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majówka
Gdybym miała wymienić swój ulubiony miesiąc w roku, w zasadzie chyba 

nie wymieniłabym żadnego, bo każdy lubię za coś innego, i jak się dłużej zastanowić, 

to każdy z nich ma w sobie coś wyjątkowego. No, może poza listopadem. 

Listopada nie da się lubić, trzeba go po prostu tolerować. 

Jest jednak jeden miesiąc, na który czekam szczególnie. 

M a j !
Po zimie, która ostatnimi laty nie rozpieszcza nas śnieżnymi krajobrazami,

 a kojarzy się z depresyjną szaroburością. Po okresie krótkich dni, 

chłodu i przeszywającej wilgoci oraz reglamentowanej przez aurę ilości słońca 

i zawieszeniu plenerowych aktywności do odwołania, przychodzi on. 

M a j !
Wybucha zielonością, pachnie trawą po deszczu, rozbrzmiewa śpiewem ptaków. 

Napełnia ludzi chęcią do życia i sprawia, że jakoś tak optymistyczniej się 

wstaje co rano.  W tym roku wszyscy czekamy na niego szczególnie. 

Z pewnością nawet dużo bardziej niż szczególnie! 

Na maj, na majówkowego grilla, na możliwość spotkania z przyjaciółmi, 

na piknik na trawie, na beztroskie wystawienie twarzy do słońca. 

W tym roku mam nadzieję, że nasze corocznie Majówkowanie będziemy 

obchodzić jeszcze radośniej, jeszcze huczniej 

i z jeszcze większym apetytem na życie. 

Autorka: Alicja Turuk

z winem
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YEYA MOSCATEL – 
CHARDONNAY
DO JUMILLA, HISZPANIA 
cena za 1 L  85,32  63,99

    wytrawne  |   chardonnay, moscatel
CIPRESSETO
IGP TOSCANA, TOSKANIA, WŁOCHY
cena za 1 L  75,99  56,99

    wytrawne  |   sangiovese, canaiolo

Cavowe bąbelki – najlepiej 
na świecie wprawiają 
w majówkowy nastrój. 
Idealne na powitanie 
gości na naszym grillu 
czy pikniku.

Najlepszy wybór przed Tobą, a najtaniej kupić 2 butelki

15 kwietnia – 5 maja
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny w sklepie Centrum Wina.

CAVA STARS 
BRUT & BRUT VINTAGE

DO CAVA, HISZPANIA
cena za 1 L  85,32  63,99

    wytrawne  |   xarello, 
parellada, macabeo

1.

2.

4.
63,99 zł 

4999

63,99 zł 

4799

34,99 zł 

2624

56,99 zł 

4274

Połączenie dwóch wyrazistych szczepów: 
chardonnay i moscatela, daje rezultat 
w postaci owocowej karuzeli, która rozkręci 
nasze plenerowe spotkanie.

Cabernet sauvignon w wersji rose? Tak, tak i jeszcze raz tak.  
Kwintesencja majowej beztroski. Podawać mocno schłodzone, 
żeby mogło dobrze wyeksponować swoje poziomkowo –
truskawkowe nuty.

Sangiovese i canaiolo, sztandarowe 
toskańskie szczepy, tu w cudownej 
różowej odsłonie. Śmiało serwujcie 
do lekkich sałatek,  przekąsek i do 
leżenia na leżaku/hamaku/kocyku. 

3.
VENTISQUERO CLASICO ROSE
CENTRAL VALLEY,  CHILE 
cena za 1 L  46,65  34,99

    wytrawne  |   cabernet sauvignon
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15 kwietnia – 5 maja
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny w sklepie Centrum Wina.

