrzewania we francuskich 

beczkach. Wino niezwykle eleganckie i jedwabiste 

w smaku. Polecane na wyjątkowe okazje!

CALABRIA BROS OLD VINE 
SHIRAZ BAROSSA VALLEY, AUSTRALIA

    wytrawne  |   shiraz

Winnica Calabria’s Family oferuje wino 

ze stuletnich krzewów, które kwitną 

w klimacie śródziemnomorskim i dają wina 

o niesamowitej budowie. Wino o fioletowej 

barwa z wybijającymi się aromatami wiśni 

i ciemnej czekolady. W smaku bogate 

i pełne z dominacją dojrzałych śliwek, 

lekkiej pikanterii i niuansem wanilii 

pochodzącym z beczki.

3899

cena za 1 L 51,99

5999

cena za 1 L 79,99
12900

   cena za 1 L 172,00

12999

   cena za 1 L 173,32

7999

   cena za 1 L 106,65

3400

cena za 1 L  45,33

4699

cena za 1 L  62,65

WINIARNIA ZAMOJSKA 
CZERWONA PORZECZKA
POLSKA

    półwytrawne  

Wino z czerwonej porzeczki to fantastycznie zbalansowane 

czerwone wino o różowawej barwie. Lekkie z dobrze zrów-

noważoną kwasowością i orzeźwiającym smaku. Zawiera 

składniki bardzo pożądane dla naszego organizmu. Porzeczki 

mają duże znaczenie dietetyczne, są doskonałym źródłem 

wielu witamin, zwłaszcza witaminy C, zawierają potas 

i żelazo, a także są bogate w pektyny oraz garbniki 

i mikroelementy.

11.
12.

13. 14. 16.

15.

17.

CHIANTI CLASSICO DOCG ORO 
DEI SANI
CHIANTI CLASSICO/TOSKANIA, WŁOCHY

    wytrawne  |   sangiovese

Mocno aromatyczne wino, które zachwyca 

zapachem dojrzałych czereśni, wiśni i pojawiają-

cym się subtelnym aromatem fiołków. 

W smaku dominują czerwone owoce z delikatną 

nutą wanilii. Pasuje do mięs i past.

 ZŁOTY MEDAL
2019 Mundus Vini Spring Tasting



Petra de Val przenosin nas do czasów 

gdy garnacha była najchętniej uprawianym 

szczepem w regionie Rioja. Owoce zebrane 

ze stuletnich krzewów winorośli czynią 

z tego wina niezwykle elegancki i złożony 

trunek. Aromaty porzeczek i wiśni przeplata-

ją się z nutami toffi i wanilii pochodzącymi z 

prawie dwuletniego dojrzewania w beczce 

z francuskiego dębu.

PETRA DE VALPIEDRA 
MARTINEZ BUJANDA
RIOJA DOCa, HISZPANIA

    wytrawne  |   garnacha

Graham’s Quinta Dos Malvedos Vintage 

Port 1999 to niezwykle prestiżowy i długo-

wieczny rodzaj Porto. Vintage Port jest winem 

produkowanym wyłącznie z winogron 

pochodzących z winnicy Quinta dos Malve-

dos w latach, w których nie powstaje kla-

syczny Graham’s Vintage Port. W rocznikach 

deklarowanych jako wyjątkowe, Malvedos 

wchodzi w skład wspomnianego Graham’s 

Vintage i komponowane jest z innymi wyjąt-

kowymi winami z regionu.

18.

19.

13900

cena za 1 L 185,33

21900

cena za 1 L 292,00

27900

cena za 1 L 372,00

ANGELORUM RECIOTO CLASSICO 
MASI
VENETO/ RECIOTO DELLA VALPOLICELLA CLASICCO 
DOCG, WŁOCHY

    słodkie  |   corvina, rondinella, molinara

Recioto to jedno z najbardziej klasycznych, 

słodkich win włoskich. Zebrane owoce suszone 

są na bambusowych matach, dzięki czemu zyskują 

koncentrację aromatów i smaków. Recioto to bardzo 

intensywne i złożone wino o nutach wiśni w likierze, 

ziół i mokki.

20.
MALVEDOS 1999
DOURO VALLEY, PORTUGALIA

    słodkie  |   touriga 
nacional, touriga francesa, 
tinta roriz, tinta barroca