KIM CRAWFORD 
SAUVIGNON BLANC 
MARLBOROUGH
MARLBOROUGH, NOWA ZELANDIA
cena za 1 L  119,99 zł  89,99 zł

    wytrawne  |   sauvignon blanc

92,99 zł 

6974

wino w kuchni

W rondlu zagotuj 4 szklanki lekko 
osolonej wody. Dodaj krewetki 
i gotuj, aż będą nieprzejrzyste, 
odcedź i ostudź. Pokrój krewetki 
wzdłuż. Namocz 1 papier ryżowy 
w ciepłej wodzie przez 10 sekund. 
Połóż na blacie i ułóż warstwę 
z wybranych składników, tak aby 
najbardziej kolorowe ułożyć jako 
pierwsze. Zwiń ciasno rolkę, 
zawijając końce. Przykryj wilgotnym 
ręcznikiem i przygotuj pozostałe 
roladki w ten sam sposób.
Zrób sos, łącząc wszystkie składniki 
i rozcieńczając je wodą.

składniki 

500 g krewetek bez skorupy

6 kawałków papieru ryżowego 20–25 

1/4 szklanki: mięty, tajskiej bazylii, kolendry

2–4 marchewki, cienko pokrojone

1 mały ogórek cienko pokrojony

1 awokado, pokrojone w plastry

1 mały  smoczy owoc, obrany i pokrojony w plastry

2 buraczki ćwikłowe, cienko pokrojone

2 rzodkiewki, cienko pokrojone

1 duża główka sałaty

sos

1 szklanka gładkiego masła migdałowego

1/2 szklanki soku z limonki

1/4 szklanki jasnego sosu sojowego lub tamari

1 łyżka miodu

woda w razie potrzeby

KIM CRAWFORD SAUVIGNON BLANC 
MARLBOROUGH, NOWA ZELANDIA | cena za 1 L  123,99 92,99 zł

przygotowanie

20-25 sztuk

wiosenne roladki
5.
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Najlepszy wybór przed Tobą, a najtaniej kupić 2 butelki

15 kwietnia – 5 maja
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny w sklepie Centrum Wina.

GNARLY HEAD 
OLD VINE ZINFANDEL
AVA LODI,  USA
cena za 1 L  106,65  79,99

    wytrawne  |   zinfandel

Grillowane mięsne przysmaki 
aż proszą się, żeby podać je 

właśnie w towarzystwie tego wina.  
Zdecydowana owocowość 

połączona z subtelną pikantnością 
podkręcą smak potrawy.

LUZON COLECCION 
MONASTRELL 

DO JUMILLA,  HISZPANIA
cena za 1 L 53,32 39,99

    wytrawne  |   monastrell

6.

8.

39,99 zł 

2999

79,99 zł 

5999

81,99 zł 

6149

Kto kocha primitivo – pokocha i zinfandela. 
O tym dlaczego – najlepiej przekonać się samemu. 
Oczywiście najlepiej otworzyć oba na raz – dla 
porównania (w końcu i tak oba są w promocji).

7.
CONTE DI CAMPIANO 
PRIMITIVO DI MANDURIA RISERVA 
DOC PRIMITIVO DI MANDURIA,  WŁOCHY
cena za 1 L  109,32  81,99

    wytrawne  |   primitivo

Czy można zorganizować spotkanie ze 
znajomymi bez postawienia na stole ukochanego 
przez wszystkich Primitivo? Można – pytanie 
tylko: po co? Koniecznie weźcie przynajmniej 
2 butelki – bo jedna to zawsze zdecydowanie 
za mało. 
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GNARLY HEAD 1924 
DOUBLE BLACK RED BLEND 

CALIFORNIA,  USA 

    wytrawne 

  pinot noir, zinfandel 89,99 zł 

6749

9.

Do burgerów najlepszy będzie antrykot dobrze 
poprzerastany tłuszczem lub mostek. Najważniej-
sze, aby mięso zawierało około 30 proc. tłuszczu, 
dzięki temu nasze burgery będą soczyste i aroma-
tyczne. Wszystko mielimy dwa razy maszynką do 
mielenia na grubym oczku (ok 5mm). Dzielimy na 
porcje po ok. 160-180 gramów, formujemy i przed 
samym smażeniem czy też grillowaniem doprawia-
my świeżo mieloną solą i pieprzem. Najważniej-
sze, aby pierwszy etap smażenia przeprowadzić 
na dobrze rozgrzanym ruszcie/patelni.
Serwujemy zawsze różowe w środku, z plaster-
kiem sera cheddar.

Sos BBQ zaczynamy od delikatnego zeszklenia 
na oleju szalotki i czosnku, następnie dodajemy 
wszystkie pozostałe składniki i dusimy na wolnym 
ogniu przez około10 minut, pozwalając, aby sos 
uzyskał odpowiednią konsystencję.

Mając gotowy sos i burgery, możemy wypełnić 
bułki poszczególnymi składnikami w ilościach 
zależnych od indywidualnych upodobań.

Gotowe!

składniki 

bułki do hamburgerów

1 kg mięsa wołowego dobrej jakości 

świeże warzywa: pomidor, zielony ogórek, 

sałata, czerwona cebula, korniszony, cheddar

sos BBQ

2 szalotki

3 ząbki czosnku

150 ml syropu z agawy

1 łyżka miodu

3 łyżki cukru dark muscavado

2 łyżki papryki słodkiej  

1 łyżka wędzonej papryki czerwonej

3 łyżki sosu worcestershire

pieprz grubo mielony

suszona papryka chilli

100 ml passaty pomidorowej

100 ml ketchupu

GNARLY HEAD 1924 DOUBLE BLACK RED BLEND CALIFORNIA
CALIFORNIA,  USA  | cena za 1 L  119,99 89,99 zł

przygotowanie

burgery

15 kwietnia – 5 maja
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.

Łukasz Paluchowski
Szef Kuchni La Madeleine
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1. KENDERMANNS ORGANIC WHITE QBA RHEINHESSEN, NIEMCY  |     półwytrawne  |   wieloszczepowe | cena za 1 L  71,99  53,99

2. BARON DE LEY BLANCO SEMIDULCE DOCa RIOJA,  HISZPANIA   |      półsłodkie  |   viura, sauvignon blanc | cena za 1 L   71,99  53,99

3. PIROSMANI KAKHETI KAKHETI,  GRUZJA  |      półsłodkie  |   saperavi, rkatsiteli | cena za 1 L  65,32  48,99

15 kwietnia – 2 czerwca
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.

53,99 zł 

4049

1.
2.

3.48,99 zł 

3674

53,99 zł 

4049

wina
niewytrawne
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15 kwietnia – 2 czerwca
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.

34,99 zł 

2624

wino w kuchni

przygotowanie

Do miski wlać mleko, dodać przesianą mąkę, 
lubczyk i szczyptę soli. Zagnieść ciasto 
(powinno mieć konsystencję jak na makaron). 
Piekarnik rozgrzać do temperatury 200°C 
i nagrzać w nim blachę. Przygotowane wcze-
śniej ciasto podzielić na dwie równe części. 
Każdą rozwałkować na cienki okrągły placek.

Rozgrzaną blachę wyjąć ostrożnie z piekarni-
ka, posmarować olejem i położyć na niej 
jeden placek. Włożyć do piekarnika. Piec,  
aż placek lekko się zarumieni. Następnie 
obrócić i zarumienić z drugiej strony.

Pozostały olej połączyć z posiekanym 
czosnkiem i rozmarynem. Zarumieniony 
placek posmarować olejem z czosnkiem 
i rozmarynem. Ułożyć na nim pokrojone  
cienko ziemniaki, pstrąga i 6 plasterków  
oscypka. Zapiec w piekarniku do momentu,  
aż ser się rozpuści.

Wyjąć z piekarnika, rozłożyć na talerze.  
Posypać owocami granatu i świeżym  
szpinakiem. 

składniki 

1/2 szklanki mleka 

1 szklanka mąki plus odrobina do podsypania

1 łyżeczka suszonego lubczyku 

sól do smaku

50 ml oleju rzepakowego 

150 g filetów z wędzonego pstrąga 

(może być łosoś)

12 plastrów sera oscypek 

(może być rolada ustrzycka)

½ granatu (wyłuskanego)

1 ziemniak nieobrany, dobrze wyszorowany 

pod wodą, pokrojony w cieniutkie plastry 

(jak na chipsy)

50 g świeżego szpinaku 

2 ząbki czosnku (posiekanego lub 

wyciśniętego przez praskę) 

1/2 łyżeczki suszonego rozmarynu 

WINIARNIA ZAMOJSKA ROSE
ROZTOCZE, POLSKA | cena za 1 L  46,65 34,99 zł 1 porcja

staropolski 
podpłomyk4.
Z WĘDZONYM PSTRĄGIEM, GRANATEM,  
ŚWIEŻYM SZPINAKIEM I OSCYPKIEM

WINIARNIA ZAMOJSKA
ROSE
ROZTOCZE, POLSKA
cena za 1 L  46,65  34,99

    półsłodkie
gruszka, czarna porzeczka
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SCUDO ARGENTO 
EXTRA DRY 
DOC PROSECCO TREVISO, 
WŁOCHY
cena za 1 L  61,32  45,99

    półwytrawne  |   glera

STANLEY BAY 
SAUVIGNON BLANC
MARLBOROUGH, NOWA ZELANDIA
cena za 1 L  71,99  53,99 

    wytrawne  

  sauvignon blanc 

GNARLY HEAD CHARDONNAY
KALIFORNI A, USA | cena za 1 L  93,32  69,99

    wytrawne  |   chardonnay

MESSER DEL FAUNO 
PRIMITIVO
IGP PUGLIA, PULIA, WŁOCHY
cena za 1 L  57,32  42,99

    wytrawne  |   primitivo

VENTISQUERO QUEULAT 
GRAN RESERVA CARMENERE
MAIPO VALLEY, CHILE
cena za 1 L  91,99  68,99

    wytrawne  |   carmenere

Czy wiesz, że na świecie istnieje około 20 tysięcy różnych odmian wino-
rośli, z których powstaje wino? Wobec tego aż głupio byłoby pić wciąż to 
samo. Warto się czasem przełamać i spróbować czegoś nowego. 
Bo czy lubimy tylko takie piosenki, które już raz słyszeliśmy?  

Mamy dla Ciebie listę win na weekend, które naszym 
zdaniem Cię nie zawiodą. Najlepiej po prostu spróbuj.

w weekend
Spróbuj

Spróbuj popularnego prosecco, 
ale w wersji mniej wytrawnej – 
extra dry na przykład, na
spotkanie w gronie znajomych. 

Spróbuj słynnego wina 
o zapachu świeżych owoców 
i skoszonej trawy, kiedy już 
nie możesz doczekać się lata. Spróbuj jak owocowe, a nawet nieco słodkie 

chardonnay pasuje do leniwego weekendu.

Spróbuj jednej z odsłon modnego 
primitivo, które umili Ci sobotni 
wieczór zarówno w domu, 
jak i poza nim.

Spróbuj najlepszego wina 
do kolacji - chilijskiego Carmenere, 
które możesz zestawić z mięsem 
albo z kuchnią orientalną.

6 – 19 maja
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.

45,99

3449

69,99

5249

53,99 

4049

42,99 

3224

68,99 

5174

Autorka: Joanna Nigierewicz
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weekend
z winem rózowym.

20 maja – 2 czerwca
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.

1. BALUARTE ROSADO
NAVARRA, HISZPANIA

    wytrawne  |   garnacha

37,99 zł 2849

cena za 1 L  50,65  37,99 

1.
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weekend
z winem białym

20 maja – 2 czerwca
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.

2. PUKLAVEC ESTATE SELECTION SPARKLING SAUVIGNON SŁOWENIA

     wytrawne  |   sauvignon blanc | cena za 1 L  82,65  61,99

3. LUZON ORGANIC BLANCO DO JUMILLA,  HISZPANIA

    wytrawne  |   macabeo, sauvignon blanc | cena za 1 L  58,65  43,99

70,99 zł 

5324
61,99 zł 

4649

43,99 zł 

3299

2.
3.

4.

4. MASIANCO
IGP DELLE VENEZIE, VENETO WŁOCHY
cena za 1 L  94,65  70,99

    wytrawne   

 pinot grigio, verduzzo
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weekend
z winem czerwonym

20 maja – 2 czerwca
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.

5. CONTE DI CAMPIANO SUSUMANIELLO IGT SALENTO,  WŁOCHY

    wytrawne  |   susumaniello | cena za 1 L  93,32  69,99

6. THREE FINGER JACK OLD VINE ZINFANDEL KALIFORNIA, LODI,  USA

    wytrawne  |   zinfandel | cena za 1 L  140,-  105,-

7. FIRST PRESS CABERNET SAUVIGNON AVA NAPA VALLEY,  USA

    wytrawne  |   cabernet  sauvignon | cena za 1 L 178,67  134,- 

69,99 zł 

5249

5.
6.

7.134 zł 

10050

105,00 zł 

7875

cena za 1 L 71,99  53,99 

Obchodzony jest w 40 krajach na całym świecie. 

Słowo „mama” jest przeważnie pierwszym słowem wypowiadanym 
przez dzieci (sorry tatusiowie :P) 
Dzień Matki (oczywiście w zdecydowanie innym kształcie) ma swoje 
początki już w czasach starożytnych. Narodził się prawdopodobnie 
w Egipcie lub w Grecji i w Rzymie, gdzie kultem otaczano matki – 
boginie symbolizujące płodność. Kroniki podają, że Dzień Matki 
pierwszy raz świętowano w Polsce w 1914 roku w Krakowie. 
Jako jedyni na świecie obchodzimy go 26 maja. W różnych krajach 
święto to wypada innego dnia. Meksykanie i Włosi życzenia swoim 
mamom składają 10 maja, Ormianie–7 kwietnia, a Indonezyjczycy– 
22 grudnia.Są państwa, w których Dzień Matki utożsamiany jest 
z Dniem Kobiet. Tak jest na przykład w Słowenii, w Rosji, na Białorusi, 
w Bułgarii i w Macedonii.

A CO MY MAMY DLA MAMY?
Jeśli nie możesz się zdecydować, 
czy podarować mamie kwiaty czy wino
wybierz: 

BARON DE LEY BLANCO SEMIDULCE 
DOCa RIOJA  
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby je wręczyć  
razem z kwiatami, czekoladkami i zaproszeniem do SPA. 
Mama będzie zachwycona! 

Jeśli znacie już to wino – świetnie, jeśli nie – 
tym goręcej zachęcamy – warto próbować 
nowych smaków, poszerzać horyzonty 
i dzielić się dobrymi rzeczami!

Dzien Matki,
26 
maja

53,99 zł 

4049

15 kwietnia – 2 czerwca
Oferta nie łączy się z programem Kocham Wino. Regulamin dostępny u sprzedawcy.

Autorka: Alicja Turuk
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Zapraszamy do programu!

Kochasz wino? 

To powiedz TAK i dołącz do największej 

winiarskiej społeczności w Polsce. 

Powitamy Cię w szampańskim nastroju z pakietem 

podwójnych korzyści. 

Zyskujesz RABAT od pierwszych zakupów 

i w tym samym czasie za każdą wydaną złotówkę 

kolekcjonujesz PUNKTY, które możesz  
wymieniać na wino, akcesoria, zaproszenia  

na degustacje i winiarskie festiwale. 

Specjalnie 
dla CIEBIE:

• zapisanie się do programu zajmie kilka minut

• kartę Burgund Kocham Wino dostaniesz 

  od ręki w każdym sklepie Centrum Wina

• gdy twoje zakupy przekroczą wartość 5 000 zł, 

   otrzymasz kartę Złotą,15% rabatu i punkty!

Karta Burgund to10% rabatu 
już na pierwsze zakupy
i drugie 10% odłożone w punktach 
na Twoim koncie Kocham Wino!

• wydajemy magazyn Kocham Wino, w którym znajdziesz recenzje,   

   wywiady i felietony

• prowadzimy blogi winiarskie –śledzimy trendy i dzielimy się spostrzeżeniami

• szukamy inspiracji kulinarnych u najlepszych szefów kuchni 

• podróżujemy do najciekawszych regionów winiarskich świata

• organizujemy degustacje, kolacje komentowane i wyjazdy do winnic

• zapraszamy do Polski najlepszych światowych winemakerów

• zdobywamy wina na zapisy: z wyjątkowych, muzealnych roczników 

  oraz edycji limitowanych 

• mamy oferty specjalne i promocje, o których wiedzą tylko Ci, którzy Kochają Wino

Witamy w programie 
Kocham WINO!

PROGRAM  DLA  CIEBIE

K A R T A  B U R G U N D  6 5 9 2 5

PROGRAM  DLA  CIEBIE

K A R T A  B U R G U N D  6 5 9 2 5



– 26 – – 27 –

BYDGOSZCZ: CH Zielone Arkady, ul. Wojska Polskiego 1

GDAŃSK: Galeria Bałtycka, al. Grunwaldzka 141 | CH Manhattan, al. Grunwaldzka 82 |  Forum Gdańsk, Targ Sienny 7

GDYNIA: Galeria Riviera, ul. Kazimierza Górskiego 2 | ul. Świętojańska 13

GLIWICE: CH Arena, ul. Jeziorańskiego 1

JANKI k/WARSZAWY: CH Janki, ul. Mszczonowska 3

KATOWICE: Silesia City Center, ul. Chorzowska 107 | Galeria Katowicka, ul. 3 Maja 30

KIELCE: Galeria Korona ul. Warszawska 26

KRAKÓW: Galeria Krakowska, ul. Pawia 5 | CH Zakopianka, ul. Zakopiańska 62 | CH Serenada, al. Gen. T. Bora-Komorowskiego 41; 

LEGIONOWO: Centrum Wina – INNY ŚWIAT, ul. Jagiellońska 8

LUBLIN: Atrium Felicity, al. Wincentego Witosa 32 

POZNAŃ: CH Stary Browar, ul. Półwiejska 32

WARSZAWA: Westfield Arkadia, al. Jana Pawła II 82 | Galeria Mokotów, ul. Wołoska 12 | CH Reduta, Aleje Jerozolimskie 148 | CH Targówek, 

ul. Głębocka 15 | CH Wileńska, ul. Targowa 72 | Galeria Północna, ul. Światowida 17 | CH Promenada, ul. Ostrobramska 75C | Sklep Firmowy ul. Puławska 336 

BIELANY WROCŁAWSKIE: CH Aleja Bielany, ul. Czekoladowa  7-9

WROCŁAW: CH Borek, ul. Hallera 52 | Galeria Dominikańska, Plac Dominikański 3 | CH Magnolia, ul. Legnicka 58 | Pasaż Grunwaldzki, Plac Grunwaldzki 22

ZAPRASZAMY DO NASZYCH SKLEPÓW

Bądźmy w kontakcie
Zostaw nam do siebie kontakt: telefon i opcjonalnie adres e-mail, 
a będziemy informowali Cię o ważnych wydarzeniach i ofertach promocyjnych. 
Dodatkowo na wskazany adres e-mail wyślemy potwierdzenie salda 
punktowego na Twoim koncie. W każdej chwili możesz zrezygnować 
z kontaktu, wystarczy do nas napisać na: 

kochamwino@kochamwino.com.pl

JAK DOŁĄCZYĆ?
1. W dowolnym sklepie Centrum Wina 
     wypełniasz formularz KOCHAM WINO.

2. Na miejscu otrzymasz kartę KOCHAM  
     WINO. Jest tymczasowa, ale działa 
     od razu. Możesz korzystać z rabatu 
     i zbierać punkty. 

3. Na podany w formularzu adres 
     pocztowy wyślemy Twoją imienną 
     kartę KOCHAM WINO.

Magazyn bezpłatny, dostępny w sieci sklepów Centrum Wina. Wszystkie ceny zostały 
wyrażone w złotych. AMBRA BRANDS SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany cen 
asortymentu zawartego w niniejszym magazynie 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 magazynie lub do wyczerpania zapasów. 
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